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JxSí s'ha conjurat per proposar que el Parlament declari la independència avui divendres

Cita amb la DUI
Avui és notícia

El president Puigdemont va decidir no convocar eleccions perquè va creure que "no hi ha garanties que s’aturi el 155" i va retreure al PP una
resposta "irresponsable". Puigdemont va deixar en mans del Parlament la resposta al 155, que s'aprovarà avui al Senat. Junts pel Sí va anunciar
que avui divendres proposarà que el ple de la cambra, que és on "resideix la sobirania del poble de Catalunya", segueixi el mandat del referèndum de l'1 d'octubre. La CUP, per la seva banda, va apostar per proclamar la República Catalana. Els grups poden presentar les resolucions fins
a les 10.30h d’aquest matí. Es preveu que el debat i la votació a l'hemicicle comencin a les 12 h.
P3

Actualitat. Se celebren plens extraordinaris Deltebre. L’Ajuntament presenta Volta i
per aturar la suspensió de l’Autonomia de Tapa’t, un recorregut de tapes pel municipi
que durarà fins el 10 de novembre.
Catalunya.
P5
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Esports. El CD Tortosa estrena la nova gespa
artificial de l’estadi Josep Otero amb una
derrota dolorosa contra el Martinenc (0-5).
P12
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Qui va matar a Kennedy?

54 anys després de la mort del 35è president dels Estats Units, John Fitzgerald Kennedy, molts nord-americans continuen creient que el seu assassinat era objecte
d'una conspiració. Aquesta setmana s'han publicat 3.150 documents relacionats amb aquest assassinat a l'Arxiu Nacional de Washington DC. Una oportunitat per
silenciar les teories més o menys afortunades. Va ser Lee Harvey Oswald l'assassí? Va actuar sol? I Lyndon Baines Johnson?, diversos documents mostren els intercanvis entre John Edgar Hoover (el cap de l'FBI), i el vicepresident Johnson, que es va convertir en president després de l'assassinat de John F. Kennedy. I la CIA?,
pel tema de la Badia de Cochinos i Cuba? De vegades la importància que té la gestió dels documents custodiats en els arxius passa desapercebuda, de fet, inclús
es poden localitzar documents que ens indiquen la "desaparició" d'altres documents... Però de moment, l'única veritat és que el 22 de novembre de 1963, JFK va
ser assassinat davant de la seva esposa, Jacqueline Kennedy, quan desfilava en un descapotable al centre de Dallas, Texas. Ràpidament, el suposat assassí, Lee
Harvey Oswald, era arrestat. Veurem si La Comissió Warren, encarregada de la investigació, tenia raó o si la màfia, la CIA, l'FBI, entre d'altres, estan implicats. Una
història que nodreix la imaginació i ens fascina com ho fa també la nostra pròpia història actual.
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MOLTES MÉS NOTICIES EN UN MINUT

Aclariments del delegat de
camp del FC Godall
Sóc Antonio Paredes Aranda delegat de camp i
membre de la junta directiva del Godall F.C.
Despres de 3 anys com a delegat de camp, puc assegurar, i tots els
companys amb els que he compartit vestidor així com les actes dels tres
últims anys ho corroboren, que el meu comportament, tant cap als
àrbitres i auxiliars com amb els equips rivals ha estat del tot correcte.
Mai, i recalco, mai, he estat amonestat ni apercebut per cap col.legiat,
ni auxiliar. En les poques ocasions que he fet alguna al.legació sobre
l'acta, la meva paraula tant a favor, com en contra, sempre ha sigut
atenent al succeit al terreny de joc. Dit aixo, m’he de pronunciar
davant de la desafortunada i malintencionada actuació del colegiat Sr.
Kasmi Mohamed, en la redacció de l’acta Godall-Pinell de Brai. En l'apartat "INCIDENCIES PÚBLIC" inclou l’observació:"en el minut 56 he
tingut que parar el partit pel protocol PROU VIOLENCIA EN EL FUTBOL, perquè una part de la grada estaba dient les següents paraules:
"burro i que inútil que ets". Fets aquets que jo, com a persona sensata
i honrada que em considero, dic que són certs. En aquell instant, aprofitant una aturada del joc, no recordo bé si per una falta o un córner,
prop del poc públic assistent, no més de 40 aficionats, i prop de les
banquetes, l’àrbitre es va dirigir a mi, fent-me l'observació dels fets i
perquè intervingués per fer desistir a dos aficionats d’aquest comportament. Sino, es veuria obligat a, com diu el reglament, parar el partit,
cosa que no va arribar a fer en cap moment, ja que els esmentats aficionats van desistir de tal comportament.
Arribat el moment en el que I'àrbitre va finalitzar l’acta, i va passar a la
seua lectura, va ometre el punt Incidències Públic, cosa que no em va
permetre fer cap observació per la meva part, ni a favor ni en contra.
No va manifestar que hagués escrit res.
La meua sorpresa i malestar es produeix quan posteriorment em
comenten que l’àrbitre, tot i no dir-ho quan llegia l’acta, sí que havia
escrit en l’apartat Incidències Públic, dient que havia parat el partit,
quan això no va passar. I aquí és on em sento enganyat, després d’ajudar i de complir amb la meua feina com a delegat, evitant que se li
digués res més, com així va succeir. I, a sobre, rebem una multa per
aquest motiu.
Per I’exposat, tant jo com també la resta de la junta del Godall, però
sobre tot jo, considero que aquesta persona no va ser honesta amb mi,
tenint una falta de respecte cap a aquest club. Aquest club solicita de
l’estament arbitral la reprovació, amonestació i/o sanció que cregue
oportuna cap el col.legiat, així com la recusació per a futurs partits que
hagi de xiular-nos.
Recordar que, al minut 56, el Godall estaba guanyant per 5-1, que
l'actitud de l’afició del Godall, ni és millor ni pitjor que les de la resta
de clubs amb els que ens enfrontem, ja que jo vaig a tots els partits.
L'acarnissament, per part d'una minúscula part d'àrbitres cap a un club
d’un poble de 650 habitans, amb una presència al camp de no més de
40 persones, comença a ser preocupant per a la junta directiva.
Puntualitzar, i acabo, si amb actituds com les d'aquest àrbitre, la intenció és acabar en els insults als camps de futbol, ho veig més que difícil.
Ho veig impossible.

Antonio Paredes Aranda delegat de camp i membre
de la junta directiva del Godall F.C.

Un regidor del PSC d’Alcanar
abandona la política
El regidor del PSC d’Alcanar, Albert Alarcón (a
la foto), abandona la política temporalment i
es dóna de baixa del partit socialista. Aquest
mateix dimecres al matí, Alarcón ha registrat
al consistori una carta a l’atenció de l’alcalde
presentant la renúncia a l’acta de regidor.
Dimarts la tarda va presentar la sol·licitud de baixa com a militant i la
dimissió com a Primer Secretari de l’Agrupació del PSC d’Alcanar i de
l’executiva de les Terres de l’Ebre (ebredigital.cat).
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*INVESTIGUEN UN EPISODI D'ALTA MORTALITAT DE PEIXOS A LA
ZONA DE RIUMAR. La pujada de temperatura de l'aigua i la falta d'oxigen en una zona on l'aigua s'estanca serien les causes més probables
de la mort dels peixos
*AQUEST CAP DE SETMANA tindran llos els actes centrals del festival
de música en terres de cruïlla de la sénia, organitzat per l’Agrupació
Musical Senienca, el Centre d’Estudis Seniencs i l’Institut Ramon
Muntaner.
*AMPOSTA aprova el seu Pla d’Acció per l’Energia Sostenible. Té per
objectiu reduir un 20% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle
(GEH) respecte l’any 2005, abans de l’any 2020
*DELTEBRE serà, aquest camp de setmana, la capital catalana de l’ornitologia. De fet, és durant aquests dies que es celebrarà el 44è campionat de Catalunya al pavelló esportiu Lo Salat on hi participaran
2.000 ocells criats en captivitat a Catalunya, Valencia i l’Aragó.
*LA RÀPITA aprova una declaració de condemna pels actes de l’1
d’octubre. El ple de divendres passat declara persones “non grates‟ al
municipi el president del govern espanyol, el delegat del govern
espanyol a Catalunya i el rei Felip VI.
*LO CENTRE D'ESTUDIS PLANERS proposa canviar el nom a tres
carrers del poble. Proposen canviar el nom als carrers Constitució,
Príncep i a la plaça d'Espanya, per carrer 1 d'Octubre, Democràcia i
plaça dels Arbres (la Plana Ràdio).
*UN CAMIÓ que
transportava cítrics
ha sortit de la via
aquest dimarts i en
conseqüència
ha
quedat bolcat a la
carretera T-301 que
uneix Tortosa amb
Bítem. A causa de
l’accident el conductor ha estat traslladat
a l’Hospital Verge de la Cinta ferit greu com a mesura preventiva.
*AQUEST DIMARTS, en un control a l’N-420 al terme municipal de
Móra la Nova, els Mossos han denunciat penalment un veí del municipi de 34 anys per quintuplicar la taxa d’alcoholèmia. El conductor ha
estat citat per comparèixer al Jutjat d’Instrucció de Gandesa.
*DETENEN UN HOME que aquest dilluns ha amenaçat veïns d'una
urbanització de Tortosa disparant trets intimidatoris. Segons la versió
d'alguns testimonis, l'home hauria disparat alguns trets a la zona de
Torre Gassià, una urbanització rural de la capital del Baix Ebre.
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Més notícies
*TORTOSA
ha
participaT aquesta setmana en el 39è
Congrés del CSIT
World Sports Games a
Israel. La delegació tortosina ha avançat els
detalls de l'organització
dels jocs de 2019.

“Ha de ser la resposta a l’agressió de l’article 155” que s’aprova avui al Senat
jornada de votacions d'avui divendres Junts pel Sí
proposarà que la resposta
a "l'agressió de l'article
155" sigui "continuar el
mandat del poble de
Catalunya fixat l'1 d'octubre". "Ni el Govern ni el
Parlament són propietat
del consell de ministres
del PP", va exclamar
Corominas. La DUI pren
forma a la cambra catalana després d'una jornada
de dubtes i incertesa
sobre l'estratègia del
Govern. Segons ara.cat,
tot seguit va parlar la portaveu parlamentària de la
CUP, Anna Gabriel, que
va definir el 155 com l'article "de la set de venjança i humiliació contra
tot un país". "El 155 ens
apropa a la mort de la
democràcia i obre la
capsa de Pandora del

xantatge a totes les
regions de l'estat espanyol, amb l'aval de la UE i
de les seves polítiques
austericides", va afegir.
Els anticapitalistes fa setmanes que demanen una
DUI que encara no tenen
clar que els seus socis estiguin disposats a impulsar.
Ni JxSí ni la CUP van aclarir si avui divendres la DUI
es votarà o si simplement
es llegirà. Per la sua part,
PSC, Cs i CSQP reclamen
eleccions.

*TORTOSA: 9 concerts
configuren l'oferta del
34è Festival Pedrell.
Difondre la música
clàssica i promocionar
la producció musical
del territori, dos dels
objectius del festival.

Santi Vila dimiteix
ACN

El conseller d'Empresa i
Coneixement, Santi Vila,
va presentar ahir la nit la
dimissió del seu càrrec al
president,
Carles
Puigdemont. Puigdemont
va acceptar-li. Vila ha
estat una de les veus que

La sequera reduirà a la meitat la collita
d'olives del Baix Ebre i el Montsià
El sector confia que la caiguda de la producció es vegi
compensada per un increment de preus

L'extrema i continuada sequera tornarà a passar factura a la collita d'oliva del Baix Ebre i el Montsià, la principal zona productora
de Catalunya, amb una caiguda d'entre el 40 i el 60%, segons
Unió de Pagesos. Això suposarà, en el context de la coneguda
dualitat de la producció oleícola al territori –amb alternança
d'anys bons i dolents-, que una campanya que havia de resultar
satisfactòria pugui acabar tacant-se molt per sota del previst i arribar als nivells similars al de l'any passat, quan es van collir només
unes 18.000 tones. Com a contrapartida, però, la caiguda de la
quantitat recol·lectada podria acabar mantenint o, fins i tot, incrementant els preus de l'oli.
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EN UN MINUT

Junts pel Sí proposarà avui divendres seguir el
mandat del referèndum de l'1 d'octubre
El president Puigdemont
va decidir no convocar
eleccions perquè va creure que "no hi ha garanties" per a uns comicis i
retreu al PP una resposta
"irresponsable".
Puigdemont va deixar en
mans del Parlament la
resposta al 155, que s'aprovarà avui al Senat.
Junts pel Sí, que va intervenir primer al ple del
Parlament, va anunciar
que avui divendres proposarà que el ple de la
cambra, que és on "resideix la sobirania del poble
de Catalunya", segueixi el
mandat del referèndum
de l'1 d'octubre. La CUP,
per la seva banda, va
apostar per proclamar la
República Catalana.
El president del grup de la
majoria, Lluís Corominas,
va deixar clar que en la
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El president, Carles Puigdemont, ahir dijous, durant la seva
compareixença.

ha mostrat més dubtes a
l'hora de proclamar la
república catalana i de les
que ha defensat amb un
posicionament més clar la

necessitat de convocar
unes eleccions autonòmiques per sortir de la crisi
que enfronta Catalunya i
Espanya.

La intervenció de l'Estat bloqueja
gairebé 12 milions d'euros
Destinats a actuacions ambientals

La Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, del Departament
de Territori i Sostenibilitat, xifra en 11,8 milions d’euros la quantitat bloquejada a causa de la intervenció de les finances de la
Generalitat de Catalunya per part de l’Estat. En paraules de la
secretària, Marta Subirà, queden directament afectades “unes
polítiques que arreu del món es consideren prioritàries”. Segons
Subirà, “és evident que el Govern espanyol mostra una elevadíssima insensibilitat en considerar-les no essencials i sotmetre-les a
aquest bloqueig”, que “es tradueix en múltiples projectes.
Perquè si una cosa caracteritza les polítiques ambientals és que
amb pocs diners es fa moltíssima feina”.

*TORTOSA forma part
ja de la Ruta Europea
del Modernisme (artnouveau.eu), una associació de governs locals
i d’institucions no
governamentals que
treballen en la promoció internacional i en la
protecció del patrimoni
modernista al món.
“Des de l'Ajuntament
es porta temps treballant per a la inclusió de
la nostra ciutat en
aquest organisme, on
ja es poden trobar els
millors exemples de
l'arquitectura modernista a Tortosa”.
*EL PROPER 4 DE
NOVEMBRE, es presenta Àmarim, duo format pels pianistes
Maria Lombarte i
Manel Miró. L’amistat
i la passió per la música
els han unit per crear
un duo de piano a quatre mans i piano i veu.
El concert serà a les 20h
a
l’Auditori
Felip
Pedrell, entrada 10€.
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Se celebren plens extraordinaris per aturar
la suspensió de l'Autonomia de Catalunya

Més notícies

A Tortosa va estar marcat per l'absència del PSC

Ajuntaments de les
Terres de l'Ebre han convocat aquesta setmana
plens extraordinaris per
aprovar una moció de
rebuig a l'aplicació de
l'article 155, que avui
divendres votarà el
Senat.
La moció ha sortit endavant en tots els plenaris
amb majoria.
Polèmica
L'Ajuntament de Tortosa
ha aprovat la proposta
de l'AMC i l'AMI.
L'aprovació s'ha fet un
ple extraordinari marcat
per l'absència de tots els
regidors del grup municipal del PSC. Tot i no
estar presents, els socialistes han estat acusats
de covardia per "no
donar la cara" i de "sentir vergonya" per la
complicitat del PSOE
amb el PP i Ciutadans
per l'aplicació del 155.

La votació s'ha fet a mà
alçada a petició de
Movem Tortosa ja que
havien sol·licitat votar
separadament els punts i
no s'ha autoritzat. Dos
regidors d'aquest grup
han votat a favor i una
altra s'ha abstingut pel
punt de la proposta que
defensava la declaració
unilateral
d'indenpendència (DUI).
El ple de l’Ajuntament
d’Amposta també ha
aprovat rebutjar l’aplicació de l’article 155. A
petició del grup municipal del PSC, la votació
de la moció, que incloïa
quatre acords, es va fer
punt a punt. El primer,
que defensava “manifestar el suport al
Govern de Catalunya i al
Parlament per fer efectiu
el mandat popular de l’1
d’octubre”, va rebre els
vots favorables dels
grups
municipals

Ple extraordinari de Tortosa.

d’Esquerra
i
Convergència i Unió i la
regidora no adscrita
Rosita Pertegaz, mentre
que el regidor German
Ciscar s’hi va abstenir i el
grup municipal del PSC
hi va votar en contra. Als
altres han votat a favor.
A Deltebre tots els grups
han votat a favor de la

proposta, excepte el
regidor del PP que ha
votat en contra. També
ha secundat la moció
Compromís d'Esquerres
–Socialistes per Deltebre
del qual l'ex alcalde
socialista, José Emilio
Bertomeu, és el portaveu. L’Ajuntament de
Roquetes ha aprovat 3

mocions, per exigir la llibertat dels Jordis, per
aturar la suspensió de
l’autonomia
de
Catalunya i en defensa
de l'autogovern.
L’Ametlla i Gandesa,
entre altres, també van
aprovar-ho.
La Ràpita ho entrarà al
ple d’avui divendres.

Bel: “No van venir al ple per la vergonyant posició del PSC i PSOE en relació al 155”
El PSC Tortosa va aclarir que no assistiria al ple en resposta “a l’actitud del govern de Bel de no permetre debatre diferents propostes”

La plantada dels regidors
del PSC al ple extraordinari i urgent d'aquest
dimarts a Tortosa fou
durament criticada per la
resta de grups municipals. Segons l’ACN, el
més contundent ha estat
l'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, que va lamentar que el grup socialista
s'hagi excusat pel fet que
no els hagin acceptat una
moció que van presentar
dimarts al matí. Segons
l’alcalde Ferran Bel, "el
senyor Roig –el portaveu
del PSC a Tortosa- que

no és ignorant malgrat
que ho pugui semblar,
sap
que
aquestes
mocions s'incorporaran al
proper ple, que és on es
discuteixen les mocions
dels grups municipals".
Bel va assegurar que la
no presència dels regidors socialistes es deu a
"la vergonyant posició
que té el PSC i el PSOE
en relació del 155".
"També em faria vergonya venir a aquest ple a
defensar aquesta posició.
No estan representats al
ple perquè tenen vergon-

La fotografia del rei Felip VI
‘desapareix’ de la
sala de plens de Tortosa
‘Ha patit un contratemps’
En la sessió extraordinària de l’Ajuntament de Tortosam
tal com informar l’ACN, no estava la fotografia del rei
Felip VI a la sala de plens. Segons fonts municipals "ha
patit un contratemps". A les imatges adjuntes es comprova com divendres, en la presentació del llibre Aproximació
al marc teòric del Programa d'Intervenció Socieducativa
6-16", d’Inés Solé, la fotografia estava al fons. A la imatge de la dreta es veu com dimarts no hi era.

ya de venir a donar al
cara", ha criticat.
Grup municipal del PSC
Davant de la convocatòria del ple extraordinari i
urgent de dimarts, en el
que s’havia de tractar la
proposta de la presidència per aturar la suspensió de l’autonomia de
Catalunya, el grup municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya
va presentar “una altra
proposta per debatre, en
la que instàvem al
President del Govern de
la Generalitat a que con-

voqui immediatament
unes noves eleccions al
Parlament com a una de
les sortides a l’atzucac
polític que vivim i a la
paràlisis parlamentària
que pateix la nostra institució legislativa”. El grup
municipal del PSC manifestava “el nostre rebuig,
una vegada més, a les
formes en què el govern
municipal tracta al nostre
grup ja que, davant la
nostra voluntat de debatre aquesta moció en
relació a l'aplicació de
l'article 155 i dels fets
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que són d’actualitat política al nostre país, la resposta de l'alcalde fou,
com ja era d'esperar, el
seu rebuig al·legant que
el que es presentava a
debat a l'ordre del dia
convocat, era una moció
de presidència i que la
nostra és d'un grup polític i per tant no tenia
cabuda en aquest Ple.
Considerem que els
arguments no són consistents i que, una vegada
més, el que fan és aplicar
el rodet que els hi dona el
fet de tenir la majoria”.

*EL PLE DEL CONSELL
COMARCAL DEL BAIX
EBRE ha aprovat, reunit
en sessió extraordinària i
urgent, instar el Govern
espanyol i els partits que
li donen suport a aturar
la suspensió de l'autonomia de Catalunya. El
plenari ha manifestat
també el suport al
Govern de Catalunya i al
Parlament per fer efectiu el mandat popular
del passat 1 d'octubre
en els termes que estableix
la
Llei
del
Referèndum i la Llei de
Transitorietat Jurídica i
fundacional
de
la
República aprovades pel
Parlament. En la mateixa sessió, el Consell
Comarcal del Baix Ebre
ha exigit la llibertat
immediata dels presidents de l'Assemblea
Nacional de Catalunya
(ANC) i d'Òmnium
Cultural, Jordi Sànchez i
Jordi Cuixart.
*LA JUNTA DE PORTAVEUS DEL CONSELL
COMARCAL
DEL
MONTSIÀ va aprovar
convocar
un
Ple
Extraordinari i Urgent.
“No podem permetre
que es suspengui l’autogovern català i que,
conseqüentment,
es
vegin afectats els seus
representats legítims i
els drets civils dels catalans i catalanes pel que
demanem al Govern
espanyol que aturi la
suspensió d’autonomia
de Catalunya mitjançant
l’aplicació de l’article
155”, ha reblat el
President, Francesc J.
Miró, manifestant així el
seu desacord.
*EL CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE ha aprovat aquest
dimecres tres mocions,
condemnant els fets
ocorreguts l’1 d’octubre,
exigint la immediata llibertat dels presidents de
l’Assemblea Nacional
Catalana i Òmnium
Cultural i manifestant-se
en contra de l’aplicació
de l’article 155. Les tres
mocions han estat aprovades amb els vots a
favor dels consellers del
PDECat i ERC, i amb
l’abstenció del PSC.

DIVENDRES 27
D’OCTUBRE
DE 2017

TERRES DE L’EBRE

www.mesebre.cat

Junqueras relleva el rapitenc
Salvadó com a secretari d'Hisenda

EN UN MINUT

Més notícies
*AMPOSTA: avui divendres es farà entrega
del primer Premi de Recerca Jordi Fontanet
2017, un premi dedicat a
projectes de recerca local
amb l’objectiu de fomentar la investigació sobre
la ciutat. El projecte
guanyador es donarà a
conèixer a les 20 h. en un
acte al saló de plens de
l’Ajuntament.
*TAMBÉ AVUI tindrà
lloc, a partir de les 21 hores, la XXXIII Gala de l'Esport Ampostí. Serà a l'auditori
municipal
d'Amposta. S'entregaran
una quarantena de premis i reconeixements entre els que destaquen els
de millor esportista masculí i femení, millor entitat o el premi Esports.
Enguany s’han presentat un total de 109 candidatures que optaran a les
diferents categories que
s’inclouen en aquests
premis.

Castellanos ocupa el seu lloc, pocs dies abans de l'aplicació del 155
El Govern ha nomenat aquest dimarts
Lluís Juncà com a secretari general de la
vicepresidència i d'Economia i Hisenda,
en substitució de Josep Maria Jové, a qui
l'executiu català va
cessar el 22 de setembre amb l'objectiu de protegir-lo del
Tribunal Constitucional (TC) ja que se li
havia imposat una
multa de 12.000 euros diaris. D'altra
banda, el Consell
Sergi Camara
Executiu ha nomenat
Lluís Salvadó (dreta), junt a Josep Maria Jové,
Oriol Junqueras i Carme Forcadell, quan va ser alliberat.
Albert Castellanos
com a secretari d'Hisenda, que substitueix Lluís Salvadó. competència i regulació que fins ara
Així doncs, el Govern nomena els re- ocupava Albert Castellanos i ha nomelleus dels principals càrrecs de la vice- nat Jordi Boixareu per a aquest càrrec.
presidència que van ser detinguts al se- Els nomenaments es fan pocs dies
tembre en una operació de la Guàrdia abans que avui divendres el Senat voti
Civil pels operatius de l'1-O. De retruc, definitivament les mesures del 155 que
el Govern també ha escollit un nou di- suposarien una intervenció a tots els
rector general de promoció econòmica, departaments de la Generalitat.

ANUNCI

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol
persona interessada en les dependències municipals,
perquè es formulin les al•legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a disposició de les persones
interessades en la seu electrònica d'aquest ajuntament.
L'ALCALDE,
Alfons Montserrat Esteller
Alcanar, 19 d’octubre de 2017

A Amposta

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament
d’Amposta ha donat llum verd a l’aprovació definitiva del projecte de construcció del futur pavelló
poliesportiu PAV2, que es construirà a la zona
esportiva de la ciutat, annex a la Sala d’Esgrima i a
l’Institut de Tecnificació. Amb un pressupost d’1,9
milions d’euros, el nou edifici “donarà servei a la
intensa activitat esportiva que es desenvolupa a la
ciutat”, en paraules del regidor d’Esports, Marc
Fornós. El nou equipament ocuparà una superfície
total de més de 2.100 metres quadrats, 1.139,96
dels quals corresponen a la pista poliesportiva
pròpiament dita. També disposarà de 6 vestidors i
d’una graderia amb 295 seients fixos i 280 mòbils,
tenint una capacitat total de 575 espectadors.

• Treballar per fomentar la visió social de les infermeres
tarragonines:
- Funcionant amb diferents entitats de la província.
- Endegant programes de formació i suport destinats a la
població.

Montsià (Tarragona)
Codi Postal 43530 - C.I.F. - P 4300400 A
Registre Entitats: 01430043

“

Volem que les infermeres
de la província de Tarragona
siguin un referent

”

El passat dijous 19 d’octubre ha pres possessió la nova junta
de govern del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de
Tarragona després dels resultats obtinguts en les eleccions
realitzades el 16 d’octubre. Van participar un total de 875
col·legiats i es van presentar dues candidatures una encapçalada per la Sra. Cristina Diez que va obtenir un total de 209
vots i l’altra encapçalada per la Sra. Lluïsa Brull que va obtenir 656, 9 vots van ser considerats com nuls i 1 en blanc.
La nova junta compta amb membres de les diferents Àrees
Assistencials i Territoris, per tal que tots els col·legiats estiguin
representats. Amb la finalitat d’obrir el Col·legi i vetllar perquè
la infermeria de Tarragona sigui un referent a Catalunya i a la
resta de l’estat presenta els següents objectius:
• Apropar el col·legi a tots:
- Fomentant les comissions de treball actuals i creant-ne de
noves (joves col·legiats, gestió i qualitat, entre d'altres).
- Potenciant l'expertesa i les especialitats infermeres.
- Donant suport als diferents esdeveniments infermers organitzats per les diferents institucions i pels nostres col·legiats.

5

Aprovat el projecte definitiu
del nou pavelló
poliesportiu PAV-2

- Creant mitjans de comunicació més oberts i participatius per
rebre totes les propostes dels col·legiats.
- Establint connexions i xarxes entre les diferents institucions
sanitàries de Tarragona.

AJUNTAMENT
DE LA CIUTAT
D'ALCANAR

Per aquest Ajuntament s'està tramitant llicència d’activitat d’ús provisional per un taller de reparació mecànica,
en el Pl Sector 2 – 1 82 (UA-24b), del Municipi
d’Alcanar,
i
amb
referència
cadastral
6211445BE8950G0001WD. De conformitat amb l'article
54.2 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d'agost, se sotmet a informació pública pel termini de 20
dies, a comptar des de l'endemà al de l’última publicació
del present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, o en un dels diaris de més circulació de la
província, amb exposició al tauler d’anuncis.

diarimés
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• Una formació adequada a la demanda dels col·legiats:
- Creant un programa anual de formació basat en les necessitats dels col·legiats.
- Al territori tenim infermers que són grans professionals i
experts: ens proposem identificar i mostrar el talent.
- Desenvolupant i implementant una plataforma on-line de
formació.
• Apostar per la recerca infermera:
- Treballant per publicar una revista de recerca indexada
- Concedint ajuts econòmics per a la recerca
- Consolidant l'assessoria de recerca infermera amb infermers
experts
- Ampliant les jornades de recerca
• Treballar per una infermera competent, autònoma i prescriptora:
- Acreditant, formant i treballant per qué es reconegui la
competència al col·lectiu per tal que la prescripció infermera
sigui una realitat
- Defensant als professionals davant l'intrusisme professional.
• Proporcionar suport als col·legiats en tot moment
- Consolidant i millorant el programa de segones víctimes
- Buscant les assegurances i els ajuts que millor vetllin pels
col·legiats
- Vetllant per la transparència del col·legi
La junta vol agrair la confiança dipositada i anima a tots els
col·legiats a fer arribar les seves propostes i suggeriments al
col·legi. Apropeu-vos al col·legi, el col·legi som tots!!

diarimés
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Deltebre presenta
Volta i Tapa’t

www.mesebre.cat

Diada i Jornades del
Llagostí de la Ràpita

Un recorregut de tapes pel municipi

La Diada, i inici de les Jornades, serà el 4 de novembre

Presentació de la ruta de tapes.

Des de dijous fins a diumenge, des d’ahir fins al 10 de novembre, es
celebrarà a Deltebre la primera edició del “Volta i Tapa’t”, una ruta
de tapes que neix amb la idea d’impulsar l’oferta gastronòmica del
municipi. En aquest sentit, un total de 10 establiments s’han adherit
a la proposta, presentant cadascun d’ells una tapa creada amb productes del territori que anirà acompanyada d’una beguda. Totes
aquestes tapes han estat apadrinades pel xef del restaurant Les
Moles, Jeroni Castell. Els establiments que participen en aquesta primera edició: Bar 9, Casa Nicanor, Cafè Clàssic, Delta Hotel, Bar La
Pedrera, Bar Lo Mirador, Lo Raconet de Fermin, Mas de Prades, Bar
Rialto i Sushi MC. El preu de cada tapa, amb una beguda inclosa, és
de 3.50€.

El BEMO promociona
la cuina de la garrofa
Demostració a EbreTerra

El llagostí torna aquest mes de novembre al primer lloc del pòdium
culinari ebrenc en motiu de la Diada i les Jornades Gastronòmiques del Llagostí que tindran lloc a la Ràpita des del 4 de novembre al 10 de desembre. Catorze establiments –incloent 11 restaurants, la Confraria de Pescadors i dos muscleres-, cuinaran diverses receptes per rebre els centenars de visitants que un any més
s’aproparan al Pavelló Firal durant la Diada, en la qual es preveuen
repartir uns 400 quilos d’un crustaci especialment valorat de la
badia dels Alfacs. Enguany, l’esdeveniment organitzat per les regidories de Turisme i de Comerç, suma sinèrgies gastronòmiques,
turístiques, amb packs especials oferts per l'Estació Nàutica, i
també comercials, amb la mostra que oferiran els establiments a
la plaça 1 d’octubre el mateix dia 4.

El Parc Natural del Delta de l'Ebre renova la
Carta Europea de Turisme Sostenible
Fins al 2021
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Més notícies
*DELTEBRE engega una
campanya de participació
ciutadana per escollir el
projecte d’adequació de
l’antic espai de Mobles
Delta. L’antiga Cambra
Arrossera ha estat l’espai
escollit per a presentar els
dos projectes finalistes
que han de permetre adequar l’antic espai de
Mobles Delta que va ser
enderrocat el passat mes
de juliol a partir de les
gestions del govern municipal després de diversos
intents fallits des de la
dècada dels 90. La ciutadania serà l’encarregada
de decidir quin dels dos
projectes s’efectuarà mitjançant una campanya de
participació ciutadana.
Així, els veïns i veïnes
podran votar a la plana
web de l’Ajuntament de
Deltebre o bé dipositant la
seva papereta a una urna
ubicada
a
l’Espai
d’Atenció Ciutadana del
propi ajuntament.
*LO PATI inaugurarà dissabte “Llots i Torbes” una
exposició que posa de
relleu la trajectòria artística de Mari Chordà.
Serà una mostra de gran
format amb obra inèdita i
coincidirà amb el cicle de
Cinema i Dona transformat en Femme in Arts.
*LA GARNATXA BLANCA
DE LA TERRA ALTA tornarà a ser-hi present a
Barcelona en una nova
edició de la Mostra de
Vins
i
Caves
de
Catalunya, que enguany
se celebra aquest cap de
setmana, del 27 al 29
d’octubre, després del
canvi de dates (tradicionalment se celebrava
durant les festes de la
Mercè) que la converteix
en la cita del vi a
Barcelona a la tardor.

El xef Jaume Biarnés, de la Fundació Alícia, ha fet
aquest dimarts una demostració de la cuina de la
garrofa en una sessió organitzada pel Consorci per al
Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià (Bemo) a
l'espai de cuina d'EbreTerra, a Deltebre. L'objectiu
d'aquesta sessió ha estat promocionar i divulgar l'ús
d'aquest fruit entre els restauradors del territori amb
l'elaboració de diverses receptes culinàries. A l'inici
de la sessió divulgativa hi han assistit el president del
Consell Comarcal del Baix Ebre, Enric Roig, i el president del Consorci per al Desenvolupament del Baix
Ebre i Montsià, Ferran Cid, que han saludat els participants. Roig ha remarcat que "des del Consell
Comarcal del Baix Ebre volem contribuir a impulsar
l’ús culinari de la garrofa".

Entitats, empreses i associacions turístiques i del sector agroalimentari implicades.

El Parc Natural del Delta de l’Ebre ha rebut la certificació de renovació de la Carta
Europea de Turisme Sostenible per al període 2017-2021. Es tracta d’una acreditació de qualitat d’àmbit europeu que certifica el desenvolupament de l’activitat
turística en un determinat territori d’acord amb criteris de sostenibilitat ambiental.
La Carta per als espais protegits és una de les línies d’actuació més importats promogudes per la Federació EUROPARC. El Parc rebrà la renovació de la certificació
en un acte públic al Parlament europeu el 7 de desembre a Brussel·les.

*AL MUSEU NATURAL
DE
LES
OLIVERES
MIL.LENÀRIES de l'Arión,
dissabte passat, es va fer
un concert que va servir
per estrenar l'obra guanyadora del primer concurs
de composició musical per
a banda convocat per
l'Ajuntament d'Ulldecona.
Amb aquest acte es va
tancar
el
cicle
Patrimònium 2017.
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Més notícies
*MÉS DE 29.000 PERSONES van fer dimecres un
simulacre de confinament
per risc químic. Protecció
Civil activà les sirenes que
alerten d'aquest tipus
d'accidents per provar-ne
el funcionament. A l’Ebre
van participar-hi Flix i
Tortosa.
*HORTA: demà, a partir
de les 18 h, tindrà lloc la
3a
Trobada
d’Associacions Juvenils,
Entitats i Grups Culturals
de
la
Terta
Alta
(JovenTActiu).
*EL DIA 6 DE NOVEMBRE, a les 9 h, a la Sala de
Plens
del
Consell
Comarcal de la Terra Alta,
es farà una sessió de llenguatge
administratiu
igualitari impartida per
tècnics del Centre de
Normalització Lingüística
adreçada al personal i
càrrecs electes de la corporació comarcal.

www.mesebre.cat

Els presumptes piròmans de l'incendi
d'Horta, jutjats per un jurat popular
El Suprem ho accepta

ACN

L'incendi als Ports d'Horta de Sant Joan va deixar
cinc bombers GRAF morts i un de greument ferit.

El Tribunal Suprem (TS) ha fallat a
favor dels presumptes piròmans de
l'incendi d'Horta de Sant Joan (Terra
Alta) i estima que siguin jutjats per un
jurat popular. En la resolució dels
recursos de cassació que havien presentat les seves defenses, l'alt tribunal
considera que ha de prevaldre la llei
vigent del moment que es van cometre
els fets (juliol de 2009) i que no es aplicable la reforma del Codi Penal de
2015, en la qual l'Audiència de

Tarragona sustentava la seva decisió
de fer un judici amb tribunal professional.
Segons informa l’ACN, el Suprem insta
a l'Audiència de Tarragona a refer els
tràmits perquè la causa sigui enjudiciada per un jurat popular i això obligarà
a refer tot el procediment. La fixació
d'una data per al judici torna a quedar
enlaire i es retardarà l'enjudiciament
del cas, possiblement, entre un i dos
anys més.
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Lluís Zas, nou conseller
comarcal a la Ribera d’Ebre
Presa de possessió al Ple de dimecres

En sessió ordinària del
Consell Comarcal de
la Ribera d’Ebre, de
dimecres passat, es va
efectuar la presa de
possessió del càrrec de
conseller comarcal de
Lluís Miquel Zas. Es va
aprovar la delegació a
la Presidència de l’entitat de les actuacions
relatives a la licitació i
execució de les obres
previstes dins l’actuaGemma Carim, presidenta del
ció titulada: Ribera
Consell Comarcal de la Ribera.
d’Ebre: Camí de Sirga,
Camí de Riu, cofinançat amb fons europeus de desenvolupament
regional (programa operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020). Es va fer una proposta de nomenament
dels representants del Consell Comarcal de la Ribera
d'Ebre en els diversos ens i entitats en què hi participa. Així mateix, es va presentar una moció de resposta als fets ocorreguts l’1 d’octubre de 2017. I una
altra relativa a exigir la immediata llibertat dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana i
d’Òmnium Cultural. Entre altres punts de l’ordre del
dia, es va informar de la renúncia presentada al
cà r rec de consellera comarcal efectuada per
Montserrat Latorre Pasanau.

La 186ena Fira de Móra la Nova va ser
inaugurada ahir per Martí Gironell

La piscina de Móra d’Ebre, finalista
d’un premi internacional

Es consolida el concert de fira, enguany amb Doctor Prats, i se suma una Fira de Cervesa Artesana

Amb una d’Alemanya i una de Bèlgica, que fou la guanyadora

El periodista i escriptor Martí Gironell fou l’encarregat d’inaugurar ahir la Fira de Móra la Nova que
fa un pas de gegant augmentant els metres quadrats del recinte. L’ampliació i la redistribució de les
seccions ve donada pels canvis urbanístics però també per l’arribada de moltes novetats al certamen
entre les quals en destaquen la primera edició de la Fira de Cervesa Artesana que comptarà amb un
tast electrònic. Altres activitats que podran gaudir els visitants seran actuacions ramaderes de doma
natural de cavalls i espectacle de western amb cavalls. A partir d’aquesta edició s’aposta per distribuir
la fira en un triangle sense perdre l’essència tan emblemàtica de la cita; hi haurà tres pilars que seran
paraigua d’altres espais. El primer serà el pavelló firal on s’hi concentraran la major part de comerços
i empreses que cada any porten els seus productes. El carrer 3 d’abril serà un espai d’automobilística
i també inclourà vehicles de tracció mecànica com tractors i elements que complementen el sector
de l’agricultura. Les novetats arriben també pel que fa a les atraccions que es concentraran en els
dos descampats on abans hi havia el pavelló ramader. Fins diumenge es podrà gaudir de la Fira.

A la Llotja de
Barcelona va tenir
lloc l’entrega de
premis del saló
“Piscina
&
Wellness”, certamen en què les piscines
de
Móra
d’Ebre van quedar
finalistes en la categoria de Millor
Piscina Rehabilitada.
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*L'AMPA
DEL
COL·LEGI 21 D'ABRIL
DE L'ALDEA precisa un
monitor/a de menjador.
Totes les persones que
compleixin els requisits
poden fer arribar el seu
currículum abans del 15
de
novembre
a:
ampa21abril@gmail.com
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El futur del pont de la via,
en mans dels aldeans

“Nou enllumenat públic, més
econòmic, eficient i sostenible”

Avui divendres

Generarà un “estalvi anual de 12.000 euros”, a Alcanar

*ALCANAR dobla la
partida destinada als
premis a esportistes
locals. El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el pròxim
14 de novembre.
*L’AMPOLLA: l’Escola
Oficial del FCBarcelona
farà l’acte de presentació del centre de
Perfeccionament el proper dilluns (18.30h) a
l’Ajuntament.
L’acte
comptarà
amb
la
ponència de l’alcalde
Francesc Arasa, de
Xavier Miquel, director
General de FCBESCOLA, i de Ferran Simó
Coordinador de la
FCBESCOLA Ebre.

SOCIETAT

Avui divendres a les 21 h al Saló de Plens de l’Ajuntament de l’Aldea
tindrà lloc l’assemblea per tractar el futur del pont de la via. Des del
consistori s’ha volgut donar veu a la població per poder formar part de
la decisió d’enderrocar el pont o no de la via. Segons nota de l’Ajuntament, si l’opció guanyadora és el Sí a l’enderroc, “es donaria pas a l’execució d’aquesta obra el més aviat possible. Al projecte del traçat de
l’antiga N- 340 per convertir-la amb una renovada avinguda Catalunya,
ja es contemplava la possibilitat d’eliminar aquesta infraestructura”.
La votació serà popular secreta i vinculant al mateix Saló de Plens.
D’altra banda, des de la regidoria de Participació Ciutadana és presentarà a la població les noves actualitzacions de l’app de l’Aldea amb la
novetat de que els usuaris podran votar des del seu telèfon intel·ligent,
les opcions per dur a terme els pressupostos participatius.

Dues de les embarcacions de la flota
tonyinaire de l'Ametlla marxen a Múrcia

Ahir dijous i avui divendres

decisió, una decisió lligada a la situació política catalana i a la quota de pesca de tonyina
roja.
Segons l’ACN, el grup Fuentes hauria argumentat a la Confraria que, com la quota es
designa a la Unió Europea, si Catalunya en
queda exclosa, tenen "por" de perdre la part
que els correspon si les seves pesqueres
tenen el port base a Catalunya i es comptabilitzen en la flota catalana.

Signatura d’un conveni entre la S.C.R.U.A.
i l’Ajuntament de l’Aldea

La Junta de
Govern
Local
d’Alcanar
ha
aprovat el plec
de
clàusules
administratives
per a adjudicar la
contractació del
subministrament
de lluminàries
amb l’objectiu
de renovar l’enllumenat
de
diversos carrers a
la zona nord-est
d'Alcanar,
la
zona central de
les Cases i la
urbanització Garbí d'Alcanar-Platja.
En concret, el projecte inclou la substitució de 265 fanals equipats
amb làmpades de 125 W, amb una elevada emissió de llum, per
altres d’equipats amb lluminàries tipus LED, d’entre 28 i 37 W de
potència i llarga durada amb baix consum. El consum de les noves
lluminàries tipus LED generarà un estalvi anual de 12.000 euros.
La Diputació ha concedit una subvenció de 67.180 euros a
l’Ajuntament, en el marc del Programa específic d’obres per a la
millora de xarxes bàsiques municipals i del Programa de modernització d’equipaments informàtics per a garantir l’administració
electrònica (PEXI). Per la seva banda, el consistori aportarà els
2.832,12 euros, ja que el cos total del projecte és de 70.012,12
euros.

L'Ampolla acull el XXVI Congrés
d'Atenció Primària

La Confraria de Pescadors de la Cala lamenta perdre les pesqueres del grup Fuentes
a flota tonyinaire del port de l'Ametlla de
Mar, al Baix Ebre, ha perdut dues de les sis
embarcacions que operaven des del port
calero. Es tracta de les pesqueres del grup
Ricardo Fuentes e Hijos que ha decidit traslladar-les al port de Cartagena, a Múrcia, on
l'empresa té la seu.
La Confraria de Pescadors Sant Pere de
l'Ametlla de Mar ha lamentat perdre el grup
Fuentes, que era confrare, però entenen la

En el marc del XXVI Congrés
d'Atenció Primària que acull
l'Ampolla (ahir i avui divendres),
s'han organitzat les activitats que
són obertes a tota la comunitat. La
trobada està organitzada per la
Societat Catalana de Medicina
Familiar i Comunitària (CAMFiC),
amb el suport de l'Ajuntament de
l'Ampolla. Avui divendres, de les
11.30 a les 13.30 hores, taller El

cistell de la compra, consciència
real a càrrec de la Dra. Joima
Panisello, per reflexionar i conscienciar a la societat sobre els
hàbits de compra més habituals
que determinen quina és la nostra
alimentació. I també avui, de les
15.15 a les 16.15 hores, les Dres
Maria Badenes i Mercè Solà oferiran la conferència Les síndromes
de sensibilització central.

Denunciades tres persones per tinença de drogues
en un dispositiu policial en un bar de Roquetes
El propietari també ha estat denunciat per tolerar-ne el consum

La setmana passada es va procedir a la signatura del conveni
entre la Societat Cultural
Recreativa Unió Aldeana i
l’Ajuntament de l’Aldea que
representa la cessió del local per
fomentar activitats culturals del
municipi amb el compromís per
part del consistori d’executar un
conjunt d’obres d’arranjament i
millora que permetin ubicar el
Centre neuràlgic de la cultura
aldeana en aquest espai.

9

Els Mossos d’Esquadra han denunciat tres persones per tinença de drogues en
un bar de Roquetes. Segons l’ACN, els fets es van produir divendres passat al
vespre, en el marc d’un dispositiu a l’establiment en col·laboració amb la Policia
Local de Roquetes. Els agents van actuar davant les informacions que al local
s’hi consumirien substàncies estupefaents i que s’hi podrien produir altres infraccions de caràcter administratiu. L’operatiu es va saldar amb nou persones identificades. Una persona va ser denunciada per tinença de cocaïna i d’una arma
blanca; una altra per tinença d’haixix, i una tercera per tinença de marihuana.
Així mateix, el propietari de l’establiment va ser denunciat per tolerar el consum
de substàncies estupefaents, segons els mossos. La policia també va denunciar
fins a 10 deficiències del local referents a la seguretat i documentació.
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A TERRES DE L’EBRE
PARLEM AMB

Òscar Ologaray

Isabel Carrasco

PORTAVEU DEL BANC DELS ALIMENTS
A LES TERRES DE L'EBRE

Per al Gran Recapte necessitem més de 1300 voluntaris
a les 4 comarques ebrenques
Els dies 1 i 2 de Desembre
tindrà lloc a les Terres de
l'Ebre la novena edició de
la campanya de recollida
d'aliments bàsics: el Gran
Recapte, per pal·liar la
precarietat alimentària de
les persones més necessitades del nostre territori.
Parlem
amb
Òscar
Ologaray, portaveu del
Banc dels Aliments a les
Terres de l'Ebre.
Més Ebre: Què és el Banc
dels Aliments?
Òscar Ologaray: El Banc
dels Aliments és una entitat social sense ànim de
lucre, apolítica i que lluita
contra el malbaratament
alimentari i per recuperar
els excedents alimentaris al
nostre
territori.
La
Delegació del Banc dels
Aliments a les Terres de
l'Ebre va néixer amb l'esperit d'apropar aquests
objectius a la societat
ebrenca així com per afavorir la distribució d'aliments a les entitats del sud
de Catalunya.
ME: El passat 16 d'octubre
va ser el Dia Mundial de
l'Alimentació i el Dia
Nacional de Lluita contra
els Residus Alimentaris.
Des dels Bancs d'Aliments
quines són, a part del
Gran Recapte, les altres
sèries d'accions encaminades a sensibilitzar-mos?
OO: A més del Gran
Recapte i recollides puntuals, actualment també
duem a terme diferents
campanyes per ajudar a
pal·liar la situació de
necessitat alimentària en
què es troben moltes famílies del nostre país.
Durant el 2016 vam repartir més de 500.000 quilos
d'aliments, un 58% provinent de les institucions, un
26% provinent de donacions particulars (com el
Gran Recapte i altres recollides) i un 16% provinent
de donacions d'empreses.
ME: Una de les accions
podria ser recuperar els
excedents alimentaris i

distribuir-los entre les
entitats locals perquè els
facin arribar a les persones necessitades? Em
refereixo a sensibilitzar
les
empreses
(grans
superfícies,
mercats,
supermercats de barri,
comerços, sector productiu agroalimentari...) perquè facin donatius d'aliments i d'excedents alimentaris amb l'elaboració
d'un servei de distribució
directa d'aliments.
OO: Sí, de fet, la principal
tasca del Banc dels
Aliments és aquesta. El
Banc dels Aliments va néixer amb l'objectiu de recuperar els excedents alimentaris i distribuir-los a
les persones necessitades.
A les Terres de l'Ebre ja hi
ha diferents empreses alimentàries que ens donen
els excedents o aquells
productes no aptes per a la
venda però sí per al consum (per exemple, una
llauna de conserva copejada no es podrà vendre,
però el menjar que conté
és perfectament apte per a
consum!). Des d'aquí
aprofito també per fer una

crida a qualsevol empresa
alimentària que vulgui
col·laborar amb nosaltres,
el fet de donar els excedents no només suposa un
benefici per a la societat
sinó que aporta beneficis
fiscals per les empreses
donants.
ME: Segons l'agència de
residus de Catalunya, del
total de residus municipals que es generen 1,18
milions són fracció orgànica, és a dir, restes de
menjar, de les quals
262.000 tones són aliments malbaratats. Això
correspon al 6,3% del
total de residus municipals generats a Catalunya, i
equival a dir que un català
malbarata cada any prop de
35 kg de menjar.
OO: És una de les grans lluites del Banc dels Aliments,
lluitar contra el malbaratament alimentari. Per això
realitzem accions i xarrades
a les escoles per tal de conscienciar sobre el malbaratament, ja que amb aquestes
262.000 tones malbaratades podríem acabar amb la
fam a Catalunya.

ME: La importància dels
voluntaris i voluntàries.
OO: Els voluntaris són els
fonaments de les nostres
campanyes, sense ells no
serien possible. Per al Gran
Recapte necessitem més
de 1700 voluntaris a les 4
comarques ebrenques, en
particular 700 a la ciutat
de Tortosa. Durant el Gran
Recapte la seva funció és
senzilla però imprescindible: els voluntaris s'ubiquen a l'entrada del supermercat i ofereixen una
bossa als clients que
entren, el client a més de
fer la seva compra, omple
la bossa amb alguns dels
productes recomanats i al
sortir els entrega als voluntaris que els dipositen a les
caixes habilitades.
Ser voluntari és molt senzill, n'hi ha prou amb
entrar al web www.granrecapte.com i inscriure's.
En el cas de Tortosa també
es pot trucar al 977 44 13
64. Recomanem que els
voluntaris menors de 16
anys vagin acompanyats
d'algun major d'edat.
ME: Quins serien els sec-

tors de la població de les
Terres de l'Ebre més afectats?
OO: A les Terres de l'Ebre
trobem diversos sectors
que pateixen de ple la
pobresa
alimentària.
Parlem dels aturats de llarga durada (aquells que fa
temps que no tenen feina)
els que tenen feines precàries (el sou de la feina no
els arriba per pagar lloguer
i menjar), desocupats,
joves... però també parlem
de jubilats que tenen els
fills i néts a càrrec i la seva
pensió no és prou per
poder alimentar-los a tots.
ME: De les quatre comarques quina pateix més?
OO: Segons l'IDESCAT, la
comarca amb renda per
habitant més baixa de
Catalunya és el Montsià. El
Baix Ebre és la segona
comarca amb renda més
baixa de Catalunya, per
tant, dos de les 4 comarques ebrenques presenten
dades alarmants. Per això,
sovint hem de realitzar
campanyes addicionals per
poder atendre a tots els
necessitats.

ME: Parlem del Gran
Recapte del dia 1 i 2 de
Desembre. Quins són els
aliments o material per la
higiene personal, etc...
que més es necessiten?
OO: Els aliments prioritaris
són la llet, l'oli, les conserves de verdura i conserves
de peix i el llegum cuit.
També demanem altres
aliments nutritius de llarga
durada:
pasta,
arròs,
tomata,
galetes...
Desaconsellem el llegum
sec (perquè moltes de les
famílies que necessiten els
aliments també pateixen
pobresa energètica i no
poden cuinar el llegum
sec). També rebem sovint
productes d'higiene personal i aliments infantils.
Nosaltres sempre reivindiquem que és tan important
un carro sencer com un
pot de llegum cuit, demanem que cadascú, en la
mesura que sigui possible,
faci la donació que cregui
convenient.
ME: On faran cap aquests
aliments?
OO: El Banc dels Aliments
distribuïm tots els aliments
a entitats socials homologades per la Generalitat
(Agrupacions de Càritas
locals, assemblees locals
de la Creu Roja, Siloé,
Serveis
Socials
d'Ajuntaments...) i aquestes entitats els fan arribar a
les persones necessitades
que prèviament han passat
una anàlisi dels treballadors socials. És a dir, per a
rebre aliments has d'acreditar que et trobes en una
veritable situació de necessitat.
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Els pronòstics de Celma
i el seu Fair Play

TERCERA DIVISIÓ. EMPAT A TERRASSA (1-1)

Setmana de 3 partits per a l’Ascó
Demà rebrà el Gavà, dimecres visitarà l’Europa i diumenge s’enfrontarà al Prat
L’Ascó va empatar al camp
del Terrassa (1-1). No va poder allargar la històrica ratxa
de victòries, però va sumar
un punt valuós al camp d’un
rival complicat. Els barcelonins van començar millor el
partit, i es van avançar en el
marcador. L’Ascó no es va
trobar còmode durant la primera mitja hora. En el darrer
quart del primer temps, el
partit es va igualar. I va ser
clau per a l’Ascó poder empatar, amb un gran gol de
Sergi Moreno. Va controlar la
pilota i va inventar-se un tret
enverinat des de fora de l’àrea que fou l’1-1. A la represa, el partit va estar més fracturat, sense control. El
Terrassa va tenir la seua opció, també
gaudiria de situacions l’Ascó. Finalment, empat a un gol.
Lamentar la lesió d’Andreu Guiu que
té per un mes de baixa. Sergi Masqué
també va acabar amb molesties però

Una formació de l’Ascó, d’aquesta temporada.
es recupera. José Ramon ja ha entrenat
aquesta setmana amb l’equip. L’Ascó,
segon a la taula, rebrà demà el Gavà
(18 h), un partit que no ha de ser trampa.
Serà una setmana de 3 jornades.

Andreu Subies, president
de la FCF, ha confirmat
aquest dimecres la seva
dimissió com a membre
de la Junta de la Reial
Federació Espanyola de
Futbol. El president de la
Federació Catalana, que
va arribar a sonar per
rellevar el suspès Ángel
María Villar, porta exigint
des del passat estiu que hi
hagi uns canvis que no
arriben a la Federació
Espanyola. I per aquest
motiu ha presentat la
dimissió.

Gabi Sanz

L’Ascó visitarà dimecres l’Europa. I diumenge (12h) rebrà el Prat. Abans de
visitar l’Hospitalet. Unes jornades que
marcaran el mes de novembre i en les
que els de Castillejo han de refermar el
bon inici en el campionat de lliga.

PRIMERA CATALANA

ANDREU SUBIES
DIMITEIX COM A
DIRECTIU DE LA RFEF

La Rapitenca creix
3 victòries en 4 partits li donen estabilitat
Un gol matiner de Marc Blasi (a la foto) va valdre la
victòria de la Rapitenca, contra el Vista Alegre. Els locals,
amb l'1-0, no van poder tenir la pilota i va ser el Vista
Alegre qui va dominar, tot i no crear opcions clares excepte una falta en què la pilota va anar al pal. A l'inici de
la represa, els visitants van disposar d'un penal inexistent
a favor seu. Josué, porter rapitenc, va aturar-lo. El partit
es va trencar i, amb espais, els rapitencs van crear situacions per sentenciar. El Vista Alegre, amb 10 al minut 65,
va arriscar i va buscar l'empat, tot i que sense fer oportunitats. Bona feina dels rapitencs en defensa. Abans del
partit es va fer un minut de silenci en record a Manolo
Gasparin, pare de l’exjugador del club i avi del jugador
actual Ivan. Marqués i Roger foren baixa diumenge.

GOLEJADA DEL LÍDER MARTINENC (0-5)

El Tortosa estrena gespa artificial amb un resultat dolorós
Diumenge visitarà el Sant Cristobal i després rebrà el Bellvitge, dos partits que poden marcar el futur de l’equip
El Tortosa va caure golejat davant el líder Martinenc (0-5)
el dia que feia la presentació del futbol base i quan estrenava
la nova gespa artificial a l'estadi Joep Otero. Jornada també
d’homenatge a expresidents i presència del president de la
FCF, Andreu Subies. Als primers minuts, l'assistent va invalidar un gol al local Virgili per un fora de joc que no era. Acte
seguit, de penal, el Martinenc va fer el 0-1 i abans del descans ja va sentenciar amb el 0-3. Amb el 0-2, el debutant
Víctor Garrido tindria una bona ocasió que evitaria el porter
rival. A la represa, el líder ampliaria l'avantatge fins el 0-5. El
Tortosa, que segueix buscant incorporacions, visitarà el Sant
Cristobal. Després rebrà el Bellvitge, que ara és penúltim.
Dos partits que poden marcar la continuitat del tècnic Àngel
Garcia i en els que cal veure com respon l’equip. 5 punts de
24, dinàmica negativa i rumors diversos en l’entorn del club.

DIVENDRES 27
D’OCTUBRE
DE 2017

Joaquin Celma, apreciat col.laborador de Més Ebre,
fa cada estiu els seus pronòstics sobre quin equip pujarà
i quins estaran en descens. Els fa des de la meseta, concretament des del barri de Chamberí. Nascut a Beseit,
Celma es va criar a la Sénia abans de marxar, sent major d’edat però molt jove, a buscar-se les garrofes a
Madrid. I les va trobar perquè allí està i no ha tornat. A
l’agost, quan fa els seus pronòstics a l’estil ‘Pitoniso Pito’, hi ha gent que se’n riu. Però, d’entrada, els llegeix.
Les valoracions són diverses. No obstant, jo sé que Joaquin fa un treball exhaustiu parlant amb tècnics i jugadors per calibrar els seus raonaments abans de començar la lliga. No parla amb una bola de vidre. I per
això sap el que diu. S’equivoca? Clar que sí. Però ell
arrisca i també té els seus encerts. Així mateix, hi ha casos que utilitzen durant temps els càlculs esportius de
Celma i en fan ús per comentar-los.
On vull arribar avui? Entre altres pronòstics, Celma
va dir a finals d’agost que Tortosa i Valls, si no fitxaven,
patirien molt. I que eren candidats a estar en descens.
Recordo que això no va agradar i que algú pensava que
la premsa volia desestabilitzar. No era així. Eren els càlculs del nostre ‘Pitoniso’. I no eren gratuïts. Potser ara
cal recordar-ho. I que ningú s’enfadi. També és cert
que fa un any va dir que el Tortosa seria campió. Però
un any després tocava fer una altra valoració.
D’altra banda, no estic molt d’acord amb la proposta
que fa avui en el seu espai d’opinió. El futbol no vol
violència. Però sí competició. I s’ha de competir al màxim. No pensant en no rebre targetes.

L’opinió de Joaquin Celma.
Sumar punts als equips
més esportius
La idea de la federació de sortir al camp amb una pancarta i donar-se les mans de jugadors no serveix per a
res, això als 50 segons del partit queda en l'oblit.
Al futbol amateur un dilluns un jugador ha d'anar a
treballar i per culpa d'una lesió greu pot esde baixa una
llarga temporada. Es pot impedir? Sí. S’ha de buscar la
manera a través de la qual puguin haver-hi menys targetes. I així que l'àrbitre no sigui protagonista, i que els
espectadors gaudeixin d'un futbol més bonic i sense
gairebé interrupcions en el joc. Es pot aconseguir? Jo
crec que sí. Es podria premiar cada equip que acabi
amb zero targetes amb un punt a la classificació i, a
més, a cada targeta groga, expulsar al jugador 30
minuts i les vermelles un mínim de 5 jornades. Només
així es canviaria l'actual model del futbol. Gairebé no
hi hauria violència, més joc net, pocs lesionats i qui
guanyaria és el futbol en general i en concret, els aficionats, els jugadors i els àrbitres. I es premiaria a l'equip més esportiu. La meva idea penso que genial. La
llegirà algun membre de la federació i segur que dirà
que és "una tonteria". Que provin la meva idea, igual
es sorprenen.

MINUT 91
DIUMENGE, en directe,
a CANAL TERRES DE L’EBRE.
Resums amb tots els gols: Ascó-Terrassa, S. CristobalTortosa, Amposta-Camarles, Olimpic-Corbera,
Arnes-Alcanar i Xerta-Fatarella Convidats: Artur Godia
(jugador de l’Ascó), Jordi Pérez (president de
l’Amposta) i Xavi Cid (tècnic del Camarles)

22.30 h
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CONTRA EL MORELL, QUE GUANYAVA AL 82

L’Amposta ja és segon

La Cava assoleix més que tres
punts, a darrera hora (2-1)

L’Amposta va guanyar a Torreforta i és segon a la taula
(1-2). Segons el tècnic, Albert Bel, “el Torreforta ens va cedir la iniciativa i ja a la primera meitat vam tenir la pilota i
ocasions com una molt clara de Quim. Però van ser ells els
que ens van sorpendre i es van avançar en el marcador.
Malgrat això, vam reaccionar i abans del descans vam disposar de noves possibilitats. A la represa, Ivan, aviat, va empatar i el gol ens va donar més pausa en el domini de la pilota i també ens va fer millorar en les darreres passades, que
era el que ens mancava. A més, vam estar atents per evitar
les contres del rival. Páez va establir l’1-2 que premiava una
molta bona segona meitat. En els darrers minuts vam patir
perquè ells van pressionar, però vam mantenir el resultat”.
Albert afegia que “estic satisfet del partit, davant d’un equip
que juga amb molta intensitat. Triomf important per afrontar els dos derbis seguits que tenim: Camarles i a la Cava”.

La Cava, amb gols de Mochi (82’) i d’Amador (92’) va
remuntar contra el Morell i va assolir una victòria important. En deu minuts, la situació i possibles reaccions van
canviar. Cal destacar el retorn, després de la lesió, de José
Angel Bueno. Es va notar. Del partit, el tècnic Isaac Fernandez deia que “vam començar bé, dominant i tenint algunes
ocasions. Però va ser el Morell qui va avançar-se. Amb el
0-1, el Morell es va tancar bé i va deixar pocs espais. A la
represa, vam buscar-ho, vam intentar-ho, tot i que no era
fàcil perquè ells estaven posats. Vam insistir i, malgrat tot,
es va combinar i es va arribar, trobant el premi en els darrers minuts, amb els gols que ens van donar una victòria
molt important. Destacar els jugadors, van creure amb ells
i també a l’afició que ens va recolzar moltíssim. Bueno va
tornar. Li falta ritme però ens anirà força bé la seua aportació a partir d’ara”.

EL GANDESA GOLEJA EL CATALÒNIA (6-1)

Pòquer del Killer Dilla
El Gandesa va assolir la segona victòria seguida, golejant el Catalònia (61). El partit es va decidir en 10 minuts al primer temps, amb el 3-0. Un altre
gran gol de Gumiel (des de 30 metres) va obrir el derbi. Dilla (4) i Gerard
van marcar els altres. Camarero, tècnic del Gandesa, deia que “el Catalònia
va començar pressionant dalt, amb molta intensitat, durant els primers 15
minuts, tenint diverses aproximacions. Posteriorment, nosaltres ja vam poder trobar més espais a l’esquena de la seua defensa, una vegada la seua
pressió va baixar i la podíem superar. Vam crear opcions, sent resolutius i
en 10 minuts ens vam posar amb el 3-0. A la represa, en pocs minuts, vam
fer dos gols més que ja van decidir”. Nando Garcia, del Catalònia: “als primers 20 minuts vam estar bé, pressionant i arribant en diverses ocasions.
Fins l’1-0, que fou un gol espectacular de Gumiel. El gol ens va desconcertar i vam tenir diversos desajustos que el Gandesa va aprofitar per fer dos
gols més. Del 35 al 45 vam tornar a entrar en situació i Otero va disposar
d’una bona ocasió. A la represa, vam intentar-ho però en cinc minuts, novament fatídics per nosaltres, el gandesa va sentenciar amb dos gols més.
Malgrat el resultat advers, els jugadors van seguir lluitant, marcant Toni un
gran gol de vaselina. De penal, Dilla va fer el 6-1”. Nando afegia que “ens
va faltar tenir més continuitat. I el rival, amb molta qualitat, ens va penalitzar. Confio amb l’equip, té marge de millora”.
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VA MARCAR L’EMPAT DE L’ULLDECONA AL 92

Bernat Bel fa el gol de la jornada
L’Ulldecona, el dia del retorn d’Albert Arnau, va empatar
al 92 contra el líder Cambrils Unió (2-2). Un golàs des de
30 metres del jove Bernat Bel (l’any passat era juvenil) va
significar el 2-2 en temps afegit. Segons Teixidó, “va ser un
punt molt meritori davant d’un gran equip que va demostra que és el líder. Però nosaltres vam treballar bé i vam
també tenir les nostres opcions, aconseguint l’empat amb
tret esplèndit de Bernat, jove jugador que va mostrar la
seua confiança i qualitat amb un gran gol”. El partit va ser
igualat a la primera meitat. A la represa, va tenir més ritme
i el Cambrils va fer un pas endavant. Es va avançar amb el
0-1. Però una genial jugada d’Arnau, combinant amb Albert Castell, va suposar el gol de Nacho (el nové). Els visitants van fer l’1-2 i llavors se’ls van anul.lar dues jugades
de gol, una incorrectament com així va admetre-ho Teixidó, un cop va veure les imatges de Canal TE. Al 92, amb el
deliri de l’afició, Bernat va empatar amb un golàs.

SEGONA DERROTA SEGUIDA (1-0)

EL TÈCNIC DESTACA L’ACTITUD DELS JUGADORS

La Sénia cau a
Torredembarra

El Camarles es recupera
golejant l’Hospitalet (4-0)

Un gol matiner d’Ibrahim va acabar condemnant a la Sénia, en la seua visita a Torredembarra (1-0). Juanjo Serrano, el tècnic, deia
que “va ser una llàstima perquè va ser dels
partits més complets que hem fet fins ara.
Vam jugar bé però les ocasions que vam tenir
no vam poder transformar-les. Vam rebre el
gol arran d’una segona jugada originada pel
llançament del porter rival; però vam reaccionar i abans del descans mereixiem l’empat”.
Serrano afegia que “a la segona meitat vam
seguir igual, intensificant el domini, i així van
arribar les ocasions que va evitar el seu porter
o que no vam encertar”. Serrano afegia que
“estic molt satisfet, no del resultat però si del
joc. Hem de contuar així, per afrontar els dos
partits que tenim seguits a casa, demà dissabte
contra el Catalònia i dimecres, també a casa,
contra la Canonja. Dos partits importants”.

El Camarles va reaccionar després de la derrota al Morell. Va haver terapia de grup durant la setmana passada,
una vegada el tècnic havia advertit que dimitiria si no hi
havia més implicació. La directiva va comunicar als jugadors que la “total” confiança amb el tècnic. El partit es va
decidir a la represa. Robert va tornar a marcar. El va fer
l’1-0 (24’). A la represa, Raül, Ferreres i Beltran van aconseguir els altres gols. Del partit contra l’Hospitalet, Xavi
Cid comentava que “d’entrada, va ser molt equilibrat. A
partir del gol de Robert, vam passar a dominar i sobre tot
a la segona meitat, arran del 2-0, l’equip es va soltar i van
haver-hi uns minuts de bon joc, amb els altres dos gols i
altres ocasions. En definitiva, crec que va ser un partit en
el que vam anar de menys a més, i en el que va ser important el bon treball defensiu. Vam acabar amb bones
sensacions i aquesta setmana he de destacar a tots els jugadors per la seua actitud i entrega, jugant molt posats i
amb molta serietat”. El Camarles visitarà diumenge l’Amposta, en el derbi.

DERROTA DEL BATEA, AL VENDRELL (1-0). ELS TERRALTINS RECLAMEN FINS A ‘DOS GOLS FANTASMA’. DEBUT DE JOEL MARIGOT (VILASECA)

“Resultat
injust i
enganyós”

El Batea va perdre al Vendrell (1-0). Des del club terraltí, amb qui va debutar Joel Marigot (pichichi del Reddis la lliga passada amb 24 gols), consideraven que “vam
fer el millor partit. Van haver-hi dos gols que no ens van concedir. El primer al minut 42 del primer temps. Una vaselina de José Luis va entrar dins la porteria, més d’un
metre. Els mateixos jugadors locals al descans reconeixien que la pilota havia entrat. Va ser clau perquè, tot i que teníem el partit controlat, al minut 34, una pèrdua de
pilota al mig del camp va ocasionar l’1 a 0, un xut que Joan va aturar però el refús el va aprofitar Joe per fer el gol”. A la represa, recorden des de Batea, “vam seguir
pressionant i Marigot, que debutava, va tenir dues ocasions. Al minut 70, va haver un altre gol fantasma, aquest més dubtos. Al 75, un altre gol anulat, a Sergi Prats,
per un fora de joc inexistent. Va ser una llàstima perquè mereixiem molt més. El Vendrell, només al final, va poder sentenciar a la contra, però Joan va evitar-ho”.

3A CATALANA. UN PENAL, AL MINUT 80, PROTESTAT PELS LOCALS, VA SIGNIFICAR L’1-2

Pas endavant de l’Ampolla, en vèncer el Perelló (1-3)
L'Ampolla va guanyar el Perelló (1-3) en un partit vibrant que es va decidir a la segona meitat. A la primera, l’Ampolla va començar pressionant molt amunt i va dominar en els primers minuts. Poc a poc, el
partit es va igualar, amb fases de domini alternat. El Perelló va tenir dues opcions clares. L’Ampolla, sobre
tot en els darrers minuts del primer acte, va gaudir-ne de fins a tres que Marc, porter local, molt encertat,
va evitar. A la represa, aviat, el Perelló es va avançar amb gol de Xixo, amb una rematada amb el cap.
Però el visitant Manolo empatava poc després. Amb l'1-1, pressió ampollera i més arribades visitants davant d’un Perelló que va haver de fer un pas enrera i que va tenir a Marc Andreu com al seu protector.
A manca de deu minuts, de penal, Gallego establia l'1-2. El penal fou protestat pels locals. El visitant David Ramírez, amb astúcia, va buscar el contacte amb el cos del perellonenc Narcís. L’àrbitre, ben situat,
va tenir-ho clar. El Perelló, amb el jove Marc per l’esquerra, va buscar l’empat i va tenir una possibilitat.
En temps afegit, Samu sentenciava amb l'1-3. Victòria meritòria de l'Ampolla que fa un pas endavant.
Ha guanyat tots els partits i és líder amb el Móra la Nova, que en té un més. Els locals van reclamar que
els visitants Gallego i Torres, amb una targeta, no van veure la segona quan van fer faltes per a rebre-la.

Sang ebrenca

JOAQUIN CELMA

Vaig dir que Amposta i Cambrils eren favorits i ja estan els dos primers.
L'Amposta va guanyar per la mínima i el Cambrils va empatar davant d'un
Ulldecona que amb l'arribada d'Albert Arnau aspira a somiar. El bonic
d'aquesta lliga és el poder ebrenc: feia molts anys que no es veia. Dels 5
primers, 4 ebrencs. Gandesa, després de dues derrotes, ja ha arribat la
calma amb dues victòries. Gumiel i Dilla, mags del gol. El noi del
Vallderoures ja porta la marxa de l'any passat: va fer 28 dianes. Ara, ja
n’ha fet 10. La Sénia, Batea i Catalònia pateixen. Els 3 van perdre. Però
jo sóc positiu. El Batea té millor equip amb els tres reforços. Al Catalònia
li anirà bé el nou fitxatge,Toni. Li donarà més profunditat. No obstant, ha
de millorar en defensa. La Sénia té dos partits consecutius a casa, Jesús i
Canonja. Clau per progressar. Miracle a la Cava, remuntada al final. Anirà
a més amb Bueno i Mochi, que encara no ha explotat. Ull a la dada: si
baixen Valls, Vila-seca i Tortosa i no puja el que promociona, descendirien 7 equips. Torredembarra, vaig dir que pinta bé: és el menys golejat.
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3A CATALANA. GOLEJADA DE LA TEMPORADA (10-1)

DIVENDRES 27
D’OCTUBRE
DE 2017

UN PENAL, TRANSFORMAT PER ERIC, VA VALDRE LA VICTÒRIA (75’)

El Móra la Nova, un tsunami

El Sant Jaume guanya l’Arnes (1-0)

El Móra la Nova va aconseguir la golejada de la temporada, contra el Jesús i Maria (10-1). Agus va
tornar a explotar fent 4 gols i ja en porta 19. Yassine en va fer 3, un Genís i dos foren en pròpia porteria. Segons Albert Lizaso, tècnic moranovenc, “ens va sortir un partit redó, pràcticament cada arribada feiem gol. La primera meitat va ser més igualada i el Jesús i Maria va poder marcar perquè va
tenir ocasions. Però nosaltres, tot i no estar bé al primer temps, vam posar-nos amb el 3-0. A la represa, aviat, vam marcar dos gols més i el partit va quedar decidit. Cal destacar que el Jesús i Maria
no es va rendir i va lluitar fins el final. Però a nosaltres ens va sortir tot dissabte”. El M.Nova és líder
(amb un partit més que l’Ampolla). Per la seua part, Ito Galve, del Jesús i Maria, explicava que “com
bé diu el resultat, res a dir. Però a la primera meitat, no vam estar malament i el Móra la Nova pràcticament sense xutar (excepte el penal) va posar-se amb el 3-0 mentre nosaltres vam tenir dues opcions clares que no vam transformar. A la represa, un altre autogol i una errada, amb una passada
al porter que Agustí va aprofitar, ens van sentenciar. Golejada dolorosa però ens hem de refer. El
Móra té molt potencial i si és efectiu com dissabte et passa per sobre”.

Segons Anton Flores, tècnic del St Jaume, “partit molt travat en el que ens va
costar, tot i portar el pes del joc. Vam crear moltes ocasions, amb dos pals, però
seguim amb el problema en què no definim i també ens manca precisar les darreres
passades. L’Arnes va fer el seu partit, molt seriós en defensa. No va crear perill excepte al final quan va avançar linies. Nosaltres hem de millorar en l’aspecte de la
definició, per la resta, quant a joc i control del partit, vam estar bé”. Roger, tècnic
de l‘Arnes, explicava que “vam fer un partit acceptable i els vam dificultar el seu
joc de circulació. Ells va començar molt forts i van tenir un parell d’opcions. Vam
rectificar tàcticament i l’equip va igualar el partit. A la represa, amb els minuts, ells
van fer circular la pilota amb més velocitat i van fer més sensació de perill. Arran
d’un penal, ens van fer l’1-0. Però cal dir que en temps afegit, una doble rematada
de Raul va ser la nostra opció clara per a empatar”. Lamentar la lesió de l’arnerol
Moreno. Pot tenir els lligaments creuats trencats i s’afegeix a les baixes.

TERCERA DERROTA SEGUIDA DEL S. BÀRBARA (1-2)

EL R. BÍTEM GUANYA EL MASDENVERGE (2-0)

AL ROQUETENC (5-2)

L’Aldeana puja a la tercera plaça

Emili encarrila el triomf

L’Alcanar goleja al final

L’Aldeana va assolir la segona victòria seguida, al camp
del S. Bàrbara (1-2) i s’impulsa. Els locals, per la seua part,
amb 3 derrotes consecutives (el calendari t’enfronta a R. Bítem, Ampolla i Aldeana seguits) s’han estancat. Robert Cantó, del S. Bàrbara, deia que “va ser un partit molt igualat,
amb poques ocasions en el que crec que l’empat hagués estat el més just. Nosaltres no vam estar encertats a les àrees i
això ens va acabar penalitzant”. Bartolo Meca, tècnic de
l’Aldeana, comentava que “primera meitat molt igualada,
travada, amb molt de respecte, i cap xut a porteria de cap
dels dos equips. A la segona mateixa dinàmica. Didac va fer
el 0-1, a la sortida d’un córner. Ells ens van empatar a manca
d’un quart, però vam poder reaccionar i Robert, de cap, va
establir l’1-2. Penso que va ser un partit d’empat. Cap dels
dos equips mereixia perdre, i tampoc cap dels dos mereixia
guanyar”. L’Aldeana va vèncer ahir l’Ametlla (3-2), remuntant amb gols de Robert i Vizcarro i ara és tercera.

El R-Bítem va superar el Masdenverge en un partit que
es va decidir a la primera meitat quan els locals, amb gols
d’Emili, van decidir (2-0). Segons Parra, tècnic del R. Bítem,
“va ser un partit bastant igualat, en el que dos gols d’Emili
a la primera meitat van permetre encarrilar-lo. A la represa,
tot i haver-hi ocasions, cap dels dos equips va marcar”. Parra afegia que “tot i no jugar bé, l’equip va saber sofrir per
sumar els 3 punts”. Per la seua part, des de Masdenverge,
Cristian Arasa, deia que “partit bastant igualat en el que
nosaltres vam dominar més, però que les ocasions van ser
per al R. Bítem. Els dos gols van ser de segones jugades,
amb llançaments de porteria i pilotes que va pentinar el davanter i va culminar Emili amb bona arribada. Amb el 2-0,
nosaltres vam tenir més la pilota i això va suposar que ells,
més replegats (ens deixaven jugar), robaven i al contraatac
van fer altres ocasions. Crec que van haver tres penals no
xiulats, dos a l’àrea local i un a la nostra”.

L’Alcanar es va avançar amb el 2-0, al primer temps, gols
d’Adrià i De la Torre. Però a la represa, el Roquetenc va empatar. En els darrers 10 minuts, els canareus van explotar i
De la Torre i Adrià (2) van certificar la victòria, necessària
després dels darrers resultats. David Burgos, tècnic de l’Alcanar: “ens vam avançar amb el 2-0 però a la represa ens vam
acomodar i el Roquetenc es va posar dins del partit i va acabar empatant. No obstant, havíem tingut opcions i l’efectivitament que ens havia mancat, en aquest partit i en altres
jornades, vam tenir-la a darrera hora amb els gols que ens
van donar una victòria merescuda. Important per la confiança”. Miquel Campos, del Roquetenc: “el 5-2 fou massa
càstig. Amb el 2-2, després dels gols de Maikel i Camarero,
vam anar a buscar el 2-3 i l’Alcanar va decidir a la contra.
Ells van tenir més ocasions a la primera meitat però a la represa nosaltres vam millorar, fins els darrers minuts quan va
decidir la seua pegada”. Marc Alegre i Quim eren baixa.

EL VILALBA GUANYAVA 1-2 AL MINUT 90

CONTRA L’OLIMPIC (2-1)

VA VÈNCER A CORBERA (0-2)

Remuntada èpica de la Cala (3-2)
L’Ametlla va sumar una victòria amb gran valor, contra el
cuer, el Vilalba, equip que ha sumat 1 punt en 7 jornades.
Subi, tècnic de la Cala, explicava que “a la primera part, vam
dominar i vam jugar amb molta intensitat. Penso que vam
ser superiors, tenint les nostres opcions, com una d’Alejandro, si bé ells també en van crear una de clara. A la represa,
vam fer el més complicat que fou marcar l’1-0. Però llavors
ens passa que tenim una baixada. Arran d’un error defensiu
ens van empatar. Ens vam desconcertar, i en una contra ens
van marcar l’1-2. Però vam reaccionar, quan estava tot perdut. Al 91 vam fer el 2-2, amb un rebot d’un contrari, i al 94
un remat de Pepe que anava fora i Calafat va posar-la dins.
Coses del futbol. El resultat ens dóna confiança. El Vilalba
mereixia més i també crec que si juga així, sortirà d’on està”.
Cotaina, tècnic del Vilalba, deia que “se’ns va escapar el
partit en el descompte quan havíem fet una bona feina. La
dinàmica és aquesta però treballarem per canviar-la”.

Punts d’or per al Pinell
Primera victòria del Pinell a casa. Va vèncer 2-1 a l’Olimpíc. Segons Blai, del Pinell, “la primera meitat va ser igualada. Però a la segona vam sortir amb més convicció i Ximo i
Rafik van marcar. Amb el partit més trencat, Víctor va poder fer el 3-0 amb una ocasió claríssima. En temps afegit,
amb un penal que va suposar l’expulsió de Castelló, l’Olímpic va marcar el 2-1. Victòria important i merescuda en un
partit correcte”. Josep M. Piqué, de l’Olímpic, deia que “a
la primera meitat, el partit va estar igualat, vam controlarla bé, tot i tenir el vent en contra. A la represa, amb l’1-0,
que vam rebre arran d’una pilota aturada, vam avançar línies, amb el vent a favor, però el Pinell en una contra va decidir amb el 2-0. Vam buscar entrar en situació però el penal, que fou el 2-1, va arribar en temps afegit i, tot i els
minuts de descompte, no vam poder empatar. Ens va tornar a faltar un xic més d’intensitat, en determinats moments. Destacar el bon arbitratge i la correcció del partit”.

La meua travessa per als descensos

Algú dubta que l’Ampolla i Móra la Nova quedaran
els dos primers? El Móra, 5 gols per partit, és el més
golejador. L’Ampolla, el menys golejat amb 4. La
temporada passada el Móra la Nova militava en la 4a
catalana. A la jornada 8 havia marcat 27 gols. Ara en
porta 39. Aquest equip va camí de fer la proesa del
Godall, que va ascendir dues categories consecutives.
Ull a la dada: enguany podrien ascendir Ampolla i M.
Nova directament, perquè el segon classificat del
grup 2 només porta 13 punts. Dels altres aspirants

Salt qualitatiu del Godall
El Godall va guanyar a Corbera i s’estabilitza (0-2). Segons Artur Avila, tècnic corberà, “un penal i un gol en pròpia porteria ens van condemnar. Primera meitat igualada en
la que vam desaprofitar un parell d’ocasions, mentre ells
van avançar-se amb un penal. A la represa vam sortir amb
ganes però un autogol va significar aviat el 0-2. Es va intentar fins el final però no vam poder”. El tècnic afegia que
“vam perdre 0-2, i amb un penal en contra, però destacar
l’àrbitre que va estar bé, amb un mateix criteri per als dos
equips. Que no es digui que perdem per culpa dels àrbitres”. El Corbera és penúltim. Joan Subirats, del Godall: “ha
estat el partit més complet, amb poques errades, tot i les
baixes de Manu i Jofre en defensa. Tothom va complir. El
0-1 ve d’un penal i fins el descans vam tenir altres opcions.
A la represa, control nostre. Una jugada de Royo fou un autogol local. Amb el 0-2 vam disposar d’un parell d’opcions
(Article del delegat del Godall a la plana 2).
més”.

L’opinió de Joaquin Celma

cap va perdre. Alcanar, amb dos protagonistes: De la
Torre i Adrià, dels 20 gols marcats 17 són d'ells.
L’Aldeana cada setmana millora, només un partit perdut i fou a Móra la Nova. El R-Bítem, tres setmanes
guanyant; va debutar un nou juvenil Ayoub. Li arriben ara 5 partits assequibles, tot i que qualsevol rival
pot donar una sorpresa. Gran Godall, ja té més punts
que la passada temporada a la primera volta (va acabar amb 9). Ple al quinze en els meus pronòstics dels
descensos. Abans de començar la campanya vaig

donar el meu pronòstic. Era aquest: Corbera, Arnes,
Godall, Masdenverge, Vilalba i Pinell. Godall i Pinell
de moment se salven.
A l’Ametlla se li va aparèixer la verge als últims
minuts amb dos gols. Subi comença a trobar resultats.
Part de baixes a J. i Maria. Des que va començar la
temporada: Nivera i Ivan. Estan lesionats: Antó, Toni
i Aleix Franch. Altres motius: Genís i Carles. I només
dues altes Robert i Oriol. Lamentar en aquesta jornada la lesió de Moreno, de l’Arnes.
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CLUB BÀSQUET CANTAIRES LES VINYES DEL CONVENT. CONTRA EL GIRONA (96-91)

Victòria d’infart

RESULTATS DE LA JORNADA

L’Amposta Lagrama va empatar a la pista del
Dominicos (25-25). Un empat que sap a poc perquè el
conjunt aragonès és cuer. Després d'un començament
calamitós, amb una falta de concentració total, 6 a 1,
al minut 6. L’equip va reaccionar i a la segona part, als
primers 10 minuts, tenia el partit controlat (15 a 18).
No obstant, un cumul d'errades de tirs, pilotes perdudes i una baixada d'intensitat, van fer que el Dominicos
empatés el partit 19 a 19 al minut 15 i que, faltan 5
minuts, es posés per davant (25 a 23). Però 2 gols de,
Zulema i d'Alba Simón, quan mancaven menys de 10
segons, van suposar l’empat a 25. És important puntuar, però era un partit per poder iniciar una dinàmica
guanyadora que és la que li manca a l’equip ampostí.
Altres resultats d’equips del club:
LLIGA CATALANA JUVENIL FEMENÍ. 4a. Jornada Primera Fase - Grup B
H.SANT CUGAT 20-37 C.H.AMPOSTA "Casa de
Fusta". PRIMERA CATALANA CADET FEMENÍ. 3a.
Jornada - Primera Fase - Grup B. C.H.AMPOSTA
"Naturebre" 15-17 H.C.PERELLÓ.
CAMPIONAT CATALUNYA ALEVÍ MASCULÍ MIXT
NIVELL 1. SEA COSTERETS AM 7-9 C.H.AMPOSTA
HANDBOL CLUB PERELLÓ (27-21)

Centre Esports Tortosa
El CE Tortosa sènior va perdre a la pista del CH Cardedeu per 30 a 25 amb parcial
de 15/16. Fou la primera derrota en lliga.
La primera part va ser molt ajustada, en la qual els tortosins van establir una defensa
forta i intensa, marxant al descans amb un gol per sobre. El començament de la
segona part va ser un altre món. Exclusió de 2' i parcial de 5-0 favorable als locals.
Des d'aquell moment els tortosins, tot i posar ganes i intensitat en atac per intentar
girar el marcador, no van poder fer-ho i van acabar perdent de 5.
D'altra banda, el sénior femení va guanyar al CH Cerdanyola per 31 a 32.
Altres resultats de la jornada de la resta d'equips del CE Tortosa: Infantil Masculí.
CEH Vendrell-CET 19-27. Cadet Femení: CET-Ribes 31-25. Cadet Masculí: CETVilaseca 48-21. Juvenil Masculí: CET-Vilamajor 16-30.
(informació d’ebredigital.cat)

Derrota contra el Vilamajor
Gran partit però derrota del sènior femení de l’Hnabdol
Club El Perelló a la pista del Vilamajor (27-21, parcial de
12-10). Fou un partit que al principi era de domini perellonenc, ja que al minut 10 el marcador assenyalava 1-6.
Llavors, les noies del St. Antoni, actualment en primera
posició, es van activar i van convertir pèrdues de pilota en
contraatacs letals. Així es van avançar en el marcador.
Durant la segona part, les perellonenques van lluitar però
no van poder igualar el resultat i les del Vallès Oriental
van assegurar la victòria fins el 27-21 final. Demà dissabte, al pavelló perellonenc, Handbol Club Perelló-Club
Balonmano Granollers (17:30h). El sènior rebrà les
Franqueses, que també va pujar la lliga passada. El partit
començarà a les 20 hores.

Magí, pichichi amb 10 dianes, lidera el triomf del Flix a Xerta (0-5)

PATROCINAT PER:

CLUB VOLEI
ROQUETES
El juvenil masculí, va
rebre al C.V. Sant Pere i
Sant Pau. Va realitzar
un partit d'infart on no
es va decidir el guanyador fins al take-break
que finalment se'l va
emportar l'equip visitant 2-3.
El cadet masculí també jugava contra el Sant
Pere i Sant Pau. Malgrat
fer tot el possible, no va
ser suficient per poder
superar al gran atac dels
tarragonins que s'imposaven per 0-3.
El juvenil femení,rebia
al C.V.Vilanova. Va fer
un gran joc ofensiu i no
van deixar que l'equip
barceloní pugués sumar
cap dels sets, guanyant
per un contundent 3-0.
Per últim, el cadet femení també rebia al Vilanova que es va imposar sense donar opció
per 0-3. El sènior masculí havia de rebre al
C.V.Sant Boi, però el
partit es va ajornar.
Aquesta pròxima jornada tots els equips es
desplacen.
El sènior
CICLISME.
DIUMENGE
masculí anirà al camp
del F.C.Barcelona. El juvenil masculí es deslaçarà al camp del Vikings Part. El cadet
masculí al del C.N.Sabadell. El juvenil i cadet
femení aniran al camp
del Vilafranca.

REM. DIUMENGE

4A CATALANA

L’Ascó va tenir moltes dificultats per remuntar i
guanyar un Camarles que
va vendre cara la derrota
(3-1). Yassine va avançar
als de Capera mentre que
Moisés, poc abans del descans, establia l’empat. A la
represa, Pere va fer el 2-1 i
el partti va estar boig. Si bé
els locals van poder decidir,
també podia haver empatat
el Camarles. Al final, en
temps aafegit, Marcos Sanjosé va sentenciar amb el 31. El Flix no va donar opció
al Xerta (0-5). Magí, en ratxa, va fer un hat-tric i va liderar la victòria. Ja porta 10
gols.
Flix, líder, i Ascó tenen 15

17

HANDBOL AMPOSTA (25-25). DIVISIÓ D’HONOR PLATA

Sap a poc

Després d’una setmana
d’entrenaments de qualitat,
corregint i polint els detalls,
les Vinyes del Convent
Cantaires Tortosa 2019 va
tornar a baixar a l’arena a
casa.
Van rebre la visita d’un gran
equip, el Basquet Girona, ple
de gent d’una immensa qualitat, amb experiència en
categories superiors i un
entrenador de jerarquia com
ho és el Quim Costa.
En el tercer quart, la qualitat
dels gironins va quedar plasmada en el gran encert en tirs de camp, posant-se 10 punts a dalt. Però així i tot, els
locals no van abaixar els braços. En els instants finals del l’últim quart, els gironins estaven allà a dalt i tenien totes les possibilitats de guanyar, però els homes de roig, amb
molt de caràcter i amb una fe cega, van jugar l’última pilota i van fer la cistella que els
va portar a la pròrroga. El pavelló de Ferreries bategava, “el gran públic ens va enlairar
cap a la victòria fins situar el marcador en un 96-91”. El jugador del Club Bàsquet
Cantaires, Joel Kindred, fou escollit MVP de la jornada a Lliga EBA.
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punts. L’Amposta és ara
tercer després de guanyar a
Tivenys (0-3). Un triomf
que es va forjar en els primers 15 minuts quan els
ampostins van jugar amb
més convicció i van fer dos
gols (Batalla i Ferran) i van
poder decidir amb altres
ocasions que va evitar el
porter local, Melero, tot i
estar lesionat. Amb els minuts, el partit es va igualar i
el Tivenys, en accions a pilota aturada, fins a 3 ocasions clares. A la represa el
partit es va trencar. El Tivenys va avisar amb un parell de jugades però l'Amposta, amb metres per
davant, va sentenciar amb

el 0-3, obra de Rosales després d’una jugada d’Òscar.
El Deltebre va tornar a
guanyar fora. Va ser a Batea (3-7). El partit va estar
obert fins avançada la represa, però el 3-6 d’Oussama va sentenciar. Ell va fer
un hat-tric. David Rovira va
fer un doblet de gols. Ell va
marcar el 3-7. El filial de la
Rapitenca va passar per sobre el del Catalònia (0-6).
Partit encarrilat pels rapitencs al primer temps i decidit al segon, amb tres gols
de Tornel. Fidel, Carlos i
Oriol van marcar els altres.
El Perelló va guanyar el primer partit, contra el Bneissanet, amb gol de Jordi

Cros 1-0 a les acaballes del
primer temps. Per últim, Fatarella i Ginestar van empatar (1-1). Bertolin va fer el
0-1 però Jacob empatava
en temps afegit. Segons Poley, tècnic del Ginestar,
“sap greu perquè es van escapar dos punts al descompte, però la realitat és
que la Fatarella mereixia
l’empat i fins i tot la victòria
per les ocasions que va crear. Nosaltres vam treballar
molt defensivament i vam
fer els nostres mèrits però
cal admetre que ells van fer
més perill i que van pressionar molt”.

El 33è descens de l'Ebre

Per segon any consecutiu la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa impulsa una regata històrica:
el descens de l’Ebre entre Tortosa i Amposta. Demà dissabte tindrà lloc la regata SRINT de 500 metres i el diumenge el descens de 15,5 quilòmetres.
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Tercera divisió
Equip
1. Espanyol
2. Ascó
3. Hospitalet
4. Reus
5. Prat
6. P Mafumet
7. S. Andreu
8. Vilafranca
9. Terrassa
10. Santfeliuenc
11. Figueres
12. Europa
13. Horta
14. Cerdanyola
15. Santboià
16. Granollers
17. Castelldefels
18. Palamós
19. Gavà
20. Vilassar

Segona catalana
Victòria balsàmica de
la Cava contra el Morell,
remuntant en els darrers
vuit minuts amb gols de
Mochi i Amador (2-1)

Una formació de la Cava, d’aquesta temporada.

Primera catalana

CLASSIFICACIÓ
J GF GC

Equip
1. Martinenc

8 24

P

5 21

Segona catalana

RESULTATS

8a jornada, Primera catalana
Andorra-Sants

0-0

CLASSIFICACIÓ
J GF GC

Equip

1. Cambrils U

8 19

6-2

4. Gandesa

8

Rapitenca-V Alegre

1-0

Vilaseca-S Cristobal

0-1

Igualada-Viladecans

0-0

S. Ildefons-Valls

3-0

Tortosa-Martinenc

0-5

6 11

9. Rapitenca

8

8

10. Borges

7

9 11 11

11. Lleida

9 11

PRÒXIMA JORNADA
Bellvitge-Vilaseca

7 13 12 10

12. Balaguer
13. Andorra

5

4

1

Martinenc-Lleida

9

7 10

8

8 11
7 19

7

8 15
7 14

Camarles-Hospitalet 4-0
Torredembarra-la Sénia1-0
Torreforta-Amposta

1-2

la Cava-Morell

2-1

8 13

9. Reddis

8 15 11 13

10. Roda Berà

8 10 11 12

8

16. Vilaseca

9 23

8

4 14

5

7

12. P. Mafumet

9

9 10

Reddis-Vendrell (16h)

8 13 16 10

la Sénia-Catalònia (17h)

8 12 16 10

Cambrils U-P Mafumet (17.45h)

9 13

6

15. la Cava

7

5 16

6

Batea-Canonja (16.30h)

5

Torredem.-Torreforta (17h)

17. U Bellvitge

8

7 16

3

Viladecans-Rapitenca (diu 17h)

18. Valls

7

5 12

2

Borges-Valls

Quarta Catalana
Equip

CLASSIFICACIÓ

1. Flix
2. Ascó
3. Amposta
4. Deltebre
5. Rapitenca
6. Tivenys
7. Fatarella
8. Ebre Escola
9. Camarles
10. Batea

GF GC
23
16
15
17
26
18
11
8
11
10

6
4
11
11
10
7
9
7
9
16

15 Catalònia-Rapitenca
13 Batea-Deltebre
12 Perelló-Benissanet
10 Ascó-Camarles
10 Xerta-Flix
10 Fatarella-Ginestar
9
8
6

11

25

PRÒXIMA JORNADA
Dissabte

6

16

3

13. Perelló

3

15

3

14. Xerta

10

20

2

4

23

0

8 19

4

18. Morell

8

9 20

3

CLASSIFICACIÓ

0-3 1. S Pere
0-6 2. S Gabriel
3-7 3. Estartit
1-0

GF GC

P

3

14

31
17
9

7
6

13
11

7

4

11

5. Cerdanyola

15

12

10

6. Porqueres

12

10

10

7. S Andreu

11

10

10

8. Fontsanta

11

10

10

9. Vic

10

5

8

4. S. Cugat

3-1

1-1

10. Sabadell

7

8

6

Deltebre-Ascó (16h)

Diumenge

Planadeu-S Gabriel

2-5 1. Ulldecona

S Pere-F At Vilafranca

7-0

AEM--Sabadell

1-0

Vic-Estartit

1-1

S Cugat-S Andreu

2-1 4. S Jaume

Fontsanta-Porqueres

3-0

Molins-Tortosa E

sus

PRÒXIMA JORNADA
Porqueres-Vic

6

Flix-Benissanet (16.30h)

12. Pontenc

10

16

6

S Gabriel-Estartit

Amposta-Batea (17.30h)

13. AEM

7

8

5

Sabadell-Fontsanta

14. Tortosa Ebre

5

37

3

Ginestar-Catalònia (17h)

Planadeu-S Pere

16. Molins

2-1

S Bàrbara-Aldeana

1-2

8 15

S Jaume-Arnes

1-0

5 14

Alcanar-Roquetenc

5-2

8 14 20 13

Perelló-Ampolla

1-3

7. Alcanar

7 20 11 12

R Bítem-Masdenverge 2-0

8. Roquetenc

8 15 18 11

8

Cobera-Godall

9. Godall

7 15 13 10

10. Perelló

7 11 11 10

11. Ametlla

8 12 17 10

12. Pinell

8

9 18

9

13. S Bàrbara

7 12 10

7

14. Olimpic

7 15 16

6

15. Arnes

7

8 20

6

16. Masdenverge

8 13 25

5

17. Corbera

8

8 16

3

18. Vilalba

7

6 17

1

PRÒXIMA JORNADA
Dissabte

Roquetenc-S Bàrbara (16.30h)
Olimpic-Corbera (17h)
Diumenge
Vilalba-S Jaume (15.30h)
J i Maria-Godall (15.45h)
Arnes-Alcanar (16h)
Rem Bítem-Pinell (16h)
Aldeana-Perelló (16.30h)
Ampolla-Masdenverge (17h)

P 3a jornada

14

9

14
13

7
11

5

5. La Plana

10

7

4

6. J i Maria

10

10

4

14

Tortosa E-J i Maria

0-4

Pardinyes-S Jaume

2-9

Ginestar-Arnes

3-1

Ascó-Gandesa

8-3

6

8

6

Equip

6

15

7. Ginestar

Veterans

RESULTATS

GF GC
2

0-2

4

CLASSIFICACIÓ

GF GC

RESULTATS

P 4a jornada

1. Alcanar

22

6

12 Alcanar-Perelló

6-0

2. Vinaròs

18

4

12 S Jaume-Canareu

0-1

3. Roquetenc

14

3

12 Amposta-Tortosa

6-1

4. Rapitenca

16

4

9 Delta de l’Ebre-Ulldecona1-4

5. Amposta

12

3

6 Rapitenca-J i Maria

4-1

6 Roquetenc-Ametlla

2-1
2-1

Alcanar-Olimpic

7-1

6. Ametlla

11

9

la Plana-Ulldecona

2-4 7. Tortosa

13

19

6 Vinaròs-Aldeana

8. Ulldecona

8

12

4

9. J i Maria

6

12

4

PRÒXIMA JORNADA

10. Aldeana

4

6

3

Aldeana-Roquetenc

11. Canareu

5

11

3

Catalònia-Vinaròs

J i Maria-Ascó

12. Catalònia

8

10

3

Olimpic-Tortosa E

13. S Jaume

2

5

2

S Jaume-Alcanar

14. Delta de l’Ebre

5

19

0

Canareu-Delta de l’Ebre

15. Perelló

3

24

0

Tortosa descansarà

PRÒXIMA JORNADA
Arnes-la Plana

8. Ascó

8

3

3

9. Arnes

1

3

3

Gandesa i Ginestar descan-

Ametlla-Alcanar

17h)

Cerdanyola-S Cugat

15. Es Planadeu

2. Alcanar
3. Gandesa

17

Diumenge

Equip

2-0

15

Camarles-Ebre E (18h)

Roda Berà-Gandesa (17h).

Pontenc-Cerdanyola

Tortosa E-Pontenc (diss

Rapitenca-Tivenys (19h)

15. Benissanet

6a jornada

Morell-Ulldecona (17h)

CLASSIFICACIÓ

3-2

Pinell-Olimpic

Amposta-Camarles (17h)

Femení 7 Ebre

RESULTATS

11. At Vilafranca

5

12. Catalònia

8

0-5

Xerta-Fatarella (16.30h)

11. Ginestar

Equip

P 6a jornada 4a catalana
15 Tivenys-Amposta

17. Catalònia

Femení. Preferent

RESULTATS

8 26

10-1

Ametlla-Vilalba

Hospitalet-la Cava (18h)

7

8

M Nova-J i Maria

Móra Nova-Ametlla (16.30h)

14. Batea

16. Hospitalet

Alpicat-Balaguer

RESULTATS

8a jornada, Segona catalana

Dissabte

Almacelles-Andorra

4

4 21

4-1
1-0
1-1
0-1
2-3
2-1
0-1
0-2
1-1
0-3

Rec. Aldeana-Ametlla 3-2

PRÒXIMA JORNADA

Vista Alegre-St Ildefons

15. Tortosa

8 39 12 21

Ulldecona-Cambrils U 2-2

13. Torreforta

Sants-Igualada

14. Vista Alegre

7 13

11. Canonja

S Cristobal-Tortosa (diu12h)

8 13 15 10

8 16

8 19 10 15

8. la Sénia

P

6. J i Maria

Lleida-Balaguer

7

1. M Nova

1-1

7

8 14 12 13

7

Equip

P Mafumet-Reddis

5. S Jaume

4. S Cristobal

8. Igualada

8a jornada, Segona catalana

CLASSIFICACIÓ
J GF GC

7 12

3. Ulldecona

7. Torredembarra

RESULTATS

4. R Bítem

2-2

6 11

Tercera catalana

Gandesa-Catalònia 6-1

Bellvitge-Borges

8

PRÒXIMA JORNADA
Ascó-Gavà (dissabte 18h)
Santboià-Reus
Santfeliuenc-Hospitalet
Espanyol-Europa
Horta-Vilassar
Palamós-Vilafranca
S. Andreu-Cerdanyola
Figueres-Castelldefels
Granollers-Terrassa
P Mafumet-Prat

7 19 10 15

5 16

7

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

8 15 11 17

8

7. Viladecans

P
29
26
23
21
19
19
17
17
16
16
15
15
11
11
10
10
9
8
7
6

3. Aldeana

3. Alpicat

6. Vendrell

GC
9
10
6
10
10
5
8
15
13
9
15
15
17
18
11
14
15
21
33
21

0-2

8 14

7 11

GF
27
18
20
16
20
12
15
16
18
13
16
14
11
8
9
8
12
10
9
3

Canonja-Roda Berà

2. Amposta

7 13

P
0
1
2
2
2
2
4
4
1
3
6
4
6
6
5
7
6
7
8
9

8 16 12 16

1-0

6. S Ildefons

E
2
2
2
3
4
4
2
2
7
4
0
3
2
2
4
1
3
2
1
0

7 20

Alpicat-Almacelles

5. Camarles

G
9
8
7
6
5
5
5
5
3
4
5
4
3
3
2
3
2
2
2
2

2. Ampolla

8 16

7 11 13

8 17

CLASSIFICACIÓ

J
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

1-0

8 17

5. Sants

P

RESULTATS

11a jornada, Tercera divisió

Vendrell-Batea

2. Almacelles

9
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12

18

2

S Andreu-AEM

3

11

1

F At Vilafranca-Molins

10. Olimpic
11. Pardinyes
12. Tortosa Ebre

4
7
1

12
17
9

sen

Ulldecona-Rapitenca

3
1
0

J. i Maria-Amposta

Ulldecona-Pardinyes

Perelló-St Jaume
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Equip de la setmana

JOAQUIN CELMA

ESPORTS
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L’EQUIP TITULAR
DE LA JORNADA

C.F. L’AMPOLLA

AURÉ (Aldeana)

ISTOC (Rapitenca)

ROGER ESCRIBÀ (Ascó)

PAU (Camarles)

CASTAÑO (la Cava)

Top Secret
*El filial de la Rapitenca va jugar amb 8 titulars de 19 anys. ¿A que espera Ramon el seu entrenador perquè juguin els 11? En aquest equip va jugar dissabte Gerard Verge, que va reaparèixer després de la seva lesió i va disputar el seu primer partit amb el filial rapitenc.
*Jornada 8 passada campanya, el Tortosa només havia encaixat 2 gols. Ara ja en porta 23. És
l'equip més golejat. De moment, Àngel Garcia segueix. Poden haver-hi més fitxatges o altres
canvis. El telèfon del president Arturo, diumenge nit i dilluns, va estar carregat de trucades per
decidir el futur.
*Abans de renovar Teixidó va donar a la directiva una llista de fitxatges a la directiva que, quan
va veure-la, li va dir "això és impossible". Diversos jugadors estaven disposats a baixar-se el
sou perquè continués. El primer fitxatge estrella que es va demanar a l’estiu fou Gustavo i va
fitxar. Ara arriba el segon, Albert Arnau, i el tercer pot fer-ho en qualsevol moment.
*Si hi ha més baixes a Tortosa, potser l'Amposta vagi a pescar, com ja va intentar-ho amb
Arnau.
*Va debutar un nou juvenil al R-Bítem: Ayoubd de 18 anys. Ne té 21 menys que Emili que
segueix en un moment daurat. Aquesta setmana dos gols.
*Joel Marigot, que la temporada passada va marcar 23 gols amb el Reddis, nou fitxatge del
Batea. Per aquesta lliga va fitxar pel Vila-seca on no era titular.
*Josep Pous, porter que la setmana passada va ser titular en l'Amposta, té un gran futur. Té
21 anys i juga al filial.
*Àlex Poveda, jugador de la Floresta de 18 anys, ha fitxat per a l'Hospitalet.
*Part de lesionats. Chimeno avança lentament però té una mentalitat de ferro: "Vull seguir
batent rècords, em recuperaré de la lesió i em retiraré als 45 anys”. Marc Baiges, del S. Bàrbara
i Àngel Sanchez, de la Cava, evolucionen molt bé de les seves lesions. Àlex Iniesta, que va ser
operat, en dos mesos podria jugar. El jove, Jack Cid, de l’Ulldecona té per a sis mesos. El tortosí
Victor Curto, al Múrcia de Segona divisió B, té una lesió que de moment no sé sap si és greu.
Aquesta setmana, Andreu Guiu, luxació de clavicula. Entre 3/5 setmanes de baixa. Moreno, de
l’Arnes, s'ha trencat els lligaments. S’afegeix a les lesions de llarga durada que té aquest equip.
*Hi ha equips en els que els jugadors no cobren o se'ls paga només la gasolina. La Federació
ho hauria de tenir en compte. Fa dues jornades, al Godall, càstig a un jugador, Jofre, amb dos
partits. I com a regal, 100 euros de multa al club per una supoada parada del partit que no va
existir. No hi ha prou amb els costos de fitxes, els àrbitres, els augments anuals, ect. Comprenc
que alguna directiva desmoralitzada tiri la tovallola i deixi a la població corresponent sense futbol.
*Mitjana golejadora del pichichi de Tercera catalana de les últimes 8 temporades: 35 gols. Ara,
a la jornada 8, Agus ja en porta 19. Aquest noi val or.
*A la Rapitenca li arriba el gran Tourmalet. En les properes cinc jornades s'enfrontarà a diversos
candidats a l’ascens: Viladecans, Sants, Almacelles, Balaguer i Martinenc.
*Marc Blasi va camí de batre el seu propi rècord. L’any passat amb el Reddis a 2a catalana va
marcar 9 gols. En aquesta, a 1a catalana amb la Rapitenca, ja en porta 5. Després del Reddis
va anar a l’Ascó on no va jugar cap partit de titular. Hi ha jugadors de qualitat que han de jugar
i no estar de suplents per la seva projecció.
*L’última temporada d’Albert Arnau a Ulldecona va ser la 2009/2010 i va marcar 17 gols. El
retorn del fill pròdig estava cantat; ja va tenir els seus dubtes de renovar a Tortosa i l’Ulldecona
va insistir. Ara, per un tema laboral, torna a l’equip del seu poble i va fer-ho amb un bon debut,
col.laborant i assistint en la jugada del gol de Nacho que, per cert, no para de marcar.

EMILI (R. Bítem)

DE LA TORRE (Alcanar)

TONI CALAFAT (Ametlla)

YASSINE (Móra Nova)

DILLA (Gandesa)

IVAN GONZALEZ (Amposta)

Formacions d’aquesta temporada de la Rapitenca i del Tortosa.
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PUR SENTIMENT SANTJAUMERO

Una vida dedicada a la UE Sant Jaume

By: Joaquin Celma

AVUI: ANTON FLORES, TÈCNIC DEL SANT JAUME
Pregunta: Tota una
vida al Sant Jaume.
Resposta: És el meu
club i el meu poble.
P: Qui t’ha donat més
suport en el futbol?
R: La dona, ha tingut i
té molta paciència
amb mi.
P: El teu lema a la
vida?
R: Viure el moment al
màxim.
P: Quines són les
teves passions?
R: El futbol és la meva
passió.
P: Com se gestiona la
feina, família, entrenaments, desplaçaments i futbol?
R: Amb molt de sacrifici per part de tots,
sobretot de la família.
P: Has plorat en algun
partit de futbol?
R: Sí, alguna vegada...
P: Quins són els teus
tres plaers de la vida?
R: El futbol, la família i
ara la meva néta.
P: Explica’ns un anècdota de la teva etapa
futbolística.
R:Haver de marcar a
un jugador que havia
marcat al meu pare.
P: Digues un vici que
tinguis.
R: Ara mateix cap, fa
6 anys que no fumo.
P: Com definiries el
que significa el futbol
per a tu?
R: Un sentiment, una
passió.
P: És una droga el futbol?
R: És una droga dura
jejeje.
P: Ser jugador, entrenador, és una malaltia?
R: No ho crec, és
poder tenir la continuitat després d’haver
jugat i, d’aquesta
forma, no deixar
aquest món.
P: Que és el més
important que t’ha
aportat el futbol?
R: Moltes amistats.
P: T’agrada més jugar
un bon partit o directament guanyar?
R:M’agrada guanyar
jugant bé, però si
perdo i sé que hem

jugat bé em quedo
bastant satisfet.
P: De quin equip ets?
R: Sempre he simpatitzat amb l’Sporting
però ara sóc molt del
Tenerife.
P: Quina norma del
futbol canviaries?
R: La de fora de joc...
P: Què has après de
l’esport en aquets 40
anys?
R: Que està per fer
amics, no enemics.
P: Què has hagut de
sacrificar pel futbol?
R: Sense dubte la
família...
P: Què t’hagués agradat ser?
R: M’hauria agradat
ser llicenciat en INEF.
P: Guardes records de
futbolistes com samarretes?
R: No gaires, alguna
de l’Edu Albacar.
P: Algú de la teva
família ha jugat al futbol?
R: El meu pare.
P: La teva trajectòria
com a futbolista?
R: He jugat al Sant
Jaume com a central.
P: Els teus millors
entrenadors?
R:Destaco a Sebastià
Zaragoza.
P: A quin jugador t’hi
assemblaves?
R: No ho sé, era poc
contundent, però el
central del moment i
l’idol de llavors era
Migueli del Barcelona.
P: A quina edat et vas
retirar?
R: Aviat, als 20 anys.
P: Per què et vas fer
entrenador?
R: Ho vaig tindre molt
clar des de ben jove, si
no seguia jugant havia
de ser entrenador.
P: S’aprèn algo cada
dia?
R: No s’acaba mai d’aprendre.
P: Què és un entrenador?
R: En futbol base ha
de ser un bon educador, en amateurs ha
de saber gestionar bé
el grup.
P: Quin és el secret
d’un bon entrenador?

R: Això és molt relatiu;
segons l'aficionat o la
premsa el millor és
aquell que guanya
partits o campionats. I
segurament no és així.
Però els resultats sempre manen.
P: Com prepares els
partits?
R: Sempre que puc
vaig a veure els equips
amb els que ens hem
d’enfrontar i sobre els
apunts que tinc intento veure els punts
forts i dèbils.
P: El teu dia més trist
com a entrenador?
R: La nit després d’un
partit que no ha anat
bé.
P: T’agrada entrenar?
R: M’encanta.
P: Fan el llit els jugadors?
R: Doncs no ho sé,
suposo que alguns.
P: Què dius a la xerrada de dimarts després
d’un partit?.
R: Intento rectificar el
que no hem fet bé i
destacar el positiu.
P: Serveix d’alguna
cosa el cessament?
R: És el més fàcil però
crec que si no ve
acompanyat d’algun
fixatge serveix de ben
poc.
P: Et poses nerviós als
partits?

R: Al principi em posava bastant, ara no
tant, deu ser l’edat
jejeje.
P: Sent soledat l’entrenador?
R: Normalment quant
perds estàs bastant
sol, quan es guanya
tot és diferent.
P: Quina és la teva
filosofia de joc?
R: Sempre que puc,
depenent dels jugadors que tinc, m'agrada jugar un futbol
ofensiu. Però sobretot
m’agrada l'ordre i el
control.
P: Quin consell donaries a un futur entrenador?
R: Que porti fins al
final la seva idea futbolística.
P: Entrenadors que
admires?
R: Pep Guardiola i
Paco Jemez, i dels
nostres,
Ricardo
Pantoja,
Jordi
Fabregat
i
Paco
Gilabert.
P: Quin és el millor
equip que has entrenat?
R: No ho sé...he tingut
molt bons equips, en
base i sèniors. Però
possiblement
els
últims anys són els
que he gaudit més
com a entrenador.

P: Com ha d’actuar un
entrenador quan veu
que no tota la plantilla
està del seu costat?
R: No m’ha passat
mai, la veritat és que
no sé com actuaria.
P: Què es cou en un
vestuari als descansos?
R: Amb mi, intentem
descansar de l’esforç i
comentar si hi ha
algun aspecte a millorar o si seguim igual.
P: Qui guanya els partits i qui els perd?
R: En el grup meu tots
guanyem i tots perdem, però el màxim
responsable si hi ha
algun error, sóc jo.
P: El perill d’un entrenador és que el cessin
i el d’un jugador que
es lesioni?
R: El més perillós i el
més dolent del futbol
són les lesions d’un
jugador.
P: Quines qualitats
atribueixes a un jugador per ser professional?
R: A banda de tenir
una vida saludable,
tenir les idees clares,
ser constant i disposar
de molta sort!. El nostre
admirat
Edu
Albacar és un exemple
de tot plegat. Un
orgull per a Sant
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Jaume.
P: Digues cinc valors
del futbol que per a tu
siguin imprescindibles.
R: Per mi tot esta
englobat en l'educació i la unió entre
companys.
P: Quin consell donaries a una persona que
se t’apropa i et diu:
mister, jo vull ser
entrenador?.
R: Sobretot que busqui una bona formació. I escoltar i aprendre constantment.
P: Cal molt de caràcter
per dominar a 18
jugadors amb ego?
R: Bastant!!!
P: La teva experiència
com a jugador en què
t’ha ajudat com a
entrenador?
R: A saber en cada
moment com pensa
un jugador.
P: Segons la teva
experiència, quan ha
de saber un jugador si
sortirà a jugar un partit o no?
R: En la xerrada prèvia
és quan comunico qui
juga i qui no.
P: Quan un entrenador s’equivoca com
aconselles solucionarho?
R: Amb naturalitat, no
em fa res comentar-i
admetre quan m'equivoco.
P: Què fas millor la
primera volta o la
segona?
R: Normalment sempre em surt millor la
segona que la primera.
P: Què has après com
a entrenador respecte
coses que no veies
com a jugador?
R: Com a jugador normalment penses més
en tu i ets més egoista, com a entrenador
saps que has de pensar en l’equip.
P: Què dius en acabar
un partit?
R: Res, ho deixem per
al primer entrenament
de la setmana. Llavors
no és moment per dir
segons què.
P: Hi ha silencis o crits

en el descans?
R: Ni silencis ni crits, se
comenta i es descansa.
P: Quan perds 1-0
jugues millor?
R: A mi, no m'agrada
anar a remolc, l'equip
va massa revolucionat
i jo vull control i ordre.
P: Quan retires un
jugador i et posa mala
cara o t’insulta què
fas?
R: Un jugador quan el
canvies o està a la
banqueta entenc que
s'emprenyi, és normal. Però una falta de
respecte no es pot
tolerar.
P: Quan guanyes tot
són agraïments, quan
perds et miren com un
culpable?
R: Si...però es normal,
això va amb el càrrec
jejeje.
P: Com es viu tres setmanes perdent i sense
saber que fer?
R: Doncs molt malament, però s’ha de ser
fort mentalment.
P: Quin ha sigut el
partit més dur de la
teva vida i que mai
oblidaràs?
R:
Sant
jaumeCanonja a la 1a regional, últim partit de
lliga, qui perdia baixava, al final va baixar la
Canonja.
P: Se creuen els jugadors que saben més
que tu?
R: No sempre, però
algun n’hi ha jeje.
P: Et descarregues
amb els capitans?
R: Són els que ajuden
a crear bon ambient i
fer grup, i si hi ha cap
problema parlar-ho.
P: El millor àrbitre?
R: M'agraden valents,
dialogants i que no
siguin prepotents.
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VALORACIÓ
Són unes postres
contundents a
nivell calòric i
agradables
al
paladar, sol ser
un binomi que
repeteix
es
sovint. Com ja
us he comentat
altres vegades el
d'aconsum
quests tipus de
preparacions ha de ser ocasional i valorar el
gramatge de la ració.
Evidentment, són preferibles les postres
elaborades a casa a la brioixeria industrial,
pel tipus de greixos que fan servir per
poder allargar la vida útil del producte i
mantenir les característiques organolèptiques esperades.
El que si és a consumir fruits secs. En el cas
de la nostra recepta, avellanes. La ració sol
ser d'uns 20-30g (grapat amb la ma tancada), ja que aporten greixos beneficiosos per
l'organisme.
I una darrera consideració, preferiblement,
crus, sense torrar, sense fregir i sense sal.

Lluïsa Garriga i Balagué
Diplomada en nutrició humana i dietètica
Diplomada en infermeria
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CREMA
D’AVELLANES

INGREDIENTS PER A 4 PERSONES

PREPARACIÓ:

·
·
·
·
·
·

Posem la llet al foc fins que bulli. Piquem les avellanes ben
fines. Barregem els rovells d’ou amb el sucre i la fècula i afegim la llet calenta. Ho remenem amb un batedor i ho tornem a posar al foc, sense parar de remenar, fins que arrenqui el bull. S’hi tiren les avellanes i es continua remenant
uns moments. Es serveix en bols individuals i es posa a refredar. Abans de servir ho decorem amb xocolata en pols.

1/2 litre de llet
3 ous
125 g de sucre
50 g de fècula (tipus Maizena)
80 g d’avellanes torrades i pelades
1 cullerada sopera de xocolata en pols
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Àries

Balança

20/3 al 19/4
La teva vida sentimental tendeix a l’estabilitat i el compromís. És un bon moment perquè busquis ajuda en les teves associacions. Respecte a la salut, intenta relaxar-te.

22/9 al 22/10
No decideixis res. Dóna’t un temps i revisa la
teva estratègia sentimental. Respecte a la
teva salut, sempre que tinguis força de voluntat pots assolir l’estat físic que busques.

Taure

Escorpí

20/4 al 19/5

22/10 al 21/11

PASSATEMPS

SECCIÓ PATROCINADA PER:

Treu la teva sensibilitat, mostra’t tal com
ets i escolta amb atenció el que t’ha de dir
la teva parella. Respecte a la teva salut, el
teu millor bàlsam serà deixar-te cuidar.

La teva activitat sentimental està canviant i
potser els esdeveniments et sobrepassaran.
Respecte a la teva salut , durant aquesta
etapa guanyaràs en qualitat de vida.

Bessons

Sagitari

20/5 al 21/6

21/11 al 21/12

Avui tens un talent especial per desgranar i
aclarir els teus assumptes sentimentals.
Tota la realització o materialització de les
teves idees millorarà la teva autoestima.

Estàs molt vehement en l’amor . En el teu
to de veu es nota el que estàs sentint .
Respecte a la teva salut , actualment passes per una etapa positiva i enèrgica.

Cranc

Capricorn

22/6 al 21/7

21/12 al 19/01

Amb Venus transitant per la teva casa dotze
necessites viure l’amor amb més calma i
arribar fins al fons dels teus problemes.

MÉS EBRE RECOMANA

SECCIÓ PATROCINADA PER:

L’horòscop
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SOLUCIÓ

MÚSCULS

El teu present sentimental és fantàstic i el
que has de fer és viure’l amb totes les
seves conseqüències. Entres en una fase
apropiada per solucionar problemes.

Lleó

Aquari

22/7 al 22/8

20/1 al 18/2

Pots conèixer algú que et resulti interessant
i igualment pots viure amb la seva parella
situacions noves. Has d’anar amb compte de
treballar excessivament.

Avui pots rebre una invitació per sortir on
coneixeràs gent nova. Per millorar la teva
vida necessites aconseguir l’estabilitat dintre teu, no en les coses externes.

Verge

Peixos

23/8 al 21/9

19/2 al 20/3

Amb Venus transitant per la teva casa deu pots
connectar amb les persones que desitges. La
teva imatge està a l’alça. Respecte a la teva
salut, no assumeixis tantes responsabilitats.

Amb Mart i Urà transitant pel teu signe la
nota dominat d’avui serà un punt d’expansió
en la teva vida amorosa . No has de ser tant
indolent a l’hora de practicar esport.

TELÈFONS D’INTERÈS:

Emergències

·

Mossos

d’Esquadra

·

Bombers

·

Urgències

(Ambulàncies)
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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

LLOGUER
PÀRQUING
PLAÇA ESTADI
(FERRERIESTORTOSA)
639 594 527

COMPRO
PÀRQUING
“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527
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

TÈCNICS TITULATS EN
JARDINERIA
- Podes, gespa, escarificacions, control de plagues
(palmeres i altres), optimització del reg, rocalles, etc...

PRESSUPOSTOS DE
NOVA CREACIÓ DEL
SEU JARDÍ I/O MANTENIMENT SENSE
COMPROMÍS
Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadèmica, 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

-TENS OBLIDADA
ALGUNA COSA
D'ESCALÈXTRIC?
-JOGUINES
ANTIGUES?

Compro
Escalèxtric

Tlf. 664 149 258

tractors, cotxes,
4x4, furgonetes...
i tot tipus de
maquinària

DOTADOS

PASSO A RECOLLIR
PAGO EN EFECTIU

Màxima serietat.

24H CATALANA

SALIDAS
A DOMICILIO.
VEHICULO PROPIO.

50€

Tlf. 664 149 258

CHICOS
CACHONDOS
Somos dos chicos
de compañía

· No importa l'any ni
l'estat

tlf: 699 640 547

MASAJES
RELAJANTES
COMPLETO 20€
DISCRETO
INDEPENDIENTE

COMPRO

No importa estat, ni antiguitat. Cotxes, recanvis,
pistes circuits sencers.

Contesto WhatsApp i
E-mail.

OFERTA
CATALANA
PLANTA DE LUJO

23

XXXL

Tlf. 698 672 930

tlf: 686 979 513
Pere

Mario

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

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

VARISÑ

RELAXÑ

diarimés
ebre

877 180 170
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

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

SERVEISÑ

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

PUBLICITAT
877 180 170
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

VENC GRANJA DE PORCS
1050 ANIMALS. TERME ALDOVER
(A 3 KM. DELS REGUERS)
TEL. 977 47 40 80
(DE 13H A 14H)

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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Contra el 155
Així mateix, la comunitat educativa també condemna les acusacions d’adoctrinament, amb concentracions davant els Ajuntaments

ACN

Estudiants asseguts aixecant llibres en català davant del
monument franquista de l'Ebre.

Estudiants rapitencs de l'institut Els Alfacs expressant el seu
rebuig a l’aplicació de l’article 155

Concentració a Tortosa contra la possible centralització
de les competències educatives.

Ajuntament de Gandesa.

Concentració al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.

Ajuntament d’Amposta.

Una cinquantena d'estudiants van respondre ahir a Tortosa a la crida del
Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC). La protesta va començar amb
una concentració a la plaça de l'Ajuntament. Van llegir el manifest i es van desplaçar, primer, fins al pont de l'Estat, sobre el riu Ebre i davant del monument
franquista, on van seure deu minuts mostrant llibres en llengua catalana cap a
monòlit. A la Ràpita, també va haver-hi una concentració d’estudiants, a la
Plaça del Coc. Així mateix, el Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE)
va convocar concentracions dimecres davant els ajuntaments per protestar

contra les acusacions d’adoctrinament a les escoles catalanes, que consideren
una “falta de respecte”, i també contra l’aplicació de l’article 155. De fet, les
entitats que formen el MUCE estudien presentar una querella contra el president del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, que va assegurar que “a la majoria d’escoles catalanes s’ensenya a odiar Espanya”. També demanen la dimissió
del ministre d’Educació, Íñigo Méndez de Vigo, i del d’Exteriors, Alfonso
Dastis, per proposar centralitzar les competències educatives i introduir el principi de “lleialtat constitucional” a l’educació.

