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Totes les poblacions del territori es preparen amb diferents actes per la Diada. Aquest és el cartell de la Generalitat per commemorar la Festa Nacional de Catalunya
2018 d'aquest dimarts 11 de setembre. P3
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Una festa d'aniversari a Tortosa el pròxim dissabte, 15 de setembre,
donarà el tret de sortida a les celebracions per la majoria d'edat de la
Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE). El moviment social contra el
transvasament ha previst debats, exposicions i actes lúdics de tot tipus
fins ben entrat el mes de març per commemorar els divuit anys de lluita
per defensar el futur de les Terres de l'Ebre a partir de la nova cultura de
l'aigua, tant al carrer com a les institucions, des del mateix territori o des
de Brussel·les. Ho farà amb una nova imatge gràfica del nus, també amb
una cançó per reivindicar l'efemèride, amb la qual vol reivindicar que el
moviment ha arribat ja a un estadi de maduresa i vol posar l'accent en la
generació de joves que han crescut i pres consciència social i de territori
al costat de les mobilitzacions. Però també amb un avís molt clar: "això
no ha acabat: continua. Ens estem rearmant", ha avisat el portaveu de
la PDE, Manolo Tomàs. (ACN)

Actes de celebració de la majoria d'edat
de la Plataforma en Defensa de l'Ebre

UNA FESTA D'ANIVERSARI A TORTOSA ELS OBRE

Editorial
I NATROS, QUÈ?

En els temps que corrent i en ple segle XXI seguim vivint en ressentiment? És com quan parlem de les temperatures i diem "estem a 30º" però en ressentim 35º? El
ressentiment és més fort que la realitat? Les nostres terres estan "abandonades", o només es tracta d'un ressentiment? Barcelona segueix capitalitzant-ho tot, o
només és un ressentiment? Sí, som poca gent però... Aquest estiu noranta-dos de les cent sis obres programades a Barcelona s'han dut a terme (un total de 52 obres
com ara la construcció d'àrees d'esbarjo per a gossos o la instal·lació d'ascensors de carrer, a més de diferents obres de mobilitat (només relacionades amb la cons-
trucció de carrils bici...). Sí, a les nostres Terres som poca gent, pocs vots, però no vivim de festes i visites polítiques esporàdiques, això no ens donarà menjar, ni ens
farà créixer. Formem part d'aquest país i ens mullem, quan cal mullar-se contribuint en fer país, però... seguim sent una minoria que segueix lluitant any rere any per
millorar les seues, més que necessitades i urgents, infraestructures viàries i serveis que ens ajudarien a créixer i a no seguir ofegant-mos, i perquè els nostres joves
tinguen un futur digne a les seues Terres. I natros, què? Haurem de fer una campanya com Ikea-Teruel (Terol) perquè es tinga en compte que les Terres de l'Ebre
també existeixen? 

El Departament de Cultura ha adjudicat per poc més de 88.000
euros els treballs d’anàlisi i valoració de l’estat estructural, físic i
de conservació d’un total de 326 temples protegits com a patri-
moni arquitectònic de l’Arquebisbat de Tarragona i del Bisbat de
Tortosa. Les tasques que formen part d’aquest contracte consis-
teixen en la inspecció visual i l’examen de l’estat de conservació
d’esglésies per a l’obtenció d’uns barems objectius que determi-
nin tant el grau com la urgència en les intervencions de salva-
guarda que es proposin en aquelles esglésies amb estat deficient
o molt deficient, atenent al diferent grau d’estabilitat estructu-
ral, estat físic, de conservació i condicionament d’aquests tem-
ples. El contracte consta d’un lot per al Bisbat de Tortosa i de
tres per al de l’Arquebisbat de Tarragona. En aquest segon cas,
es tracta d’un lot de 98 esglésies de les comarques del Priorat,
el Baix Camp i l’Alt Camp; d’un altre lot de 66 esglésies de les
comarques de la Conca de Barberà, les Garrigues i l’Urgell; i per
últim, d’un tercer lot de 67 esglésies del Tarragonès i el Baix
Penedès. De la suma del coneixement dels valors històrics i
artístics dels edificis, així com de l’anàlisi del seu estat actual
arquitectònic, han de derivar els criteris generals que han de
regir la valoració del seu estat estructural, de conservació i
agençament i de les causes de les possibles deficiències detec-
tades; alhora que també s’hauran d’apuntar propostes d’inter-
venció que caldria efectuar en aquelles esglésies amb estat defi-
cient o molt deficient. (ACN)

Revisaran l’estat de 
més de 300 esglésies

DE L’ARQUEBISBAT DE TARRAGONA I EL BISBAT DE TORTOSA

L'Associació Contra la Tortura i el Maltractament Animal
(Actyma) ha presentat tres denúncies davant la Delegació
Territorial del Joc i d'Espectacles a les Terres de l'Ebre contra
correbous celebrats a Santa Bàrbara (Montsià) i la Cava, a
Deltebre (Baix Ebre). L'entitat considera que el 13 de juliol, a
Santa Bàrbara, es van utilitzar pals contra els animals per
"colpejar-los i increpar toros i vaques", a banda que van ser
transportats en "un mitjà no apte". També es denuncia la
utilització de pals contra els animals als correbous del 19 i 20
d'agost a la Cava.

Actyma interposa tres denúncies 
contra correbous

CELEBRATS A SANTA BÀRBARA I LA CAVA

Diumenge (19.30 h) hi haurà un
concert de celebració dels 25
anys de la Colla Jove de
Dolçainers de Tortosa, que
tindrà lloc al Teatre Auditori
Felip Pedrell amb la participació
de Quico el Cèlio, el Noi i el
Mut de Ferreries, Gaiters de
l’Aguilot, Escola Municipal de
Teatre, Dolçainers Lo Golafre,
Dolçainers de Ferreries, Roberto
Olivan i la Banda Municipal. 

25 anys de la 
Colla Jove

DIUMENGE DIA 9 A LES 19.30 HORES, AL FELIP PEDRELL DE TORTOSA
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Nova acció reivindicativa al monument franquis-
ta a la batalla de l’Ebre de Tortosa. Tal informa
ebredigital.cat, el CDR va penjar dissabte de
matinada una estelada de grans dimensions des
del punt més alt del monòlit. La bandera ha estat
onejant durant totes les festes de la Cinta i , fins
ahir dijous, encara no l’han retirada. 
Foto: ebredigital.cat

Pengen una estelada al
monument franquista 

de Tortosa

La presidenta de l'ANC,
Elisenda Paluzie, va
anunciar ahir dijous
que, hi havien 300.000
persones inscrites a la
manifestació de la
Diada de l'Onze de
Setembre que organit-
zen aquesta entitat,
Òmnium i l'AMI, i que
tindrà lloc a la Diagonal
dimarts que ve, sota el
lema 'Fem la
República'. 
Paluzie també ha expli-
cat que hi ha 1100
autocars contractats i
220.000 samarretes
venudes. 
Pel que fa l'assistència a
la mobilització, la presi-
denta de l'ANC s'ha
mostrat esperançada
que sigui superior, més
enllà del ritme d'ins-
cripcions. 
Així mateix, Paluzie ha
subratllat que la mani-
festació de l'11-S
demanarà que es torni
a reprendre el camí per
"materialitzar la

República". 
El president de la
Generalitat, Quim
Torra, i tots els conse-
llers assistiran a la
manifestació de la
Diada de l'Onze de
Setembre. 
Així ho ha explicat la

portaveu, Elsa Artadi.
D'altra banda, Artadi
ha criticat que Cs, PSC i
PPC optin per no assis-
tir als actes institucio-
nals de la Diada, que
estaran marcats per
l'empresonament i "l'e-
xili" dels líders inde-

pendentistes.
De les Terres de l’Ebre,
amb els autocars pre-
vistos, tornarà a haver-
hi una nodrida repre-
sentació, dimarts vinent
a Barcelona per assistir
a la manifestació de la
Diada.

La vespra de la Diada, dilluns, com ja és habitual, es
celebrarà la Marxa de Torxes per la Independència a
Tortosa. Començarà al castell de la Suda (20.30 h) i
recorrerà els carrers del nucli antici.

La presidenta de l'ANC també explica que, fins ahir, “hi ha 1100 autocars fletats”

11a Marxa de torxes de les Terres
l'Ebre per la independènciaPaluzie anuncia que hi ha 300.000 inscrits a la

manifestació de la Diada “Fem República” Dilluns dia 10, al Castell de la Suda de Tortosa (20.30 h)

Dimarts vinent serà la Diada Nacional de Catalunya.

L’acte institucional de commemoració de la Diada
Nacional de Catalunya tindrà lloc avui divendres, 7
de setembre, a les 19 hores, a la seu del Govern de
la Generalitat a les Terres de l’Ebre (plaça de Gerard
Vergés) de Tortosa.
Al programa hi ha previst un discurs institucional
deXavier Pallarès Povill, delegat territorial del
Govern a les Terres de l’Ebre. Posteriorment, con-
ferència “Democràcia, drets i llibertat” a càrrec
d’Alba Vergés, consellera de Salut de la Generalitat
de Catalunya. Finalment, aActuació musical de Pili
Cugat i Carlos Lupprian amb temes del nou disc
“Jocs d’Aigua”, amb la col·laboració de Naiade
Martínez al violoncel, que clourà amb la interpreta-
ció de l’Himne Nacional de Catalunya.

Acte institucional de
commemoració de la Diada

Avui divendres, a la delegació del Govern (19 h)

Foto: Mireia Canicio
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TORTOSA

*TORTOSA acollirà un
acte de Societat Civil
Catalana per recordar els
fets del setembre passat,
avui divendres al Centre
Cívic de Ferreries (19 h).
"Els fets de setembre.
Un cop a la democrà-
cia", recordarà les reso-
lucions aprovades el 6 i
7 de setembre de 2017
al Parlament.

*LES FESTES DE LA
CINTA també van tenir
la seua part negativa
amb incidents greus la
matinada de divendres,
al Parc, amb interven-
cions de Mossos i Policia
Local. Van haver-hi
batusses diverses i bara-
lles que van comportar
més mesures de segure-
tat per a nits posteriors.
Lamentar també els
comes etílics que es van
produir entre jovens i
que van generar una nit
intensa pels serveis sani-
taris. Al web de Més
Ebre d’avui també
poden trobar un article
de queixa sobre incidèn-
cies a les festes.

Més Notícies

La darrera nit de les Festes de La Cinta 2018, dilluns 3 de setembre, el Parc
Municipal Teodor González va acollir el concert de fi de festa amb protagonisme
absolut del grup de referència de la música folk al territori, Quico el Célio, el Noi
i el Mut de Ferreries, els quals van voler celebrar els seus 25 anys de trajectòria
dalt dels escenaris, i en el seu cas, tal com ells mateixos diuen, "Dalt del 4L". Al
finalitzar el concert, els Quicos van rebre una placa que els hi va lliurar l'alcal-
dessa de Tortosa, Meritxell Roigé, com a reconeixement de la ciutat al celebrar-
se aquest 25 è aniversari del grup. Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries van
mostrar-se molt emocionats i sorpresos al recollir la placa de mans de l'alcaldes-
sa, la qual va expressar el sentir ciutadà dient-los "enhorabona! sou la nostra
veu, la veu de la cruïlla dels Països Catalans... per molts anys més!". Els Quicos
van voler correspondre donant les gràcies a la ciutat de Tortosa de la manera que
ells millor saben fer-ho, que és cantant, i van improvisar uns versos en estil cant
d'era que el mateix Quico el Célio va recitar amb la natural emoció del moment.

Tortosa ha tornat a
demostrar que és
una ciutat solidària.
Gràcies a les tres
recollides dutes a
terme en plenes
Festes de la Cinta,
el Banc dels
Aliments podrà
seguir posant el
plat a taula dels que
més ho necessiten.
La campanya “la
Fam no fa
Vacances” ha tin-
gut tres focus a
Tortosa: a la Festa
del Xiquet de
l’Hospital de
Tortosa Verge de la Cinta, a l’Ofrena a la Mare de
Déu de la Cinta, que enguany a més de col·laborar
les entitats també van poder fer-ho els particulars i
també al concert de fi de festa dels Quicos.
El portaveu del Banc dels Aliments, Òscar
Ologaray, ha volgut agrair a tots aquells que ho
han fet possible: “gràcies a la solidaritat de molts
tortosins i tortosines el Banc dels Aliments podrem
seguir ajudant aquells que més ho necessiten” ha
exposat Ologaray, afegint que “transformarem els
donatius econòmics en aliments, fet que ens per-
metrà haver recollit un total de 6.500 quilos en
només tres dies”.

De la ciutat de Tortosa, lliurat al cloure's La Cinta 2018

Tortosa torna a ser solidària amb
6.500 quilos d’aliments

Reconeixement a Quico el Célio, el
Noi i el Mut de Ferreries 

Aportats durant les festes 

La zona blava a Tortosa ja es pot
pagar amb mòbil

Tortosa ja disposa de la nova aplica-
ció municipal que permetrà agilitzar
el procés de pagament a la zona
blava sense haver de passar pel par-
químetre. Aquesta nova app disposa
d'un geolocalitzador i de sistema de
pagament per targeta prèviament
registrada per l'usuari, el qual abo-
narà al final de l'estada del vehicle
aparcat al carrer estrictament el
temps real que s'hi ha estat. Aquest servei es troba disponible a partir
d'aquest dimecres i es pot utilitzar a les zones blaves de tota la ciutat,
amb el mateix límit d'estacionament existent fins ara de dos hores. 

L'incendi d'un vehicle dins un taller mecànic de Tortosa
va obligar aquest dissabte a desallotjar 25 veïns dels pisos
superiors. L'avís del foc es va rebre a les 08.20 hores en
un local situat al xamfrà entre els carrers Sebastià Ladrón
i del Rosari, al nucli de Jesús. Les flames van calcinar to-
talment el vehicle i la fumarada va afectar la part alta del
taller, diversos aparells elèctrics i l'aire condicionat. 9 do-
tacions terrestres dels Bombers van treballar en les tas-
ques d'extinció del foc, que no va deixar ferits. Com a
mesura preventiva, durant una hora i mitja es van evacuar els 12 pisos situats al damunt del taller
mecànic, amb un total de 25 persones. Pels voltants de les 10 hores, l'incendi es va poder donar per
extingit i els Bombers –amb l'ajuda de la Policia Local de Tortosa- van ventilar el local i la resta d'ha-
bitatges.

Crema un vehicle dins un taller mecànic de Jesús 
i obliga a desallotjar 25 veïns

El delegat del Govern, Xavier Pallarès, ha apuntat que la retirada de camions de l'N-340 és una mesura "positiva" tot i que "no
és la solució més desitjada". Així, ha recordat que la voluntat del territori és aconseguir el desdoblament de l'N-340 amb una
autovia, "com passa a altres punts de l'estat". Mentrestant, però, celebra els canvis aplicats a partir d'aquest 2 de setembre:
"És l'única solució que es podia posar de manera immediata". "Davant la sinistralitat i la situació extrema, és la més ràpida".
Respecte al rebuig que han expressat els transportistes per ser obligats a utilitzar l'AP-7 en el tram ebrenc i penedesenc de l'N-
340, Pallarès els ha instat a valorar les millores que assegura que obtindran en els desplaçaments. "Han de pagar un cost més reduït que abans, mentre també guanyen
en temps i comoditat", ha destacat el delegat del Govern, confiant que els transportistes acabin acceptant que "es tracta d'una bona decisió". En aquest sentit, també
ha replicat les crítiques del moviment veïnal 'Prou! AP-7 gratuïta, ja!', a qui ha convidat a aprofitar la gratuïtat pels viatges d'anada i tornada fets en un mateix dia mentre.
Alhora, també ha demanat als veïns que s'aliïn amb la Generalitat per "continuar lluitant per trobar una solució definitiva", en relació al reclam a Foment per aconseguir
l'autovia. El moviment veïnal  ja ha assegurat que manté els talls a l’N-340 per exigir la gratuïtat de l’AP, perquè creuen que “les bonificacions poden ser el primer pas
per instaurar la vinyeta”. És evident que la resolució al conflicte té respostes diverses. Hi ha qui la veu molt en positiu però també, per contra, a més de transportistes, hi
ha qui no. Treballadors de restaurants o benzineres ubicades a l’N-340 diuen que ara ‘podem veure perillar la nostra feina’, segons les conseqüències de la mesura.

El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre aplaudeix la mesura com a "solució
immediata" però reclama a Foment el desdoblament de l'N-340

Desviament obligat de camions cap a l’AP7 i l’AP2. Reaccions diverses
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AMPOSTA

Un Delta de línies rectes,
que també evoca un
esportista acompanyat
de les sigles CTE (Centre
de Tecnificació Esportiva
Terres de l’Ebre). És la
nova imatge del Centre
de Tecnificació
Esportiva, ubicat a
Amposta, "l’únic que hi
ha a la demarcació, i un
dels nou de tot el país",
en paraules de l’alcalde,
Adam Tomàs, qui ha
comparegut acompan-
yat del regidor d’Esports,
Marc Fornós, i del direc-
tor del CTE Terres de
l’Ebre, Ignasi Fàbregues
per presentar aquesta
nova imatge i també fer
balanç de l’activitat del
Centre. "Modernitzem
la imatge, la fem més
minimalista i també la
diferenciem de la corpo-
rativa de l’àrea
d’Esports", ha apuntat
l’alcalde. "I incorporem
l’element del Delta per-
què és on està ubicat el
CTE i és un dels nostres
principals distintius, el
nostre entorn", ha dit el
regidor d’Esports.

Centre tecnificació

La recuperació del cicle de
teatre amateur amb tres
obres un mateix cap de set-
mana, dos espectacles de
teatre familiar, un obra sobre
la Batalla de l’Ebre i l’obra
professional El Fantasma de
Canterville, a més del cinquè
Festival de teatre i circ
d’Amposta, FesticAm, con-
formen la programació
d’Amposta Teatre i Dansa
2018 (ATD’18) per al segon
semestre de l’any, que aquest
dilluns al matí ha presentat
l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, acompanyat de la regidora d’Ensenyament
i Cultura, Inés Martí, i del regidor de Mitjans de Comunicació i Festes, Ramon
Bel. "És una mostra més de la importància que aquest consistori li dóna a la
cultura", ha dit l’alcalde, tot destacant l’aposta que es fa per cloure la tempo-
rada "amb una obra de qualitat amb una cartellera amb actors de renom, com
Joan Pera o Elisabet Casanovas, actriu de la popular sèrie Merlí". Aquesta obra
’El Fantasma de Canterville’ serà dissabte 1 de desembre a les 20 h. a la Lira.
Per la seua banda, la regidora de Cultura ha explicat que el cap de setmana del
5,6 i 7 d’octubre es recupera, com es feia fa uns anys, el cicle de teatre ama-
teur, amb tres dies seguits de teatre. El cap de setmana següent hi haurà la cin-
quena edició del FesticAM (del dijous 11 al dissabte 13 d’octubre), que
enguany comptarà amb una programació d’espectacles completament gratuï-
ta. En el marc de les Jornades de les Lletres Ebrenques, que seran del 16 al 20
d’octubre, hi haurà l’obra ‘Vestigis 2.0: Foradada Corbera’, una obra dirigida
per Valer Gisbert. Quant al teatre infantil, aquest tram final de l’any s’han pro-
gramat dos espectacles. 

Joan Pera i Elisabet Casanovas
clouran Amposta Teatre i Dansa 2018

Presentació de la programació per al segon semestre de l’any

El procediment contra
l'exalcalde d'Amposta

continua

La jutgessa veu indicis de malversació

La titular del jutjat número 2 d'Amposta ha ordenat
que continuï el procediment per suposada malversació
de cabals públics contra l'exalcalde d'Amposta, Manel
Ferré, després de la vista celebrada amb totes les parts
el passat 30 de juliol per concretar la imputació. Con-
sidera que existeixen indicis suficients per atribuir-li i
mantenir-lo com a investigat per aquest presumpte de-
licte, penat amb fins a sis anys de presó, arran del co-
brament de 23.640 euros en dietes duplicades de l'A-
juntament d'Amposta, el Consorci de Salut i Social de
Catalunya (CSC) i altres organismes públics dels quals
formava part dels òrgans de direcció als quals acudia
sense representar el consistori. La jutgessa, que va
obrir el procediment de judici jurat popular fa uns me-
sos, rebutja l'argument de la defensa, segons la qual
Ferré no actuava amb ànim de lucre al·legant una
"descuidada gestió" per part seva fruit de la "super-
posició de càrrecs i reunions". D'altra banda, i a petició
de Fiscalia, s'encarregarà a la Sindicatura de Comptes
que confirmi l'informe dels Mossos i sobre la legalitat
de les dietes.
El regidor no adscrit German Ciscar, que va portar el

cas als tribunals després de detectar irregularitats en
les dietes de Ferré, confia que el cas acabi finalment a
judici. "Espero que es faci justícia, que se l'acusi pel
que és veritat, malversació de cabals públics, i que l'A-
juntament d'Amposta recuperi aquests milers d'euros.
I sobretot que s'enviï un avís: que ningú està per sobre
de la llei. El senyor Manel Ferré pensava que sí. Ja no
només jo qui veu això: és Fiscalia, la jutgessa i els Mos-
sos d'Esquadra"

Joan Pera i Elisabet Casanovas.
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EN UN MINUT

*L’AMETLLA DE MAR:
Durant els mesos d’es-
tiu, el Centre d’Atenció
Primària de l’Ametlla de
Mar ha reforçat el servei
sanitari incrementant el
nombre de professionals
per fer front a l’incre-
ment de demanda mèdi-
ca que es produeix a la
població en el període
estival. El servei, impul-
sat ara fa dos anys per
l’actual govern, finalit-
zarà el pròxim 11 de
setembre. D’altra banda,
la regidoria de
Governació fa un balanç
positiu de les mesures
implantades durant la
temporada d’estiu per
garantir els drets indivi-
duals i fer complir les
ordenances municipals.

*DELTEBRE: Arrossaires
del Delta de l'Ebre cul-
mina la creació de la
nova empresa Nomen
Foods.
La Cooperativa lliura les
participacions acciona-
rials de la nova societat
als seus 950 socis, que
tindran un 11% de la
propietat a títol indivi-
dual.

*LA RÀPITA: ahir s’inau-
gurà al Museu de la Mar
de l’Ebre l’exposició
"Binomi Arbre-Home a
les Terres de l’Ebre", del
ceramista jesusenc Joan
Panisello, un dels princi-
pals ceramistes catalans.

Més notícies

La Finca de Bombita acollirà una nova edició de les Festes de l’Arròs
de Deltebre. En aquest cas, la Sega es celebrarà aquest cap de setma-
na del 8 i 9 de setembre amb la novetat d’incorporar la 7a trobada de
grups de Ball de Jota que s’organitza conjuntament entre
l’Ajuntament de Deltebre i la Colla Sardanista i de Jotes de Deltebre,
i que aplegarà a 7 colles diferents. En tot cas, i com és habitual, serà
el diumenge quan es realitzaran totes aquelles activitats que mostra-
ran l’essència històrica del Delta de l’Ebre. Així, i més enllà de la
demostració de la sega tradicional, també es realitzaran durant tota la
jornada activitats com ara el mercat tradicional, els jocs tradicionals, la
representació d’un sainet, l’exposició de motos clàssiques, la cons-
trucció d’una garbera, un concurs de paelles, un torneig de Lluita
“Bac” i, evidentment, la cantada i ballada popular de jotes. Per altra
banda, durant el diumenge hi haurà cinc establiments del municipi
que oferiran els plats típics del Delta de l’Ebre per tal que els visitants
puguin gaudir de la restauració de Deltebre a la mateixa Finca de
Bombita. L’alcalde, Lluís Soler, ha volgut agrair “la implicació de totes
les entitats participants atès que sense la seva tasca seria impossible
seguir realitzant una de les festes referents del territori”.

Les Festes de l’Arròs 
tornen a Deltebre 

Aquest cap de setmana, a la Finca de Bombita

Després de la temporada excepcional de l’any passat, en-
guany els allotjaments caleros han registrat una ocupació mit-
jana d’un 86,55%, uns 4 punts inferior al 2017 seguint la
tendència de la resta de destinacions turístiques de la Costa
Daurada i les Terres de l’Ebre. Mentre que al juliol la baixada
va ser més accentuada, el passat agost s’ha registrat de mit-
jana una ocupació d’un 92,5% a l’Ametlla de Mar. Això re-
presenta només un 2% menys que la temporada anterior.
egons les dades de l’Àrea de Turisme, les places hoteleres han
fregat el ple absolut. Els hotels han registrat durant l’agost un
98% d’ocupació, mentre que en els càmpings ha estat d’un
99% en els bungalous. A les zones d’acampada la xifra s’ha
situat entorn al 70%. I en els lloguers d’habitatges d’ús turís-
tic la ocupació ha rondat el 95%. Bones dades que tanquen
una temporada pronosticada, sobretot per l’obertura de no-
ves destinacions mediterrànies com Egipte, Grècia o Turquia,
i la situació política catalana segons apunta la Federació
d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de Tarragona. De cara
aquest mes de setembre, les previsions són força optimistes.

A l’Ametlla de Mar

L’estiu del 2018 es tanca com 
“el segon millor dels últims anys”

L'Eufònic Festival va tancar diumenge al migdia la seua setena edició des-
prés de quatre dies intensos en què l’art sonor i visual més avantguardista i
trencador es va deixar sentir amb força a la Ràpita com a epicentre del fes-
tival, i també en altres municipis del territori. El festival va comptar amb 50
artistes, de deu nacionalitats diferents, i una vintena d'espais. Després de
quatre dies va cloure diumenge amb el concert de Betacam i el discjòquei
Titi Calor -a la imatge-, al Xiringuito de la Costa.

Festival d’arts sonores i visuals de les Terres de l’Ebre

L' Eufònic Festival va tancar la 
seua setena edició

L'Ajuntament de Roquetes va aprovar
al passat ple del mes d'agost, el compte
general de l'exercici 2017, aconseguint
tancar el pressupost amb un superàvit
de 964.680,12 € i un romanent de
Tresoreria de 327.480,30 €. El pressu-
post es va aprovar amb els vots a favor
dels grups de l'equip de govern format
per ERC i PDeCAT i el vot d'abstenció
de tots els grups de l'oposició. Durant
el 2017 s'ha amortitzat 1.344.096,25 €
el que situa el nivell d'endeutament de
l'Ajuntament en un 58,25% respecte al
110% que permet la llei. El deute de l’Ajuntament que l’any 2007 era d’11 milions s’ha
aconseguit rebaixar al 2017 fins als 3.569.353,20 €, import que també inclou, com
recorda la regidora d'Hisenda, Tere Moreso, l'aval de la piscina coberta que és
d'1.083.804,54 €. Moreso també ha volgut ressaltar que el període de pagament de
l'Ajuntament de Roquetes als seus proveïdors està per sota dels 30 dies que estableix la
normativa. No obstant això, a pesar d’aquests números positius, Moreso ha destacat que
“l’Ajuntament de Roquetes, igual que la resta d’ajuntaments, veu limitada la seva capa-
citat d’inversió, degut als efectes perversos de la llei d’estabilitat pressupostària del 2012,
que limita la despesa dels ajuntaments independentment de la seva situació econòmica
i de què compleixin el nivell d’endeutament”. Finalment la regidora d'Hisenda, Tere
Moreso, ha recordat que des de l'any 2013 no s'han augmentat les ordenances i ha
anunciat que per a les noves ordenances de l'any 2019 estan estudiant, si es compleix
amb la llei d’estabilitat pressupostària, la possibilitat de rebaixar el coeficient de l'IBI, tant
d'urbana com de rústica. Nota i foto: Roquetes Comunicació

Roquetes tanca l'exercici 2017 amb
964.680,12 euros de superàvit

I redueix l’endeutament en 1.344.096 

Tere Moreso, regidora d’Hisenda
de l’Ajuntament de Roquetes. 
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Mil dos-cents quilos
de cranc blau captu-
rats en dos dies al
port de la Ràpita. És
una de les sorpreses
del retorn a la pesca
després de la veda. La
Confraria de
Pescadors Verge del
Carme ens ha explicat
com ha anat esta tor-
nada, en què s’han
duplicat les captures
respecte a l’últim dia
de pesca abans de l’a-
turada i s’ha fet molt
bona recaptació
econòmica a la llotja.

* L’ A J UN TAMEN T
D’ALCANAR ha obert
la convocatòria per a
la provisió d’una plaça
de tècnic/a auxiliar de
comunicacions amb
l’especialitat de tècnic
de ràdio, mitjançant
un concurs oposició
lliure, amb la creació
de borsa de treball.

Més 
notícies

Arriba a La Rà-
pita la primera
Festa de la Sega
de l'Arròs de la
mà de la Fundació
Plegadis com a
entitat organitza-
dora, en col·labo-
ració de l'Ajunta-
ment rapitenc i la
Cambra Arrossera
del Montsià. Es
tracta d’una acti-
vitat molt arrelada
al territori, que pretén rememorar la metodologia tradicional de la se-
ga de l’arròs, típica del Delta de l’Ebre, que mai abans s'havia celebrat
a La Ràpita. La jornada s’iniciarà a partir de les 9 del matí, demà dis-
sabte, i s’allargarà fins a les 13.30 hores, tot oferint un gran ventall
d'activitats dirigides a tot tipus de públic, encara que molt focalitzat
en les activitats lúdiques en família. Es podrà gaudir d'una primera
part experimental basada en la sega de l’arròs, al voltant de la Fun-
dació Plegadis, i una segona part d’activitats ambientals, tals com l’a-
nellament científic d’ocells, seguiment de les tortugues d’estany alli-
berades durant la I Festa de la Plantada de l’Arròs, observació de les
“Mifes” i, també, la pràctica de jocs tradicionals. Tota la celebració
d’aquesta primera Festa de la Sega de l’Arròs es viurà al Centre d’In-
terpretació del Cultiu de l’Arròs, un espai creat per part de la Fundació
Plegadis, amb el ferm objectiu de vetllar per una preservació adequa-
da d’aquesta tasca agrònoma, tan vinculada al territori, fomentar la
seva pràctica tradicional, coneixements i divulgació cultural.

Dimarts a les 22,30
hores finalment la
llum ja va tornar a
funcionar amb nor-
malitat, després de
fer la desconnexió
dels dos generadors
elèctrics provisio-
nals, amb els que
els veïns de la zona
de la Barceloneta i
carrer Major, rebien
llum des del passat
dilluns. Segons
informa la Plana
Ràdio, tot i que
Endesa va ubicar
grups electrògens,
després de més de 17 hores en la zona de la cooperativa i 22 a la
fàbrica Marco sense llum, els problemes seguien el dimarts al matí
als voltants de les 11,30 quan un d’aquests generadors s’espatllava
i interrompia el subministrament 6 hores més, amb la indignació
corresponent que aquest altre tall provocava als veïns del poble.
Segons explicava a la Plana Ràdio el regidor Antonio Ollés s’estava
procedint al canvi de cablejat, molt malmès i fet que va produir les
interrupcions, en total són 50 metres de cablejat que se substitueix,
tot i que Ollés reclama més inversions per part de la companyia en
altres zones del municipi. Ollés recordava que des de l’ajuntament
s’està treballant enviant les queixes respectives a la companyia
subministradora de llum, però també les han adreçat al Delegat del
Govern, als Serveis Territorials d’empresa, a Endesa a Tarragona i
Barcelona. 

La Ràpita celebra la I Festa de la Sega
de l'Arròs a la Fundació Plegadis

Santa Bàrbara reivindica més
inversions en la xarxa elèctrica

Demà dissabte
Indignació entre els veïns afectats: més de 24 hores sense llum

Detingut un home acusat de 
matar-ne un altre a la Ràpita

Els Mossos van detenir un home, de 45
anys i de nacionalitat espanyola, acusat
de matar-ne un altre a  la Ràpita. Un ciu-
tadà va trobar el 2 d'agost el cos de la víc-
tima en avançat estat de descomposició
en una finca rústica de la Partida d'en
Carrasca. El cadàver estava indocumentat
i tenia signes evidents de violència.
L'autòpsia va determinar que es tractava d'un home de 56 anys i de nacionalitat
espanyola que compartia pis amb el seu presumpte homicida. Segons les primeres
investigacions, els dos homes es van barallar i la discussió va acabar amb la mort
d'un d'ells. A l'arrestat, que ha passat a disposició judicial, se l'acusa d'un delicte
d'homicidi dolós.

Es disparen les sol·licituds d’ajudes a
l’habitatge al Montsià

Des del mes de març fins al juliol l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del
Montsià ha dut a terme una campanya de comunicació per informar a la ciutadania
de les diferents subvencions a l’habitatge que l’Agència Catalana de l’Habitatge
obre cada any. Un cop acabats els terminis de les 3 tipologies d’ajudes, destaca que
s’han atès a més d’un miler de famílies, a les que s’ha assessorat des de l’Oficina
de quines eren les condicions i requeriments per a cadascuna, així com la correcta
tramitació de la sol·licitud. En el cas dels ajuts al lloguer, s’ha passat de 685 a 833
sol·licituds tramitades, la qual cosa permetrà que unes 200 persones més tinguin la
possibilitat de beneficiar-se d’aquestes ajudes per al pagament del lloguer. Pel que
respecta a les subvencions per obres a l’interior d’habitatges de persones grans,
s’han doblat les demandes. Com a novetat d’enguany de l’Oficina Comarcal
d’Habitatge es va posar en pràctica una millora de l’atenció a l’usuari, donant la
possibilitat de demanar cita prèvia i així organitzar millor els tràmits.

Tràmits a Alcanar per a declarar bé cultural d’interès local els elements defensius de la Guerra Civil

L’Ajuntament d’Alcanar ha iniciat un expedient per a aconseguir la declaració dels elements del patrimoni local de la
Guerra Civil com a bé cultural d’interès local (Becil) i, en conseqüència, la seua inclusió en el catàleg del patrimoni cul-
tural català, de la qual cosa es va donar compte en el Ple municipal del mes d’agost. “Aquest patrimoni material té
un gran valor perquè és una garantia de la memòria democràtica del país, i també un actiu cultural amb un gran
potencial d’interès turístic”, explica Ivette Fibla, regidora d’Urbanisme, Patrimoni i Ordenació del Patrimoni. En aquest
sentit, l’Ajuntament va encarregar a l’arqueòleg i historiador local Damià Griñó un estudi sobre aquests elements, el
qual fa palesa la necessitat de dur a terme accions per a protegir-los. Igualment, els serveis tècnics municipals han ela-
borat un segon informe que ratifica la proposta d’iniciar l’expedient de declaració de bé d’interès cultural local dels
elements de la Guerra Civil. La seua situació és variada. N’hi ha alguns de situats en zones de domini públic i d’altres
en finques privades, amb diferents qualificacions urbanístiques: sòl no urbanitzable, urbanitzable i urbà. Per aquest
motiu, s’ha suspès la tramitació de les llicències urbanístiques o de parcel·lació en els immobles afectats durant els prò-
xims divuit mesos, el termini màxim de resolució de l’expedient. Fibla agraeix “a l’Associació Cultural Lo Rafal, la seua
col·laboració i participació en la redacció d’aquest nou document per a la declaració de BECIL d’aquests elements
defensius tan rellevants en la nostra història i identitat nacional”. L’any 2012 l’Ajuntament ja va iniciar l’expedient,
però finalment no es va aprovar la declaració de bé cultural d’interès local per la dilatació del procés administratiu.
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*JESÚS: demà dissab-
te, a les 20 hores, a la
sala Jordi Brull de
l’Edifici de la
Immaculada, tindrà
lloc una conferència
institucional per la
Diada Nacional de
Catalunya, amb el
títol: “Història de la
gestació de l’EMD de
Jesús (1988-1994)”, a
càrrec de l’exalcalde
Pere Panisello
Chavarria.

*ULLDECONA: el pas-
sat 6 d’agost, a la
veïna població de
Traiguera, va arrencar
el rodatge de “La ino-
cencia”, l’òpera prima
de Lucía Alemany,
amb guió de Laia Soler
i la mateixa directora.
La pel·lícula, amb par-
ticipació de TV3,
inclou diverses escenes
que es van rodar
dimarts a Ulldecona,
concretament a l’esta-
ció de tren. 

Més
notícies

Unes 250 persones han participat en l'anellament
de 400 polls de flamenc nascuts a la Punta de la
Banya, al municipi de La Ràpita, al Montsià, dins
del Parc Natural del Delta de l'Ebre, segons ha
informat el Departament de Territori i Sostenibilitat.
La jornada va tenir lloc el passat 13 d’agost i s'or-
ganitza des de fa 11 anys per a facilitar el segui-
ment i control biològic de la població d'aquesta
espècie, que a Catalunya només es reprodueix en
aquest espai. Entre els participants hi havia el con-
seller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, tèc-
nics, anelladors i voluntaris del parc, representants
d'ajuntaments, entitats i col·lectius implicats en els
òrgans rectors del Parc, com pescadors, caçadors,
agricultors i comunitats de regants. Calvet ha des-
tacat que l'anellament permetrà "entendre de
quina manera podem ajudar a preservar aquesta
espècie".
L'anellament dels 400 polls de flamenc permet la
identificació individual de cada exemplar i contri-
bueix al coneixement de la seva biologia i ecologia
per donar suport a diferents projectes científics,
divulgatius i de sensibilització sobre la població dels flamencs de la Mediterrània occidental i promoure més activament la seva conser-
vació. El Parc Natural del Delta de l'Ebre és un dels pocs indrets de la Mediterrània on el flamenc es reprodueix de manera regular. Ho
fa des del 1992, i fins al moment, ho ha aconseguit en 24 ocasions. 
Des del 2004, el parc ha anellat 3.570 exemplars de flamenc, sense comptar els 400 d'aquest diumenge, que han estat observats en un
total de 14 països, com ara França (36%), Espanya (21%) i Itàlia (19%), encara que també s'han registrat observacions a indrets més
llunyans com Mauritània, Senegal, Montenegro i Turquia.
Durant el 2018 el recompte d'exemplars al Delta ha ascendit a 2.176 parelles nidificants, que s'han reproduït des de finals d'abril. La
xifra se situa per sobre de la mitjana des que aquesta au es va establir a les salines de la Trinitat, el 1992, però per sota del 2017, quan
es van comptabilitzar 2.711 parelles. Dels nius d'aquestes 2.176 parelles de flamencs d'enguany han nascut 1.545 polls.

Anellen 400 polls de flamenc al 
Parc Natural del Delta de l'Ebre

Unes 250 persones col·laboren en el procés que pretén ajudar a preservar aquesta espècie

La UE Aldeana i l’Ajuntament de l’Aldea han signat
un nou conveni que permetrà fer realitat totes aque-
lles aportacions que des de l’Ajuntament s’han de
derivar cap a l’entitat esportiva. Tot això per contri-
buir al manteniment del nivell futbolístic del club, que
enguany ha fet 50 anys, amb la formació de la base.

Èxit de participació a les activitats d’educació en
el lleure de l’estiu al Montsià

L’àrea de Joventut del Consell Comarcal del Montsià ha registrat aquest estiu un
total de 25 visites de comprovació d’activitats d’educació en el lleure en les quals par-
ticipen menors de 18 anys, una xifra lleugerament superior a l’any anterior.
S’han realitzat una trentena casals de lleure a la comarca, ocupant a gairebé 200 pro-
fessionals durant l’estiu. Cal destacar que no s’ha detectat cap irregularitat greu i que
s’han esmenat per part dels organitzadors de les activitats aquells requeriments per
a adequarse a la norma vigent en quant a ràtios, assegurances, etc. 
S’ha de dir que aquestes dades s’han de sumar amb les dels casals esportius, estades
o campus esportius, organitzades pels ens locals o entitats de fora que les duen a
terme a les instal·lacions que es dsiposen al Montsià, que també es fan al territori
durant aquests mesos d’estiu, i que podrien gairebé doblar els participants totals.

Dissabtes de Teatre a Ulldecona

La Xarxa Ulldecona celebra la seva 15a
edició de Dissabtes de Teatre, del 15 de
setembre d’enguany al 4 de maig de
2019. Durant nou mesos Ulldecona tor-
narà a esdevenir epicentre del teatre
professional per a tots els públics i tindrà
un atractiu addicional, la Gala Aniversari
dels 15 anys de programació familiar al
municipi. La temporada aposta per deu
espectacles triats amb criteris de profes-
sionalitat i qualitat a preus assequibles
buscant l’equilibri entre les diferents disciplines artístiques i donant especial interès en
la Gala dedicada al teatre musical per commemorar el 15è Aniversari. 

Dissabte passat, i dins de les Festes de Sant
Ramon, es va inaugurarat la Plaça Pompílio, una
plaça que compta amb una pista d’esbarjo juve-
nil amb gespa artificial, porteries de futbol sala i
cistelles de bàsquet, a més incorpora il·luminació
led de baix consum, màquines per fer esport i
s’han plantat arbres. La inauguració  va tenir el
moment emotiu, quan l’alcalde Dani Andreu, va
recordar  a  l’absent Pompílio Anglès. 
La família  Anglès cedia una part dels terrenys
per fer la plaça perquè els joves de la població
poguessin disposar d’un lloc on practicar l’esport
al carrer.

Inauguració de la plaça Pompílio
A l’Aldea
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*MÓRA D’EBRE: les
tripulacions del Club
Nàutic de Móra d’Ebre
han tancataquest diu-
menge la seua partici-
pació a la Lliga de
Llagut Català 2018
amb l’assoliment d’una
segona posició i dos
terceres places. 

*MÓRA LA NOVA: la
sisena edició de la Fira
del Playmobil i II
Exposició de Lego arri-
baran aquest cap de
setmana al Pavelló Firal
1 d’Octubre. Més de
18 diorames de
Playmobil de diferents
magnituds i diorames
de Lego, entre ells un
que ocupa 24m2, s’ex-
posaran a una fira ja
consolidada que l’any
passat va rebre més de
1.200 visitants.  El dio-
ramistes són de diver-
sos punts de tota
Catalunya i, fins i tot,
n’hi ha de València i
Navarra.

Més 
Notícies

La Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme
Cultural de la Generalitat ha inclòs la Festa del Riu de Móra
d’Ebre al Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya, un regis-
tre on s’inscriuen les festes, manifestacions i celebracions
comunitàries, així com els elements festius amb vigència arreu
de Catalunya, amb l’objectiu de preservar-los, difondre’ls i
protegir-los. La inclusió al catàleg significa un reconeixement
cap a la Festa del Riu i, a la vegada, implica un nivell més ele-
vat de protecció cap als elements festius avalats per la seva
tradicionalitat. L’any 2015 es va iniciar el procés per a aconse-
guir la inclusió al catàleg esmentat de la Festa del Riu moren-
ca. Aquest esdeveniment se celebra tradicionalment al mes
d’agost, concretament el dissabte de Festa Major de la pobla-
ció.

La Festa del Riu de Móra d’Ebre, inscrita al
‘Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya’

Arran de la proposta feta per Carles
Luz, d’oferir casa gratuïta i desplaça-
ments interns coberts per afavorir que
els metges exerceixin a la Terra Alta, el
portaveu del grup d’Esquerra
Republicana al Consell Comarcal de la
Terra Alta, Ramon Jornet, ha fet saber
que ‘aquesta és una proposta que no
compta amb el suport del nostre grup,
ni tampoc de tots els alcaldes, com ha
volgut fer creure el senyor Luz’.
El portaveu republicà ha recordat que
els alcaldes de la Fatarella i Caseres no
van estar presents a la reunió en què es
va prendre aquesta decisió. Per a
Jornet, ‘aquesta és una problemàtica
preocupant que arrosseguem des de fa
temps, que afecta moltes comarques
rurals del país com la nostra allunyades
dels grans centres sanitaris, i que
requereix d’una solució urgent i glo-
bal’. Jornet ha comparat aquest cas a la
dificultat per atreure especialistes com
ara pediatres, otorrinolaringòlegs, der-
matòlegs, uròlegs o digestòlegs als
centres sanitaris i hospitalaris de terri-
toris perifèrics com els de les Terres de
l’Ebre. ‘Entrar en una subhasta d’oferi-
ments de cases, desplaçaments o altres

coses entre pobles i parts del país per
veure si així un metge o un especialista
s’establirà a la Terra Alta o a les Terres
de l’Ebre no té sentit.  El que cal és que
l’Institut Català de la Salut i el
Departament de Salut ofereixin solu-
cions i incentius professionals que aju-
din a captar i retenir-los al nostre terri-
tori’. 

Esquerra Republicana no comparteix 
la proposta de Carles Luz

D’oferir casa gratuïta i desplaçaments per als metges a la Terra Alta

Territori i Sostenibilitat ha tombat la declaració d'impac-
te ambiental per al projecte del parc eòlic dels Brois, a
Pinell de Brai. La construcció i funcionament d'aquesta
central, promoguda per Fercom Eòlica, amb sis aeroge-
nardors i uns 18 MW de potència, generaria un
"impacte crític" sobre les àligues cuabarrades presents
a la zona i, per tant, resulta "incompatible" amb aques-
ta espècie. El govern municipal del Pinell de Brai ha
celebrat la notícia, en la línia que permet preservar el
paisatge i els valors naturals de la zona, si bé durant els
últims anys no se li va consultar sobre la tramitació, que
s'allargava des de l'any 2005. En declaracions a l'ACN,
l'alcaldessa del Pinell de Brai, Eva Amposta –Entesa-, ha
celebrat la resolució denegatòria en la mesura que
"finalment, es valora el paisatge". "Estant en un terri-
tori rural que reivindiquem la vinya, el turisme i resta,
per primer cop, almenys al Pinell, la Generalitat reivin-
dica el mateix amb un informe desfavorable, segons es
pot interpretar". Amposta ha argumentat que el seu
posicionament no vol qüestionar l'energia eòlica com a
alternativa renovable, sinó el model empresarial i de
gestió que s'ha organitzat al darrere  -"grans empreses
que aprofiten els recursos dels territoris rurals per pren-
dre la seva riquesa fora: és energia que es ven a quilò-
metres d'aquí"-. Malgrat això, l'alcaldessa ha criticat
obertament que la tramitació s'hagi allargat durant
pràcticament tretze anys. De fet, puntualitza, durant els
dos últims mandats, cap administració ni empresa s'ha-
via posat en contacte amb el consistori per informar
sobre el projecte o l'estat del tràmit.

Territori i Sostenibilitat tomba el
projecte de parc eòlic dels Brois

Al Pinell de Brai, per “elevat impacte ambiental”

Un home va patir cremades de segon grau al 20% del
cos aquest diumenge a la tarda en l'incendi d'un esta-
bliment de kebab situat al carrer major número 39 de
Móra la Nova. 
Els Bombers van rebre l'avís de foc a les 16.47 hores.
Fins al lloc es van desplaçar quatre dotacions terres-
tres, que van donar l'incendi per estabilitzat en poca
estona. 
L'home que va patir cremades de gravetat fou evacuat en un helicòpter del Sistema d'Emergències
Mèdiques (SEM) a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Fins al lloc també es van desplaçar dues
ambulàncies.

Un ferit greu en l'incendi d'un
establiment de kebab a Móra la Nova

Ramon Jornet, portaveu d’ERC al Consell
Comarcal de la Terra Alta.

Unió de Pagesos estima que les pedregades d'ahir la tarda al Montsià van afectar 2.500 hectàrees d’arròs
i van malmetre una mitjana del 40% del conreu. Tot i que els danys han estat de diferent intensitat, segons
varietat i grau de maduració de l’arròs, en el cas dels camps de la varietat bomba, que estava a punt de
segar-se, la malmesa pot arribar al 100% i, per tant, aquests camps ja no es podran segar. La zona de con-
reu afectada, per les tempestes que van descarregar ahir a la tarda, va des del Poble Nou del Delta, zona
de l’Angles, entre camí del pas i carretera del Poble Nou, fins a Sant Carles de la Ràpita.  
El sindicat demana al Departament d’Agricultura que faci una valoració ràpida i acurada dels danys per tal
que la pagesia afectada pugui ser indemnitzada de manera justa i pugui comptabilitzar les pèrdues a l’hora
de  demanar una reducció dels mòduls de l’IRPF per adversitats climàtiques.

Unió de Pagesos estima que les tempestes de dimecres a la
tarda al Montsià haurien malmès un 40% del conreu de l'arròs

Entre Amposta i Sant Carles de la Ràpita 
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Isabel Carrasco

Primeres Converses de
Pensament Crític a les Terres de
l'Ebre.
Demà dissabte, 8 de setembre,
tindrà lloc a la Confraria de
Pescadors de l'Ametlla de Mar,
la primera jornada de converses
de pensament crític a les Terres
de l'Ebre amb el títol
"Resistència?".
Unes xerrades que ens inviten a
reflexionar i a promoure l'espe-
rit crític.
Parlem amb un dels partici-
pants en aquesta jornada, Lluís
Montull, Doctor en Filosofia
per la Universitat de Barcelona,
professor de secundària a
l'Institut Ramon Berenguer IV
d'Amposta i escriptor.

Primeres jornades críti-
ques amb el títol
"Resistència?". Per què
"Resistència"?
En Rafael Haro, el Benjamí
Torné i jo mateix, vam fundar el
passat hivern una associació de
pensament crític anomenada
En-kontr@. I vam escollir la
resistència com a tema de refle-
xió de les Primeres converses de
pensament crític a les Terres de
l’Ebre perquè, si parlem en ter-
mes globals, cada cop sembla
més difícil, més costosa, en les
actuals democràcies la participa-
ció ciutadana en les decisions
preses pels governs. Uns
governs que, tot i ser escollits
democràticament, sembla que
prenguin més en consideració
les recomanacions d’òrgans com
l’FMI o les necessitats dels grans
grups empresarials que la volun-
tat de la ciutadania. I potser l’e-
xemple més clar és l’única refor-
ma constitucional que ha tingut
lloc els darrers anys, el 2011, a
l’Estat espanyol i no va ser per
respondre, precisament, a una
iniciativa popular insatisfeta
amb un text que ja té 40 anys.
No, els dos líders dels partits
majoritaris van pactar una refor-
ma de la constitució per conver-
tir, després del xantatge del
mercat, el rescabalament del
deute financer en deure consti-
tucional prioritari abans que fins
socials que, en principi, han de
definir un estat que es proclama
a si mateix Estat de dret
democràtic i social. Per fets com
aquests, que s’han reproduït a
tota Europa, pensem que és
important plantejar un debat
reflexiu sobre com resistir a
situacions que malauradament
s’entenen i se suporten com si
fossin normals.

Però si parlem de la situació
política més propera, ens sem-
bla urgent aquesta reflexió
sobre el significat i l’abast de la
resistència, atesa la via repressi-
va adoptada per l’Estat espanyol
com a resposta a la demanda de
la majoria reiteradament ratifi-
cada del poble català d’exercir el
dret d’autodeterminació. Una
via repressiva que ha suposat
una retallada dels drets de tots –
només cal pensar en cantants
com Valtonyc-. I, enfront, d’a-
quest empobriment de la
democràcia, pensem que cal
més que mai reflexionar sobre la
resistència.

Farà més de quatre-cents
anys que Descartes va dir
que el bon sentit és la
cosa més ben repartida
del món, però que no tot-
hom en sap fer prou bon
ús.
Molt bona aquesta referència.
Descartes pensava que existia
un sol mètode per assolir la veri-
tat i evitar l’error. I era precisa-
ment el que vol dir amb aquesta
frase. El “bon ús” a què es refe-
reix és l’aplicació estricta de les
quatre regles del seu mètode.
Òbviament, però, el pensament
crític és per definició plural i no

dogmàtic, com si es presentava
el mètode cartesià. No existeix
per definició una forma única de
pensar críticament. Però sí que
podríem concedir que el pensa-
ment crític suposa una sola acti-
tud intel·lectual: la que no assu-
meix com a normal, com a obvi
allò que ha estat fixat com a tal.
És l’actitud basada en l’acte de
repensar, de qüestionar un i un
altre cop allò ja pensat com a
cert, com a just, tenint en comp-
te allò que també ens diuen els
altres, perquè pensar és abans
que res escoltar. Però en tot cas,
és tot el contrari del pensar con-
formista o del també anomenat
“pensament únic”, el qual
accepta acríticament la interpre-
tació interessada dels poders
establerts d’allò que ens passa. I
segurament aquest “pensar crí-
ticament” és el que millor defi-
neix l’acte de filosofar, el qual
nosaltres entenem que va més
enllà de l’estricta tradició filosò-
fica: té lloc sempre que es pro-
dueix aquest inconformisme
intel·lectual.

Hi pot haver persones que
sempre estiguin descon-
tentes amb tot i que, en
canvi, tinguin poc esperit
crític.?

Sí, sí. És el que dius. Al contrari
del que deia Descartes sobre el
“bon sentit”, no es pot dir que
el pensament crític sigui “la
cosa més ben repartida del
món”. Perquè tot i que sovint
tots ens sentim desassossegats,
frustrats amb una societat des-
humanitzada i poders, en prin-
cipi democràtics, que ens reta-
llen discrecionalment els drets,
no sempre estem disposats a
fer l’esforç de reflexionar, fins
arribar a construir una opinió
pròpia sobre el que ens passa,
sobre el que succeeix, per
exemple, amb una humanitat
que permet que altres éssers
humans morin al mig de la mar
en l’intent d’assolir una vida
més digna.
Per això no hi ha prou amb
sentir-se descontents com el
Calimero, un personatge de
dibuixos animats dels anys vui-
tanta, que sempre repetia fra-
ses com: “Això és una injustí-
cia!”, “Ningú m’entén”... Això
no és pensament crític. El pen-
sament crític tracta de pregun-
tar-se fins al final què és ser just
o no, què és o no cert; i aspira
a fer-ho –i per això hem posat
el títol de “Converses” a la jor-
nada- “enraonant”, és a dir,
raonant amb i en els altres. I
per aquest motiu és fonamental
desprendre’s de  prejudicis o
actituds estereotipades, tant se
val si positives o negatives, que
són les que fan del conformis-
me una actitud potser més
còmoda però molt menys lliure.

Creu que és imprescindi-
ble que les persones pro-
moguem l'esperit crític si
volem ser ciutadans i no
simples usuaris? En efecte,
aquesta democràcia de mercat
redueix sovint el nostre paper al
dels usuaris d’un servei: votem
cada quatre anys i ja està, per-
què per a fer política –diuen
alguns- ja tenim els polítics pro-
fessionals. Però ser ciutadà és
molt més, és entendre que la
política és cosa de tots, és voler
sentir-se partícip d’una societat
que, en la mesura que cons-
truïm entre tots nosaltres, serà
cada cop més democràtica. I
aquestes “Converses” tenen
com a darrera pretensió ser
precisament el granet de sorra
que nosaltres volem aportar a
aquesta democràcia o república
dels ciutadans, per la qual val la
pena resistir. Perquè davant de
la degradació de la vida
democràtica només caben dos
opcions: el conformisme, és a

dir l’acceptació d’aquesta situa-
ció encara que sigui, com deies,
per queixar-nos tot el dia; o bé
la resistència que comença pel
pensament crític d’esbrinar què
és el que ens passa, quines són
les estratègies del poder, com
ens hi podem posicionar i en
quina mesura podem participar
en fer més just i habitable el
món en què vivim.

Aquestes primeres jorna-
des de converses del
Pensament Crític comp-
ten amb ampli ventall de
ponents.
La nostra proposta combina,
per un cantó, dos ponències,
impartides per Xavier Antich al
matí a les 10:30, i Ramón
Cotarelo a les 17:00. El Xavier
Antich és filòsof i professor de
la Universitat de Girona
d’història de les idees estèti-
ques i teoria de l’art, la seva
ponència es titula Resistència:
entre l’activisme i l’acció políti-
ca. El Ramón Cotarelo és un
politòleg i catedràtic emèrit de
la UNED molt conegut, perquè
és de les poques veus de la
intel·lectualitat progressista
espanyola que no han adoptat
acríticament la visió de l’estat
espanyol durant el Procés. La
seva conferència es titula De la
servidumbre voluntària a la
desobediència civil.
Per altre cantó també se cele-
brarà una taula rodona a les
12:15 on reflexionarem sobre la
Resistència política des de dife-
rents perspectives acadèmiques
i d’interès. Hi intervindrem les
periodistes i activistes Anna
Zaera i Teresa Ferré, l’oceanò-
graf i expert en clima Joaquim
Ballabrera i jo mateix, que par-
laré des de la tradició filosòfica.
Totes les intervencions aniran
seguides d’un torn obert de
paraula, perquè la nostra pre-
tensió és fomentar el debat d’i-
dees en la ciutadania.

L'entrada a la jornada és
lliure, però millor inscriu-
re's.
Sí, hem ofert una adreça de
correu electrònic pensamentcri-
ticterresebre@gmail.com on les
persones interessades es
podran inscriure amb un e-
mail. Reservarem seient a tots
els inscrits, tot i que les locali-
tats que quedin lliures es
podran ocupar per totes les
persones que vulguin acom-
panyar-nos en aquest debat
obert sobre com resistir als
poders injustos.

Lluís Montull
PARTICIPANT DE LA JORNADA “RESISTÈNCIA”

L’ENTREVISTA
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L’Ascó intentarà una altra vegada assolir el play off. No
serà per equip. El té millor. La Rapitenca disposa del
millor equip de les últimes 5 temporades; veurem si
Guillermo Camarero fa el miracle de l'ascens en aques-
ta temporada o en la propera. A la 2a catalana tots els
nostres equips ebrencs han fet els seus deures, han fet
plantilles per no patir i tres d'ells aspiren a la segona
plaça, cas de l’Ulldecona i de l’Amposta, mentre el
Valls és el màxim favorit. La meva aposta és que no
baixarà ni un equip ebrenc. La lliga, un any més serà
igualada i dels 5 ascendits, quatre, Catllar, Riudoms,
Ampolla i Móra Nova estic segur que ni un descendirà. 
La Tercera catalana és la millor lliga dels últims anys,
molts equips que estaven a 2a catalana, ara juguen en
aquesta categoria: La Cava, Batea, Catalònia, R-
Bítem... D'aquests podria sortir el campio però no des-
cartin a Flix o Perelló que han fet bons equips i queda
l'equip revelació que sortirà d'aquests conjunts: S.
Bàrbara, Olimpic, Aldeana, Jesús i Maria o Corbera.
Godall, Alcanar i Masdenverge són els equips que en
principi tenen menys potencial. Benvinguts doncs a la
temporada 2018/2019 i la temporada número 77 de la
història del futbol regional.

L’opinió de Joaquin Celma. 

Temporada 
de somni

Diumenge vinent, dia 9, nova cita amb la televisió
ebrenca, Canal Terres de l’Ebre, amb una nova tempo-
rada de Minut 91 (22.30 h). Un nou repte, camí ja dels
21 anys seguits a la televisió territorial. 
El programa mantindrà l’itinerari d’anys precedents

amb l’anàlisi de la jornada per categoria, començant
per l’Ascó i acabant per la Quarta catalana, quan hagi
començat. Una de les novetats serà que els reportatges,
aquesta temporada, es podran veure també  durant la
setmana, per la tele, amb resums molts més amplis que
els del diumenge. Seran els resums que també podreu
trobar ja dilluns matí al web ebredigital.cat. Seran més
extensos, mentre que els del programa es mantindran
amb la duració habitual dels darrers anys. També podrà
ser una novetat un altre programa que es faria en di-
lluns, per ampliar la informació del diumenge o poder
crear una línia de debat o tertúlia per comentar temes
candents. Quique, Dani i Joaquin són la clau un any
més perquè el miracle pugui fer-se realitat cada diu-
menge. Durant aquest cap de setmana, als camps, ja
podré tornar a escoltar aquella clàssica expressió del fi-
del aficionat que està disconforme per alguna cosa: “a
veure que dius esta nit a la tele!”. Si, això està aquí. Us
espero diumenge.

Michel 

Minut 91, 
aquest diumenge a Canal
Terres de l’Ebre (22.30h)

Victòria agònica del Tortosa, en la primera jornada, que li permet agafar confiança per
al nou projecte, davant d'un Móra la Nova que va demostrar que ha de ser dels equips

ferms de la categoria. Bona imatge dels moranovencs. El 3-
1 final va ser inflat i si bé el Tortosa va poder tenir més op-
cions clares en el partit, un empat no hagués estat injust.
Al primer temps, Guiu va avançar el Móra la Nova en una
jugada marca de la casa, batent a Selu pel pal curt. El Tor-
tosa, però, va reaccionar amb els minuts, amb un Cristian
que va fer forat per la banda dreta. No obstant, tot i la mi-
llora local, el visitant Marc va marxar sol i fou derribat pel
porter tortosí, Selu. L’àrbitre no va xiular penal. De l’opció
del 0-2 es va passar a l’empat. De la Torre va fer un pal i
Aleix va empatar amb un tret des de la frontal. El Tortosa,
fins el descans, es va apoderar del partit i va crear un parell
d’opcions que va evitar Ferran. A la represa, les forces dels

locals van minvar i el Móra la Nova va crèixer. Si bé el Tortosa va tenir dues opcions esporàdiques, el Móra la Nova
també en va gaudir d'una, molt clara, en botes d'Agustí. El partit, amb els minuts es trencava, podia passar de tot. Però
sobre el minut 35, amb el visitant Fuertes al camp, el Móra la Nova va poder marcar. Semblava que podia arribar l'1-
2 però no va ser així i arran d'una indecisió defensiva visitant, el local Marc Vilarroya va aconseguir el 2-1. El Móra la
Nova es va abocar i ja al 95, en un córner al seu favor, el porter Ferran va pujar a la rematada. Del rebuig, Aleix va
marcar el gol de la jornada. I de l’any. Des de 80 metres, va xutar amb la cama menys hàbil. I va sentenciar.

Masqué enlaira l’Ascó La Rapitenca empata 
en el derbi (1-1)

El Tortosa pateix però acaba 
guanyant el Móra la Nova (3-1)

L’Ascó va guanyar el segon partit, segon fora de casa i de
forma consecuitiva. 3 punts valuosos al camp d’un rival
d’entitat com ho és el Castelldefels (0-1). Un gran gol de
Masqué en els darrers minuts va valdre el triomf. L’Ascó va
saber sofrir a la segona meitat, quan el Castelldefels més va
empènyer i més ocasions clares va tenir. El pimer temps va
ser més dels visitants, amb control del joc i diverses arriba-
des. Però a la represa, els locals van pressionar i el partit va
estar obert. No va arribar el gol dels barcelonins i sí en can-
vi, el de Masqué que es va inventar una jugada  que va sig-
nificar el 0-1. Leo, tècnic de l’Ascó, admetia que “vam con-
trolar millor el partit a la primera meitat. Era de veure que a
la represa, el Castelldefels, que té un gran equip, apretaria i
ens va fer patir. Però al final els partits es decideixen per
errors, d'altres per estratègia, i en aquest cas arran d’una ju-
gada de qualitat de Masqué”. L’Ascó visita demà la Pobla
en una setmana de 3 partits. Dimarts jugarà a Sants.

La Rapitenca va empatar en el derbi tarragoní, contra el
Cambrils Unió (1-1), en el debut. Bona primera meitat
dels rapitencs, amb amb ocasions i gran gol de Dilla.
Domini absolut. Però en temps afegit al primer temps, el
Cambrils Unió va empatar arran d’un córner. A la represa,
els visitants van saber ralentir el ritme del joc i es van
defensar amb més ordre davant d’una Rapitenca que ja
no va tenir la mateixa claredat, tot i els canvis. En el darrer
quart, el Cambrils U, amb més espais, va contraatacar i va
crear fins a 3 ocasions. Al final, 1-1. La Rapitenca visita
diumenge el Balaguer (18h), en el segon partit. Jonatan
Tomàs fou baixa en marxar a Kuwait a una escola del
Barça. Per això es busca un lateral esquerrà. Peke, lesio-
nat, fou baixa. I Felipe no ha entrenat. Sembla que voldria
tornar a l’Amposta, si rep la baixa. 

TRIOMF A CASTELLDEFELS (0-1) FELIPE VOL MARXAR A L’AMPOSTA

ELS VISITANTS PROTESTEN UN PENAL NO XIULAT AMB EL 0-1

Davant la baixa per lesió del porter Selu, per unes setmanes, el Tortosa ha accelerat les gestions per a fitxar un
porter. Es buscava un després de la marxa de Pani i, entre altres, va poder interessar Aitor Arasa. Però segueix a
l’Ampolla. Aquesta setmana s’ha fitxat a Cristian Tomàs, porter amb vincles familiars a Gandesa i que ja va jugar
amb l’equip gandesà la recta final de la temporada passada. Cristian té experiència en clubs com la Gramanet i el
Viladecans. Així mateix, el Tortosa ha incorporat al davanter Annas (Catalònia) i el defensa Joseph, que estava a
l’Ascó B i que torna al club. Jordi Tomàs i Gerard Bes segueixen de baixa i Elies està sancionat. Per això van haver
3 juvenils a la convocatòria, contra el Móra la Nova. Finalment, dir que s’ha rumorejat que Manolo Puig podria
tornar al Tortosa però, de moment, només és un rumor.

El Tortosa incorpora al porter Cristian Tomàs, a Joseph i Annas

Sergi Masqué va fer un gran gol.

TERCERA DIVISIÓ
Pobla-Ascó, (dissabte 18 h)

PRIMERA CATALANA
Rapitenca-Cambrils U, 
(diumenge 18 h)

SEGONA CATALANA
Dissabte
M Nova-Gandesa (16h)
Reddis-P Mafumet (16h)
Ulldecona-Tortosa (17.30h)
Pastoreta-la Sénia (18h)
Diumenge
Catllar-Vendrell (12 h)
Torreforta-Vilaseca (12 h)
Valls-Ampolla (16.30h)
Amposta-Riudoms (17h)
Camarles-Canonja (17.30h)

TERCERA CATALANA
Dissabte
S Bàrbara-R Bítem (17h)
Rapitenca-la Cava (19h)
Diumenge
Aldeana-Ametlla (12 h)
Batea-Roquetenc (17h)
Godall-Alcanar (17h)
Corbera-Olímpic (17.30h)
S Jaume-Catalònia (18h)
J i Maria-Perelló (18h)
Flix-Masdenverge (19h)

2A JORNADA

MINUT 91
DIUMENGE, en directe, a CANAL TERRES
DE L’EBRE. Anàlisi de la jornada amb resums
amb els gols dels partits: Pobla-Ascó, Ulldecona-
Tortosa, Móra la Nova-Gandesa, Valls-Ampolla, J i
Maria-Perelló, S Bàrbara-R Bítem i Aldeana-l’Ametlla.
Convidats: Edu Marin (Ulldecona) i Nando Garcia (Móra
la N). Intervindran: Camarero (Rapitenca), German
(Tortosa), Alberto López (Gandesa), Ito (J i Maria),
Molinos (Perelló), Parra (S Bàrbara), David (R Bítem),

Subi (Rapitenca) i Rovira (Ametlla) 
22.30 h
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El Gandesa va guanyar el Valls. El Valls és un dels
equips que apunten a estar en la lluita per l’ascens. Un
gol d’Adri va decidir. El porter Rojas fou clau a la represa,
quan va aturar un penal. El partit es va disputar en festes
a la capital terraltina. El triomf és molt important en ser
la primera jornada, a casa, en festes, davant d’un gran ri-
val i per la confiança d’un equip que ha sofert certa re-
novació, amb baixes importants com la del killer Dilla. 
Alberto López, tècnic que debutava davant l’afició en

partit oficial, deia que “va ser una gran victòria, molt tre-
ballada, en una confrontació disputada amb molta inten-
sitat, tot i ser la primera de la lliga”. Alberto afegia que
“el partit va começar igualat, amb més domini nostre da-
vant d’un Valls que esperava ben replegat al centre del
camp. Vam tenir un parell d’opcions, amb jugades de
Pau i de Josep per la dreta, però que no vam culminar.
Posteriorment, arran d’una centrada de Pau, també per
la dreta, Adri es va anticipar al porter rival i va fer l’1-0.
Amb els minuts, el partit es va igualar i el Valls ja va po-
der tenir més la pilota, però nosaltres vam estar molt
ferms en l’aspecte defensiu. A la represa, el Valls va
avançar línies i ens va obligar a defensar-nos amb molta
intensitat. La veritat és que vam fer-ho molt bé. A més,
Pau va tenir l’opció per decidir, amb una rematada al pal.
Fins el final vam haver de treballar molt perquè el Valls
va seguir pressionant disposant de la gran ocasió amb un
penal que va xiular l’àrbitre en una acció en què el de-
fensa nostre i el jugador rival es subjectaven. Rojas va
aturar-lo i això, amb la gran feina defensiva, ens va per-
metre sumar una gran victòria davant d’un gran rival,
que té una gran plantilla amb fitxatges de categoria su-
perior i que serà capdavanter. Destacar a l’equip i també
a l’afició que amb el seu suport extraordinari va ajudar
molt a sumar els primers punts”.

Gran victòria del Gandesa, 
contra el Valls

ROJAS VA ATURAR UN PENAL A LA REPRESA (1-0)

L’artilleria de l’Ulldecona ja es va comprovar dissabte a
la Pobla, quan a la represa va sentenciar el duel al seu fa-
vor amb l’1-3. Gustavo va fer el 0-1 i a la segona meitat,
Edgar i Ivan Gonzalez van encarrilar el partit. Edu Marin,
tècnic de l’Ulldecona, comentava que “va ser una victòria
molt important davant d’un molt bon equip, que té molta
gent jove. No obstant, potser això va acabar decidint per-
què en moments puntuals el nostre equip va tenir més
ofici per decantar el partit al nostre favor. Cal dir que vam
fer un molt bon treball, no tenint molta possessió de la pi-
lota però si el control del joc en moltes fases del partit”.
Edu afegia que “els dos equips vam intentar jugar la pilo-
ta quan la teníem. Nosaltres havíem parlat de no fer una
pressió alta, per no desgastar-nos per la calor, i d’entrada
vam esperar més al centre del camp. Tot i que també vo-
líem tenir la pilota, ens va anar bé esperar i ser verticals,
buscant l’esquena dels centrals. Així vam fer diverses arri-
bades amb una falta a la frontal que Gustavo va transfor-
mar magistralment. Acte seguit, vam tenir dues opcions
molt clares, per disposar de més tranquil.litat. Però no les
vam aprofitar i la Pobla, arran d’una acció desafortunada
nostra, va empatar. Llavors, fins el descans, vam acusar el
gol i ells van poder fer el 2-1”. A la represa, segons Ma-
rin, “vam recuperar el control. Ells dominàvem però ho
feien amb amplitud, no amb excessiva profunditat. I no-
saltres sent més verticals, cal dir que a la represa vam ser
efectius. Una gran jugada de Paez va permetre-li a Edgar
fer l’1-2. El gol ens va donar molta confiança i a ells els
va afectar. Vam estar molt ferms en defensa i ja al final,
en una contra, Ivan Gonzalez, va marcar l’1-3. Triomf
molt valuós, que dóna confiança per afrontar el derbi de
demà dissabte contra el Tortosa, un partit molt complicat
i que es presenta força interessant per a l’espectador”.
Serà un derbi en cap de setmana festiu a l’ermita de la
Pietat.  

L’Ulldecona ja s’impulsa 

TRIOMF CONVINCENT AL CAMP DE LA POBLA (1-3)

La Sénia va empatar sense gols amb el Reddis, en el pri-
mer partit de lliga. Segons Serrano, tècnic de la Sénia,
“estic satisfet del treball i del joc. Ens feia il.lusió guanyar
el primer partit i penso que vam fer mèrits per assolir la
victòria. Vam dominar i vam tenir el control del joc gaire-
bé tot el partit, creant, a més, ocasions suficients per ha-
ver marcat. Però, en no fer-ho, el Reddis va refermar el
seu treball defensiu, amb les línies juntes i esperant al seu
camp”. Serrano afegia que “avançada la represa, vam as-
sumir riscos i ens vam obrir més encara. I a darrera hora,
el Reddis va poder fer contres i va disposar de la seua
ocasió per establir el 0-1, que hagués estat del tot injust
però que va poder passar. Hem de seguir. Només ens va
faltar transformar les ocasions per haver obert un partit
que, en el cas de marcar, haguéssim tingut més confiança
i més espais per a poder decidir-lo al nostre favor”. 

La Sénia no trenca l’empat

AMB EL REDDIS (0-0)

L'Ampolla va empatar a poc del final, con-
tra el Camarles, un partit que se li va compli-
car quan els visitants es van avançar amb un
gran gol de Leo (minut 83), amb un tret en-
verinat des de fora de l’àrea. Acte seguit, un
penal protestat pels visitants, va generar
l'empat, obra de Gallego (1-1).
El Camarles, tot i tenir baixes, va estar molt

ben posat, principalment en el primer temps
quan va dificultar molt el joc local i, a més, li
va debatre la pilota al rival. Per això l'Ampolla
va patir. Al primer temps els dos equips van
disposar d'opcions però la conclusió és que
els visitants van controlar bé el derbi. Damià,
porter local, va salvar al seu equip amb dues
intervencions meritòries. A la represa, l'Am-
polla va disposar de més convicció i també va
tenir més la pilota. El Camarles es va haver de
fer enrera. Els locals, a intermitències, van
crear un parell d'ocasions per haver marcat,
una molt clara de Regolf. Però amb els minuts, el derbi va igualar-se i el Camarles, amb una genialitat de Leo, es va
posar per davant. La canonada des de fora de l’àrea va ser espectacular. La pilota va dibuixar una parabola i va entrar
per l’escaire, superant l’estirada de Damià. Poc després, a manca de cinc minuts, un penal xiulat per unes mans dins
de l’àrea visitant va suposar l'empat, transformat per Gallego. El davanter ampollenc va estar a la banqueta inicial-
ment, per prevenció despres d’haver tingut molesties per una lesió. La seua aparició es va notar. El penal va ser per
unes mans, que van existir però el que es podria discutir és la involuntarietat. La pilota va anar a la mà interferint
una centrada. El penal va significar l’empat. El Camarles, després dels dubtes pels darrers partits de pretemporada,
va oferir una bona imatge com a equip organitzat i que va saber el que volia. I ara buscarà recuperar les baixes. En
la propera jornada, segona del campionat, rebrà a la Canonja. L’Ampolla, que va incorporar en la pretemporada al
jugador local, Ramon Pitarque, fill del que fou jugador també de l’Ampolla, que estava al Vilaseca juvenil, es des-
plaçarà a Valls. 

L'Ampolla salva un punt, contra el Camarles (1-1)

GALLEGO, DE PENAL, VA MARCAR L’1-1, JA AL FINAL

Formació inicial de l’Ampolla, diumenge passat.

L’Amposta va empatar a Vilaseca (1-1), en la primera
jornada. Corella va assolir el gol de l’empat, avançada la
represa. Segons Jordi Font, tècnic de l’Amposta, “va ser
una llàstima no sumar els 3 punts perquè els mereixiem.
En qualsevol cas, molt satisfet. Teníem baixes, però l’e-
quip va ser molt competitiu, ja des del principi, dominant
del joc i també creant ocasions. Aviat, Quim va fer un pal.
Posteriorment, en vam fer un altre i, a més, vam gaudir
d’unes 5 situacions clares, com una acció de Sergi José
que van traure, segons em comenten, havent superat la
pilota la línia de gol”. Font afegia que “a la segona mei-
tat, als primers minuts, vam fer un altre pal, el tercer, i el
partit seguia controlat. Però una indecisió nostra en una
passada enrera cap el porter Manel va aprofitar-la el ju-
gador del Vilaseca per establir l’1-0. Vam passar uns mi-
nuts en què  ells es van fer forts i van igualar el partit però
ens vam recuperar efectuant un canvi de sistema. Vam
tornar a dominar i arran d’una acció d’estratègia, en un
córner, Corella va empatar. Vam buscar el segon gol i vam
poder-lo fer amb noves arribades i amb un penal clar no
xiulat a Arnau Bertomeu. Al final, 1-1. Content per la re-
acció de l’equip. Mereixiem més. Hem de millorar, sobre
tot l’eficàcia. Hi havien baixes però vam l’equip va estar
força bé”. A més de les baixes de Jan i Valmanya, l’Am-
posta diumenge no disposava de Joni (sancionat), de Cal-
sina, de Johan i de Fornós. La convocatòria es va comple-
tar amb jugadors del filial. 

L’Amposta empata a Vilaseca

DEBUT AMB MOLTES BAIXES (1-1)

El porter Aitor segueix
El porter Aitor Arasa ha tornat aquesta temporada

a l’Ampolla, després del seu pas  pel Camarles. La set-
mana passada, abans de començar el campionat, es
va comentar que Aitor podia interessar al Tortosa i
que havia tingut una proposta. No obstant, ell va de-
cidir seguir a l’Ampolla. El debat a la porteria pot exis-
tir. Damià fou titular i va estar força bé, diumenge
contra el Camarles. Aitor fou el suplent en aquest pri-
mer partit de lliga. 
D’altra banda, el jugador local, Ramon Pitarque, fill

del que fou també jugador de l’Ampolla, ha fitxat
amb l’Ametlla. El jove Pitarque estava al Vilaseca ju-
venil. Ell va fer el gol històric a la Ràpita que va donar
l’ascens històric al juvenil del Vilaseca. 

CF L’AMPOLLA
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El Catalònia va remuntar el primer partit de lliga, amb gols a la represa de Marc Prades
i de Xescu (golàs). Els aldeans es van avançar amb gol de Jonatan, al primer temps. Els
de Subi van protestar dos penals no xiulats, un a cada temps.
L’Aldeana es va trobar més còmode al primer acte, quan es va avançar amb gol de Jo-

natan. El partit, amb els minuts, es va equilibrar i el Catalònia ja va pressionar més amunt.
No obstant, els aldeans, que van reclamar un penal que “va ser molt clar”, van seguir
ben posats. A la represa, el Catalònia va fer un pas avant. Va intensificar la pressió. Els
intents locals, però, no eren del tot efectius fins que va arribar l’empat, obra de Prades.
Una pilota llarga a l’esquena dels centrals visitants va aprofitar-la Prades amb astúcia i
amb bona definició. El partit va obrir-se. L’Aldeana va reclamar un altre penal, que no fou
xiulat. L‘empat podia ser el més just però la qualitat de Xescu va decidir. Una jugada mà-
gica, a cama canviada, amb un tret enverinat al pal llarg va ser el gran gol de la tarde i
va acabar donant els punts a l’equip jesusenc en el primer partit de lliga.

3A CATALANA. UN GRAN GOL DE XESCU VA DECIDIR (2-1)

Victòria brillant del Roquetenc en el primer partit, contra un Sant Jaume, que, tot i el re-
sultat, va fer una bona sensació, sobre tot al primer temps (5-2). La primera meitat fou
oberta però amb domini de la pilota del Sant Jaume que va proposar jugar bé a futbol i
així va fer-ho. El Roquetenc es va avançar aviat amb un gol de Camarero. Gran gol. Però
Eric va empatar arran d'una acció dins de l'àrea local. Els visitants dominaven però el Ro-
quetenc, ben replegat, buscava la contra. Una passada magistral de Martí va pemetre-li a
Camarero establir el 2-1. No obstant, Eric, poc abans del descans, assolia un empat que
feia justícia. A la represa, la història va acabar aviat. D'una acció d'estratègia, el local Cris-
tian va fer el 3-2 i acte seguit, Camarero, transformava un penal que fou el 4-2. El Sant
Jaume va baixar els braços. Turch, amb qualitat, va fer el 5-2 final. Victòria justa dels lo-
cals, efectius, però resultat inflat. El Roquetenc va fer una bona imatge, amb molta inten-
sitat defensiva. A més, té a Òscar Camarero amb molta confiança. El Sant Jaume va oferir
bones sensacions però ha de buscar ser més equilibrat quan ha de defensar. 

El Roquetenc és letal, contra el Sant Jaume (5-2)

ÒSCAR CAMARERO, AMB 3 GOLS, VA LIDERAR L’EFECTIVITAT LOCAL

Es va fer un minut de silenci en record al pare del jugador
local Sergi Curto, capità de l'equip diumenge. Va ser força
emotiu. Pel que fa al partit, dir que va ser igualat, sobre tot
a la primera meitat. El Flix feia la seua feina i la Cava va tenir
dificultats per poder arribar amb claredat. Malgrat això, Fe-
rran va disposar de la millor opció. Marc, porter flixanco, va
evitar-la. El Flix va fer un parell d'aproximacions, una d'elles
de Magí però no va poder rematar i va fer falta al porter lo-
cal. A la represa, el partit va tenir un xic més de ritme. La
Cava va dominar més la pilota i va disposar d'una oportu-
nitat amb tret de José Mari. Amb els minuts, el duel es va
anar trencant i el Flix va avisar disposant d'una claríssima
ocasió. Acte seguit, Tini va marcar el 0-1.
La Cava, amb més cor que cap, va intensificar el seu do-

mini però, tot i les diverses arribades, no va poder crear ex-
cessives opcions, fins que a darrera hora, arran d'un penal,
Ferran empatava. Ferran va dedicar-li el gol a Sergi.

La Cava i Flix empaten

FERRAN, DE PENAL, VA SALVAR UN PUNT AL FINAL

El J. i Maria és líder (amb el Batea) en golejar el Masden-
verge (4-0). Adrià, que es va lesionar i fou substituït, va fer
dos gols al primer temps. Sufiane i Isaac van marcar al final.
Segons Ito, director esportiu del Jesús i Maria: “important
començar guanyant i fer-nos forts a casa ja des de l’inici. El
Masdenverge, a pilota aturada, va crear dues opcions cla-
res. Però nosaltres vam saber aprofitar dos errors seus i vam
marcar. Un va ser la jugada que va originar el penal que va
transformar Adrià. Arran de l’altre, Adrià va fer el 2-0. A la
represa, vam crear nombroses ocasions i al final van pro-
duir-se dos gols més”. Adrià podria ser baixa per diumenge
vinent. Gerard Capera, del Masdenverge: “resultat molt in-
just. A la primera meitat vam ser superiors, fent 3 pals. Però
ells van aprofitar dos errades nostres i van marcar. A la re-
presa vam intentar-ho i vam arriscar molt. Va ser ja al final
quan ells van decidir amb dos gols. Penso que un empat o
una derrota més ajustada hagués estat el més just”. 

El Jesús i Maria goleja

AL MASDENVERGE (4-0)

El Santa, amb gols d’Amado i Mulet, va guanyar a la Cala
(0-2). Segons Josep M. Rovira, tècnic local, “va ser un mal
començament, esperàvem més del primer partit. Cal dir
també que el S. Bàrbara, amb més ofici, va guanyar justa-
ment. Va jugar ben col.locat i, a més, arran d’una falta ens
va sorprendre quan posàvem la tanca. Amado no va fallar.
Calafat, amb un tret que va evitar Juanjo, va tenir l’ocpió
nostra més clara al primer temps. A la represa vam reconver-
tir l’equip per ser més ofensius. Ens va seguir costant arribar
amb claredat, i només vam disposar d’un parell d’opcions,
així com ells que van aconseguir sentenciar amb el 0-2”. Pa-
rra, tècnic del S. Bàrbara: “molt satisfet per la victòria i l’ac-
titud de l’equip al camp d’un rival que anirà a més durant la
lliga. Vam jugar ben posats, amb ofici i ens vam avançar al
primer temps amb una falta que va traure ràpid Vallés i que
Amado va culminar. A la represa, una contra ben portada
per Esbrí, assistint a Mulet, va ser el 0-2”. 

El Santa s’imposa a la Cala (0-2)

GOLS D’AMADO I MULET

Jorge Parraga, tècnic del Corbera, manifestava que “el
partit es va complicar aviat amb un gol en pròpia porteria,
en un córner, i arran d’una altra indecisió nostra. El Perelló
es va posar amb el 0-2. Ells van ser totalment superiors en el
primer temps. Nosaltres vam fer l’1-2 però en una contra va
venir l’1-3. A la represa tot va canviar. Va ser absolutament
nostra, amb canvi d’actitud. Vam empatar i vam controlar el
joc, tenint opcions, sobre tot una molt clara, per a fer el 4-
3. Però a poc del final, arran d’una contra el Perelló va esta-
blir el 3-4”. Molinos, tècnic del Perelló, explicava que “el
partit es va posar bé amb el 0-2, amb un gol en pròpia por-
teria, i un altre de Jusi de falta. Vam reaccionar al gol local i
acte seguit Jonatan va fer l’1-3. A la represa ens vam relaxar
i en 5 minuts ens van empatar. Amb el 3-3, el partit es va
obrir. Vam estar més posats i Jonatan va establir el 3-4.
Victòria important i treballada. No obstant, hem de millorar
molt”. Vicent, Narcís, Jack i Didac van ser baixa. 

Corbera-Perelló, el partit boig

VICTÒRIA VISITANT PER 3-4

El Batea no perdona a Alcanar

L’EQUIP LOCAL ACUSA LES ADVERSITATS (0-4)

El ‘rifle’ Aleix Royo va fer el 0-1 per al Godall a la pri-
mera part i Imanol va empatar a la represa. Malgrat els in-
tents locals, la remuntada de l’Olímpic no va arribar. Jordi
Roca, tècnic de l’Olímpic: “a la primera meitat, el Godall
es va avançar arran d’un llançament de banda i va estar
molt ben col.locat, més còmode. Nosaltres vam jugar pre-
cipitats, Malgrat això, vam tenir una ocasió amb un penal
que vam fallar. La represa va ser totalment diferent. Vam
empatar i vam insistir, tenint 6 ó 7 ocasions clares per mar-
car davant un Godall que es va defensar bé i que en va te-
nir una amb una acció d’Edgar”. Bartolí, tècnic del Godall:
que “el partit va ser igualat, amb dues parts diferenciades.
la primera va ser de domini total del Godall, amb el 0-1.
La segona fou de l’Olímpic que va empatar i va pressionar
molt. Estic molt content de l’equip. El sistema defensiu
que vam treballar durant la pretemporada, així com les
transiscions, va anar molt bé. Puntuar fora és positiu”. 

L’Olímpic no pot remuntar

EL GODALL ES VA AVANÇAR (1-1)

El Batea va golejar a Alcanar (0-4). El conjunt canareu,
amb moltes dificultats per poder tenir l’equip (a darrera
hora es presentaven les llicències i només van poder fer-ne
12), va caure davant un Batea que va golejar a través de
Nil, Sergi, Cristian (penal) i José Luis.
Josep Maria Piqué, tècnic del Batea, deia que “l’Alcanar,

després de tot el que ha viscut, va presentar-se amb 12 i
va jugar ben tancat, defensant-se amb ordre. Nosaltres
vam insistir però va costar fer el primer gol. Nil va fer-lo i
després va venir el 0-2. A la segona meitat vam dominar i
vam sentenciar amb el gol de penal i amb un altre de falta.
Important començar guanyant. Vam fer-ho al camp d’un
Alcanar que ha d’incorporar gent i que espero que, per po-
blació i club històric que és, pugui anar progressant amb el
temps. Nosaltres crec que hem fet un equip prou competi-
tiu, per no patir, i per a poder estar de mitja taula per
amunt”. 

R-Bítem-Rapitenca B, gran partit (1-0)

El R. Bítem va guanyar en la primera jornada del campionat, contra el filial de la Rapitenca (1-0). Partit, en ge-
neral, força interessant. Primera meitat inicialment igualada però, amb els minuts, el R- Bítem es va apoderar del
control del joc, perquè tenia la pilota, amb un Jota que creava superioritat amb les seues aparicions a la mitja punta.
Els locals, a més de reclamar dos penals (un clar), van tenir 3 ocasions clares, amb dues rematades al travesser. La
Rapitenca, excepte els darrers minuts del primer acte, no va poder refer-se. Però a la represa tot va canviar. Va ser
la Rapitenca qui va crèixer i el R. Bítem, més cansat, va patir. La Rapitenca va perdonar fins a 3 oportunitats per
empatar. Però  quan més a prop semblava estar el 0-1, una contra local va comportar una gran passada de Sergi
Bel a Robert que va assistir al veterà Emili, que va fer l'1-0. Als 40 anys, el capi segueix amb la pólvora a punt.
Amb l'1-0, el partit es va trencar i l'ocasió més clara fou per la Rapitenca amb un penal molt clar que l'àrbitre no
va xiular. Al final, 1-0 i 3 primers punts per als de David Garcia i Sergio Ruiz.

López López no segueix a
Alcanar

La setmana passada vam informar que l’Alcanar es-
taria dirigit per un tàndem format per López López i
Josep Maria Forés. Aquest darrer es va comunicar que
finalment no estaria al cos tècnic. I ara tampoc estarà
López López. Per aquest motiu, l’Alcanar aquesta set-
mana ha començat a fer gestions per a trobar un nou
entrenador. Joan Esquerré es el nou mister. El primer
partit es va intentar ajornar-lo  perquè s’estaven pre-
sentant les fitxes. Però el Batea va decidir jugar.

El Catalònia guanya i l’Aldeana protesta
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DEMÀ DISSABTE, AL MUNICIPAL DE L’AMPOLLA, NOVA FESTA DEL FUTBOL BASE AMB GRAN NIVELL ESPORTIU I EMOCIONAL

AQUESTA SETMANA

L’Atlètic Segre, la Floresta i la Rapitenca 
passen a la fase final del VIII Torneig Jordi Pitarque

Demà dissabte es dispu-
tarà la fase final del vuitè
torneig aleví Jordi Pitarque
a l’Ampolla. Una fase en la
qual hi prendran part la
Rapitenca, l’Atlètic Segre i
la Floresta que es van
guanyar la presència a la
fase final, entre els vint-i-
quatre equips que hi van
prendre part a la fase prè-
via que s’hi va disputar
dissabte passat. En aques-
ta fase prèvia hi van parti-
cipar vint-i-quatre equips,
la majoria d’ells ebrencs.
Durant la fase prèvia, met-
ges de l’NCS i tècnics del
Sistema d’Emergències
Mèdiques (SEM) van
impartir tallers de com
actuar en cas d’una atura-

da cardiorespiratòria, i
també van ensenyar als
xiquets i xiquetes assis-
tents com funciona un
desfibril·lador extern
automàtic (DEA). 
Una altra novetat que pre-
senta el torneig d’enguany
busca donar protagonisme
a les persones amb disca-
pacitat. Amb aquest objec-
tiu, abans que es disputi la
final aquest pròxim dissab-
te, es jugarà un partit
amistós entre el Reus
Deportiu de la lliga
Genuine i la selecció Terres
de l’Ebre que enguany va
imposar- ‐se al
MIC’Integra.
Els grups de la fase final
estan format així:

Grup A: Espanyol,
Alboraya, Damm, At
Segre. Grup B: Barcelona,
Cornellà, Reus i Ampolla.
Grup C: Llevant, València,
S. Cugat i Rapitenca. Grup
D: Vila-real, Saragossa,
Nàstic i Floresta.
Demà, a partir de les 9 del
matí, una jornada de grans
emocions, amb gran
ambient i amb gran nivell
esportiu per al futbol for-
matiu es tornarà a viure al
municipal de l’Ampolla
amb un torneig consolidat
amb repercusió estatal i
que serveix per recordar a
Jordi, amb el gran treball
organitzatiu que des de
l’Associació es fa d’any en
any.

La junta del Roquetenc va emetre dimecres un comu-
nicat: “d’acord amb els estatuts del club, el passat dia
20/08/18 es va celebrar l’Assamblea de Socis en la qual
la junta directiva un cop esgotat el mandat legal va pre-
sentar la dimissió en plé, obrint-se un procés electoral
en el qual l’unica canditura que ha mostrat la voluntat
de seguir es la que formen la majoria dels membres de
l’anterior Junta. Per la qual cosa avui dia 5/09/18 s’ha
signat l’acta de constitució de la nova Directiva en la
que un dels canvis més significatius es a la presidencia.
Loli Mulero deixa el càrrec de presidenta, tot i que se-
guirà col.laborant amb el club. Per tot plegat s’ha nom-
brat un nou president que ha pres possessió del càrrec.
Es tracta de l’exjugador: Raimon Borrull Espuny. La no-
va junta està formada per 10 membres entre els quals hi han dos dones i segueix oberta a que pu-
guin haver més incorporacions. Els càrrecs principals seran ocupats per: Teresa Tafalla (secretaria),
Sergi Cid Martí (tresorer), Miquel Angel Campos (vicepresident i prensa) i Xavi Genaro (director es-
portiu)”. Loli, dissabte, en la presentació de l’equip, abans del partit contra el Sant Jaume, ja va ma-
nifestar en els parlaments el desig de deixar la presidència i que aquesta temporada seria la darrera.
Però aquesta setmana ha aparegut un relleu a la presidència i Loli ha pogut deixar-ho: “seguiré
col.laborant, però ja d’una forma menys activa. Són 8 anys, dos de presidenta i la resta de vocal i
vicepresidenta. Hagués seguit si no hagués sortit ningú, però finalment ja hi ha un nou president i
és el moment de deixar-ho. Raimon és jove i té moltes ganes, a més de molt de sentiment roque-
tenc”. Loli destacava “les amistats d’aquests anys, per tot arreu. És el que m’emporto. Estic molt
contenta d’haver estat presidenta i, com he dit, seguiré col.laborant. Sempre Amunt Roquetenc!”.

Loli Mulero deixa la presidència del Roquetenc

“MEDICINA ESPORTIVA: MITES I REALITATS”

A CÀRREC DE LA DRA. MONTSERRAT GARCIA, PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓ GARCIA CUGAT

La Penya Barcelonista del Perelló ha organitzat la xerrada "Medicina esportiva: mites i re-
alitats". Els factors de creixement és un tractament que serveix per escurçar el temps de re-
cuperació i Xavi Hernández, Rafa Nadal o Víctor Valdés són alguns dels esportistes profes-
sionals que han confiat en aquesta disciplina per superar les seves greus lesions. Demà
dissabte dia 8 de setembre al Perelló, “en desgranarem les seves aplicacions, en descobrirem
els falsos mites i el perquè tants esportistes professionals hi confien. Us hi esperem a les 20h
a la sala polivalent de l'Hotel d'Entitats (local de la Penya Barcelonista del Perelló)”.

Xerrada organitzada per la Penya Barcelonista 
del Perelló, demà dissabte

ANTON FLORES ENTRENARÀ EL DELTEBRE

Aquesta setmana ja s’ha fet oficial el calendari de la Quarta catalana ebrenca.
La lliga la formen 12 equips i començarà el dia 23 de setembre. els 4 primers dis-
putaran un play off per dues places d’ascens. La resta jugarà la Copa Terres de l’E-
bre. Primera jornada:
Deltebre-la Cava B
Amposta B-Ebre Escola
Vilalba-Ginestar
Fatarella-Arnes
Benissanet-TIvenys
Catalònia B-Xerta

Flores, al Deltebre

El Deltebre, que enguany estarà vin-
culat al Camarles, ha incorporat al tèc-
nic Anton Flores, que va estar al Sant
Jaume. Després de setmanes de ges-
tions i de poder haver pogut parlar amb
tècnics com Robert Avinyó, els verdi-
blancs han arribat a una entesa amb el
veterà entrenador de Sant Jaume. 

Ja es coneix el calendari de la 
Quarta catalana ebrenca

L’equip de la Rapitenca, classificat per disputar la fase final, demà a l’Ampolla. 

Anton Flores, tècnic del Deltebre
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Excel·lent
camada boxer
atigrats, 

pit blanc, cara
negra. Bon

L’EQUIP TITULAR 
DE LA JORNADA 

JOAQUIN CELMA

Primera formació inicial 18/19 del Perelló (dalt) i l’Ametlla (baix)

Top Secret

Equip de la setmana
CD TORTOSA

*De moment, molt bon inici del futbol ebrenc en la segona catalana. Dels 8 represen-
tants, només va perdre un, el Móra la Nova, equip que va donar molta guerra a
Tortosa.
*Alcanar: primer partit només tenien 12 jugadors, aquesta setmana més fitxatges. De
l'any passat només queda un jugador.
*El jugador Jonatan Tomàs, que va fitxar per la Rapitenca, procedent de l’Amposta, va
marxar a entrenar a Kuwait, amb l’escola del Barça. És baixa per a la Rapitenca, que
ara busca un lateral esquerrà. 
*El jugador d’Alcanar Manel Royo, que va millitar al Valladolid B i a l’Espanyol B, està
a l'espera d'una proposta d’un equip important.
*El dissabte va morir el pare del jugador de la Cava, Sergi Curto. Però ell va jugar
igualment el diumenge. Era el desig del seu pare, després d'una llarga malaltia. I Sergi
va ser el capità. Es va efectuar un minut de silenci emotiu, amb tot l’equip fent pinya
davant de la banqueta. I quan Ferran va transformar el penal, va anar a la banqueta
(Sergi havia estat substituït) i li va dedicar.
*806 equips han començat a competir en el futbol regional aquesta setmana dels quals
36 a la primera catalana, 108 a la segona, 307 a la tercera i 355 a la quarta.
*A la tercera catalana, grup 2, entrenen dos místers coneguts de la nostra zona: Lizaso
al Falset i Àngel Guiu al Montbrió. Al grup 3, Raul Tudela, exjugador del Perelló, entre-
na a l’Altafulla.
*Gran fitxatge del Tortosa: Sergi Duran, exjugador del Reus, Valladolid B, Europa,
Talavera i Castelldefells. Quan agafe la forma i més ritme, ha de ser un jugador impor-
tant en aquesta categoria. Manquen per arribar a aquest equip un o dos fitxatges.
*El jugador Nico va decidir penjar les botes amb 37 anys. Va militar a l’Ascó, la Cava,
Salou, Morell, Jesús i Maria, Santa Bàrbara, Horta i Flix.
*Joaquim del Pino apareixia a la foto oficial de la presentació del Tortosa. Es pot enten-
dre perquè és regidor d’esports de la ciutat, però, tot i això, la foto no ha fet gràcia a
més d’un club ebrenc, segons han manifestat en privat. Jo penso que en el futur serà
president del Tortosa.
*El jugador Samu es va comprometre amb el Perelló. Semblava que estava fitxat, però
no s’havia clicat la fitxa. A poc de començar la temporada se’n va al Camarles, equip
que té baixes a la davantera. Ja en una altra pretemporada va deixar el Cambrils Unió.
*El jugador Xixo, exPerelló, va estar mes i mig meditant per on fitxava. Tortosa,
Amposta, Ametlla i al final se'n va anar al Batea.
*En el partit de dissabte passat, R-Bítem-Rapitenca B, a la segona meitat, un jugador
visitant des de la zona de la banqueta devia dir alguna cosa que no agradava a un
jugador local que també estava per la banqueta, però a la local. I aquest darrer li va
tocar la galta ‘amb carinyo’. Tot va quedar amb això, sense més incidència. 
La noia àrbitre del partit no va xiular dos penals a favor dels locals a la primera meitat
i un altre a la represa, a favor de la Rapitenca, que fou com una casa. 
*L’Aldeana jugarà aquesta temporada, els partits de casa, el diumenge a les 12 h. del
migdia.

MARC PRADES (Catalònia)

NIL (Batea)

CAMARERO (Roquetenc)

ROJAS  (Gandesa)

SERGI CURTO (la cava)

CORELLA (Amposta)
AHMED (S. Bàrbara)

MOHA (Ulldecona)

ALEIX CHAVARRIA (R-Bítem)

ALEIX SALVADÓ (Tortosa)

JONATAN (Perelló)
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CF AMPOSTA

ELS NOSTRES EQUIPS

CF LA SÉNIA

CF CATALÒNIA CD ALCANAR

CF BATEA CF GINESTAR

LA FATARELLA CF CATALÒNIA B
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INGREDIENTS:

• 12 canelons
• 2 cors d'enciam tipus Iceberg
• 4 talls de pernil dolç
• 2 llaunes de tonyina
• 7 boques de mar
• 4 cullerades de salsa rosa
• 2 ous durs

PREPARACIÓ:
Primer rentarem l'enciam fulla per fulla, i el po-
sarem en un escorredor perquè deixi anar l'ai-
gua que hagi pogut quedar. A continuació el pi-
carem en juliana molt fina. Passem per la
picadora el pernil dolç i les boques de mar i ho
posem dintre d'una safata lo suficient gran per-
què es pugui barrejar tot. Hi afegirem l'enciam i
la tonyina, i les quatre cullerades de salsa rosa.
Ho barregem tot junt, i ja podem començar a
omplir els canelons. Per acabar podeu cobrir els
canelons amb ou ratllat tirat per sobre, donarà

una apetitosa presentació al plat. Si no els con-
sumiu immediatament, es recomana tapar-los
amb paper film, perquè no s'assequin, i guardar-
los a la nevera per servir-los molt freds.

Consell:
Abans de començar a preparar el farcit,
aconsellem posar a bullir els canelons, vigi-
lant que no s'enganxin entre ells. Per això
cal remenar-los amb atenció. Sempre va bé
posar-n'hi uns quants de més per si se'n
trenquen quan els traieu.

VALORACIÓ
Per la com-
posició de la
recepta que
és rica en
proteïna d'alt
valor biològic
i fibra i baixa
en hidrats de
carboni, la
classif icaria
com un
segon plat.
No es pot eti-
quetar com
un plat únic,
perquè només té 15 g d'hidrats de carboni
per ració. Normalment les racions del
dinar solen oscil·lar entre 75-90 g, en el
cas de la pasta.
També és cert que amb la calor, solem
menjar menys. Poder un primer plat seria
un salmorejo. El canvi de color entre el pri-
mer i segon plat fa que sigui molt atractiu.

CANELONS D’ESTIU
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

PASSATEMPS

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

Àries
20/3 al 19/4

La família us respon de molt  bona manera
donant-vos suport i ajudant-vos  a tirar  en
davant en tots els vostres  projectes. Aneu amb
compte en el tema econòmic.

Es fàcil  que hagueu  de practicar  algun idioma
diferent al vostre , però  pot ser  molt  divertit,
practicant  se’n aprèn . Ho  teniu  molt bé  en el
tema de viatjar.

Taure
20/4 al 19/5

Hi hauran  alguns aspectes  que us poden  fer sen-
tir molt  bé , i un d’ells és el tema de salut  , en el
que  les coses us aniran  de perles i us sentireu
molt bé i valents  per tot.

El vostre atractiu augmenta. S’apropa una data
molt esperada  , però  eviteu  temes  de conver-
sa  que pugin  resultar polèmics  o fer mal a
algun amic.  

Bessons
20/5 al 21/6

Heu  d’anar  amb compte  amb les refredats
que poden fer acte de presència  i us poden
donar força  maldecaps , cosa que potser
bastant molesta i empipadora.

En el camp de la parella , les coses  us seran
satisfactòries i això us farà  estar  de molt
bon humor . Són dies  d’èxits a la feina  i als
estudis.

Cranc
22/6 al 21/7

Estareu molt al cas de tot  el que passa  al vos-
tre  voltant  i això  us serà un bon aspecte  per
evitar  problemes  i complicacions . Hi ha
molta calma al vostre ambient.

Hauràs d’agafar-vos  les coses  amb més
calma  i no deixar  que les converses puguin de
to per anar  bé. En el camp de la feina , la cosa
us va força  bé.

Lleó
22/7 al 22/8

En el camp de la parella  sembla que  la cosa
està  força  bé, però  tindreu  moltes  tempta-
cions  i això  pot ser  un problema  per  a la
vostra  relació.

Aquari
20/1 al 18/2

Haureu  d’anar  molt  en compte  en el camp
dels viatges  o desplaçaments , ja que  anireu
molt despistats  i es fàcil que us perdeu .
Tracteu  de dormir bé.

Verge
23/8 al 21/9

Per evitar  situacions  de conflicte, podeu
optar  per viatjar  ja que  en aquest  aspecte
la cosa  pinta  força  bé i us donarà l’oportu-
nitat  de fer  noves amistats.

Peixos
19/2 al 20/3

Se us posaran  molt bé  totes  les coses relacio-
nades  amb la feina , o sigui  que si convé  aneu
a demanar-ne  o si cal  fer alguna  proposta  és
el moment  de fer-la.

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01
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IMMOBILIARIAÑ

ES VEN PIS A
AMPOSTA, 2 habita-
cions, cuina i menja-
dor, bany i traster.
Zona darrere estació
autobusos i nou Cap.
Reformat per estre-
nar.

Amposta 45.000€
Tel. 645 888 266

SERVEISÑ VARISÑ RELAXÑ 

TÈCNICS
TITULATS

EN JARDINERIA
- Podes, gespa, escarifica-
cions, control de plagues
(palmeres i altres), optimitza-
ció del reg, rocalles, etc...

PRESSUPOSTOS
DE NOVA CREACIÓ
DEL SEU JARDÍ

I/O MANTENIMENT
SENSE 

COMPROMÍS

Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadè-
mica, ASSEGURANÇA
de responsabilitat civil,
carnet i CERTIFICAT
d'aplicador de produc-
tes fitosanitaris, pla

d'higiene i SEGURETAT
al treball en vigor.
Tel. 615 24 66 99

www.florestajardineria.com 
florestajardi@hotmail.es

COMPRO
tractors, cotxes, 4x4, 

furgonetes...
i tot tipus de maquinària
· No importa l'any ni

l'estat
Màxima serietat.  Pere

tlf: 686 979 513

Encuentra 
tu pareja 
mediante 

presentaciones
Individuales, trato
exclusivamente 
personalizado.

Seriedad y 
Privacidad!!!

695410052

COMPRO 
VEHICLES,
MOBLES 

I ESTRIS ANTICS. 
PAGAMENT AL
COMPTAT. 
691 30 22 41

YOTOO

TARRAGONA. ES LLOGA
Pis acollidor i molt cèntric. Ideal
parelles, Moblat, 1 habitació, Saló-
menjador i 1 bany. 
Recentment reformat
3º sense ascensor
Comunitat a part

450€

MAESTRO 
DALOBA

VIDENTE 
CURANDERO
AFRICANO

RESULTADOS
INMEDIATOS

TEL I WHAT

603 317 154

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Me urge vender: telas
de tapicería, de con-
fección varios colores

a buen precio.
Maquinas de coser,
compresor, pistola de
grapar y grapas.

TELEF.
645 234 639

CATALANA 
INDEPENDIENTE

3 MASAJES 
COMPLETOS 

CON BEBIDA 50€
DISCRETO 

y BUEN TRATO
664 149 258

ES VEN 
LLICÈNCIA TAXI
PER JUBILACIÓ

AMETLLA DE
MAR

619 762 458

ES VEN
Bultaco 155

any 1959.
Restaurada 
i al dia de tot.

TEL. 977 50 25 90

MAESTRO 
Jakite
VIDENTE 

CURANDERO

Resultado
inmediato 48 h
Resuelve problemas
graves y difícles con
discreción y rapidez.
Amor, depresiones,
negorcios, justicia,
impotencia sexual,
cosechas agrícolas...

615 968 404
ALQUILER
HABITACIÓN

SUITE POR HORAS
DISCRETO. SOLO
PERSONA SERIA 
Y FORMAL.

TEL. 664 149 258
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L'entrevista permet conèixer l'alcalde/alcaldessa, de
cara a les pròximes eleccions municipals del maig 2019,
com a persona explicant la seva trajectòria, motiva-
cions, visió de territori, país, reptes, objectius.

Avui entrevistem a Dani Andreu, (L'Aldea 1958) alcalde
de L'Aldea des del 2004, militant d'ERC des de 2005,
membre de l'Executiva Regional ERC Terres de l'Ebre,
President de Consorci per a la Dinamització Turística
Terres de l'Ebre. Una llarga trajectòria política: 16 anys
com a regidor i 15 anys com alcalde de L'Aldea i dos
presidències al Consell Comarcal del Baix Ebre

Al llarg d'aquests anys, i amb diferents
càrrecs dintre del món de la política, que des-
tacaria?
Moltes persones que tenen un elevat esperit de servei a
la nostra societat, moltes persones que ajuden i faciliten
desenvolupar projectes que acaben repercutint en la
millora de les condicions de vida de la nostra gent, per-
sonalment em sento una persona privilegiada. Ni en els
somnis més utòpics hagués pogut imaginar, ara fa 30
anys, que aquell esperit meu d'implicació social es
pugues fer realitat amb la meva humil aportació a la
tasca d'ajudar a millorar la nostra societat. I també vol-
dria destacar la fermesa, suport i fidelitat dels meus com-
panys de treball perquè gràcies a ells he pogut executar
la meva tasca amb les millors condicions.

Fa uns mesos va anunciar que no es presenta-
ria al que seria el seu cinquè mandat consecu-
tiu. És considerat com un dels alcaldes amb
més anys consecutius al capdavant d'una
alcaldia governada amb majoria absoluta, gai-
rebé 16 anys! A dia d'avui quin seria el balanç
del seu mandat?
Honradament el balanç més objectiu l'ha de donar la
ciutadania a la que ha estat adreçada la meva tasca polí-
tica. Els ciutadans de l'Aldea, pel que pertoca a l'alcal-
dia, ho sabran valorar justament i pel que es refereix a
la comarca igualment ho podran jutjar lliurement. Dit
això, si em permets, el meu subjectiu punt de vista,
resumiria aquesta etapa de 16 anys amb quatre grans
satisfaccions i realitats que l'aportació del meu granet de
sorra ha pogut posar a disposició dels nostres veïns i veï-
nes. En primer lloc, augmentar de manera significativa
els serveis del nostre municipi, alguns d'ells amb infraes-
tructures de vital importància i altres amb molt de valor
perquè ens faciliten el dia a dia. Destacaria també la
col·laboració general del nostre poble per fer realitat la
variant de l'Aldea, amb l'importantíssim canvi que ha
significat per a la vida del poble normalitzar no tan sols
el transit, sinó l'entorn social de la nostra comunitat. Em
sento molt orgullós d'haver pogut treballar, gestionar,
construir i facilitar serveis en definitiva governar un
poble amb els impostos més baixos de les nostres
comarques, un fet que cal agrair al rigor i la responsabi-
litat en que han assumit les seves àrees els diferents
regidors, i que amb molt de gust he pogut acompanyar
amb la meva aportació. I per últim, la conquesta que em
dóna més satisfacció, tot i les lògiques discrepàncies, la
més que necessària diversitat d'opinions i també les crí-
tiques imprescindibles per fiscalitzar la tasca de govern i
d'alcaldia, em quedo amb el respecte, tolerància i sen-
deri que han presidit les relacions socials del nostre
poble, un ambient que com tots n'heu sentit més d'una
vegada, el defineixo com a pau social. És el gran èxit i
desitjo que es perpetuï per sempre.

Parlem del seu relleu: el primer tinent d'alcal-
de Simon Falcó.
Sobretot seré sincer i contundent. Simon Falcó és en
aquests moments la persona més i millor preparada per
assolir la direcció de l'Ajuntament de l'Aldea. No és una
afirmació gratuïta, no la baso en l'estima personal que li
tinc, i de valent, l'argumento en base a les seves incon-
testables virtuts. Un caràcter humil que fa d'ell una per-
sona vàlida per a qualsevol situació i requeriment, un
polític amb una elevadíssima càrrega de responsabilitat
que sap de la importància del que es porta entre mans, i
valora de manera superlativa la seva gestió perquè reper-
cuteix amb el dia a dia dels seus veïns. En tercer lloc des-
tacaria d'ell el seu compromís amb l'Aldea, és una perso-
na que des de ben jove ha estat implicat en el món de les
entitats, deixant temps i recursos a disposició del seu
poble i sense escatimar en cap moment la vocació de ser-
vei que el distingeix. I per últim, vull fer esment a una de
les qualitats que em permeten assegurar, en contundèn-
cia, la idoneïtat d'aquest candidat a l'alcaldia de l'Aldea
que és la seva experiència. Lligat al govern des de pràcti-
cament fa catorze anys, ha estat una persona d'absoluta
confiança acompanyant tota la gestió de govern amb un
rigor encomiable, ha dirigit pràcticament quasi totes les
àrees de govern i per tant, coneix de prop la "lletra
menuda" de la nostra societat, sap on estan els punts
febles i revaloritzarà significativament les nostres fortale-
ses si, com jo espero, la gent de l'Aldea li ofereix la seva
confiança. És un puntal de referència per al present del
municipi i un enamorat de l'Aldea per a garantir el seu
futur.

Abandona la política?
La veritat és que vaig entrar per a estar "de passo", per-
tanyo a la "generació de l'aigua" a tots aquells i aquelles
que ens vam ficar al costat del futur de la nostra terra
quan vam veure que ens la volien arruïnar prenent-nos el
nostre riu. Ara recordo perfectament que la idea era dedi-
car dos legislatures a aquest món, però la confiança i el
suport de la meva gent m'ha fet estirar al doble aquella
idea primigènia. Ara mateix no em vull posar cap mena
d'obligació però sí que confesso que el món de la política
m'agrada, i que per aquesta raó estaré sempre a disposi-
ció de la meva formació i especialment, de la gent del
meu poble, de les Terres de l'Ebre i de Catalunya. 

Quin paper ha de jugar l'alcalde, alcaldessa
en el món municipal pel futur del nostre terri-
tori?
L'alcalde o l'alcaldessa d'un municipi té més papers a
jugar que un "barco de folios". És un càrrec que ha de
despendre generositat i que s'ha d'impregnar d'altruis-
me i de constància però, si em permets, intentaré resu-
mir la resposta amb dos vessants: un paper intern en el
que s'ha de governar per a tots i totes, cèlebre frase que
sentim molt sovint però que està buida de contingut,
per tant, que davant de la gestió d'alcaldia tothom tin-
gui els mateixos drets i els mateixos deures. En segon
lloc, hi ha un paper exterior, que els alcaldes de les
Terres de l'Ebre sincerament, crec que estem assumint,
però que caldria reforçar en la seva justa mesura, i és el
paper d'aglutinar interessos comuns deixant de costat
"polítiques de campanar" absolutament anacròniques,
fonamentar un lideratge comú per la força de tots que
ens ajudi a saltar el mur de la nostra debilitat demogrà-
fica, i d'aquesta manera, defensar adequadament els
interessos de totes les Terres de l'Ebre, de tots els seus
pobles i de totes les seves comunitats. En aquest sentit
hem avançat molt però ens fa falta l'últim canvi de ritme
per tal d'anar directes "a barraca".

Què opina de la situació política actual?
No m'agraden els plantejaments negatius però el pano-
rama no està per a tirar coets. El meu principi és la
democràcia a partir d'aquí idees, programes, planteja-
ments, etc. El que em preocupa cada vegada més és la
normalització de missatges autoritaris, l'exhumació de
comportaments violents propiciats per missatges irres-
ponsables acompanyats del que fa més temor el que
sembla una acceptació per part de la justícia de direccio-
nar políticament les seves decisions. El control dels mit-
jans de comunicació per part dels grans interessos
econòmics ha demacrat l'opinió sincera i equànime de la
crítica periodística, per tant, tenim el quart poder abso-
lutament lligat de peus i mans per l'oligarquia dels
poders fàctics i pel que fa als altres poders, el legislatiu
o l'executiu, lamentablement tenim mil exemples de
gent corrupta, de pocavergonyes que amb tota natura-
litat es mouen en el fang de la seva corrupció sense que
la societat almenys així ho demostren els resultats elec-
torals, els posi els deures o el càstig adequat. Per acabar
en positiu, la voluntat popular no es pot xafar, en el cas
concret de Catalunya la constància i fermesa en el dret
a decidir s'acabaran imposant a la repressió i la manca
de voluntat per establir els mecanismes de decisió que
tota societat es mereix, al mateix temps vull expressar la
meva esperança en que estem vivint les últimes alendes
d'un sistema que no s'adapta a la realitat dels nostres
temps i que vol xafar la llibertat dels pobles quan la lli-
bertat és una eina que mai es pot tancar ni fer callar.

Quin missatge donaria als seus conciutadans i
conciutadanes?
El missatge és curt i concret, el meu consell és que cui-
neu amb quatre ingredients: humilitat, agraïment, sen-
deri i respecte. Segur que us sortirà un bon plat. El millor
plat és el que mengem a casa, la família és l’element
anímic imprescindible a la nostra vida. Jo personalment,
sense el seu suport no hauria pogut aportar tot el que
he destinat a la tasca de servei públic. L’estima dels
meus fills i la complicitat de la seva mare m’han permès
treballar a gust, superar els mals moments i entregar-me
en cos i ànima a la gestió dels interessos de l’Aldea. Els
estic molt agraït i sense ells res hauria estat possible.

Dani Andreu 
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