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Un milió de persones es van concentrar en la manifestació de Barcelona

Una àmplia representació ebrenca, amb 64 autobusos, a més dels desplaçaments particulars, va participar dimarts en la Diada per la
República Catalana en la que també es va reclamar l’alliberament dels polítics independentistes presos.
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L'Audiència Nacional confirma l'arxivament del cas Castor
Els querellants per la trama del projecte Castor recorreran al Constitucional, una vegada l’Audiència
Nacional ha confirmat l’arxivament del cas. Això serà, “abans d’emprendre el camí dels jutjats i les institucions de la Unió Europea”.
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Limitar l'ús dels telèfons mòbils, entre els alumnes, durant l'hora del pati.

Com sempre, a cada inici del curs escolar, sorgeix una que altra polèmica i, aquest cop, ha estat la prohibició del telèfon mòbil a les escoles franceses
lo que ha reobert el debat sobre si és una mesura necessària o no. A Catalunya 'Les tecnologies mòbils als centres educatius', aprovat pel Consell
Escolar de Catalunya el març de 2015, analitza el panorama de l'ús dels dispositius mòbils a les aules com a elements curriculars i també com a elements
d'oci. Segons aquest document “el potencial dels dispositius mòbils per dur a terme activitats relacionades amb l'aprenentatge és molt elevat, ja que
el repte educatiu és aprofitar totes les possibilitats de processament i comunicació d'informació d'aquests dispositius per tal d'integrar-los amb normalitat als aprenentatges i a l'activitat acadèmica”. Però són les "stories" d'Instagram (vídeos curts i efímers) uns dispositius reals d'aprenentatge?
Comentem aquesta xarxa social perquè en només un any de vida aquest dispositiu té més de 250 milions d'usuaris que creen "stories" cada dia, i els
nostres joves en són majoria. El debat mòbils sí/mòbils no, queda obert.

SALUTACIÓ DE L’ALCALDE-PRESIDENT DE L’EMD DE BÍTEM

Bones Festes a totes i tots!

LA CARAVANA PASSARÀ PER TORTOSA AMB LA TORXA

Tortosa participarà a la
Semana Europea del Deporte 2018
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Havent arribat el mes de setembre vol dir
que ja tenim aquí la nostra Festa Major,
en honor a la Mare de Déu de l’Oliva.
Una festa que culmina el mandat de quatre
anys, per al qual em vau donar el vostre
suport per a continuar per tercera vegada
essent el vostre alcalde i treballar per Bítem
i la seva gent, aconseguint els objectius que
ens havíem marcat i per als quals ens vau
dipositar la vostra confiança.
Durant uns dies tots plegats gaudirem de
tot un seguit d’actes que la comissió de festes ens ha preparat, actes de tot tipus i per
a totes les edats i per això vull donar les
gràcies al regidor de festes i a tot l’equip
que ho faran possible. També vull felicitar a les pubilles, pubilletes,
hereus i hereus infantils, i especialment a Rosa i Lara, reina i reina infantil, que ens representaran com a poble i que tindran un protagonisme
especial durant aquesta Festa Major. El meu agraïment a tots els regidors
de govern, al personal de l’ajuntament, a les entitats i a totes les empreses que col.laboren any rere any per fer possible
que la nostra festa sigui un èxit de participació.
En nom propi i de tots els regidors de la junta veïnal de l’EMD us vull
desitjar una molt bona festa major, que ho gaudiu en companyia de
familiars i amics i oblideu per uns dies els mal de cap de la feina i del dia
a dia. Bones festes a totes i tots !!!!
Visca Bítem !!!
Josep Cugat i Ginovart
Alcalde-President de l’EMD de Bítem
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Tortosa participarà a la quarta edició de la Semana Europea del
Deporte, mitjançant la qual la Comissió Europea vol animar a
totes les persones a la pràctica de l'esport i l'activitat física sota
el lema #BEACTIVE. La Semana Europea del Deporte, coordinada a l'Estat espanyol pel Consejo Superior del Deporte (CSD),
posarà en marxa un seguit d'activitats que es desenvoluparan
durant el mes de setembre a tots els països de la Unió Europea.
Entre aquestes activitats, es farà una caravana #beactive la qual,
des del 24 al 28 de setembre, sortirà de Madrid en direcció a
València fent parada a les poblacions de Tarancón, Cuenca,
Gúdar-Javalambre, Tortosa i Castelló. A la caravana hi prenen
part dos atletes que portaran una torxa, i que arribaran a la nostra ciutat el proper 27 de setembre, amb aturada a l'esplanada
davant del Teatre Auditori Felip Pedrell.
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DELTEBRE

Les restriccions a l’N-340 i l’N-240 incrementen
fins a un 134% el trànsit de camions per l’autopista

El plenari ratifica el canvi de nom del carrer
Girona pel d’Avinguda 1 d’octubre

Les restriccions de pas de vehicles
pesants per les carreteres N-340 i N-240
han multiplicat el trànsit de camions per
l’autopista. La mesura, que va entrar en
vigor el 2 de setembre, ha suposat que
fins a un 134% més de vehicles pesants
circulin ara per l’AP-7 en el tram entre
Peníscola i l’Hospitalet de l’Infant.
Segons les dades facilitades a l’ACN pel
Servei Català de Trànsit (SCT), l’increment també ha estat molt notable
a l’AP-2, entre les Borges Blanques i el Pla de Santa Maria, amb un
112% més de circulació de camions. El tercer tram afectat pel desviament obligatori, l’AP-7 entre Altafulla i Vilafranca del Penedès, és el
que ha patit un impacte menor, amb tot just un 24% més de trànsit
pesant. Durant la primera setmana amb la mesura en vigor, els Mossos
d’Esquadra van informar uns 4.300 transportistes de la prohibició de
circular pels trams de carretera afectats i, des d’aquest dilluns, ja poden
denunciar els infractors amb multes de 500 euros.

El plenari de l’Ajuntament de Deltebre ha ratificat el canvi de
nom del carrer Girona pel d’Avinguda 1 d’octubre a partir del
procés de participació ciutadana. Van votar 322 persones de
les quals un 64.29% van votar favorablement al canvi de
denominació i la resta, un 35.71%, van votar en contra.
El plenari també ha servit per aprovar, per unanimitat, el
reglament del Síndic o Síndica de Greuges, malgrat que
aquest estarà en exposició pública durant el proper mes per
si es volen realitzar aportacions per modificar el redactat del
text. Finalment, també s’ha aprovat, amb els vots favorables
de tots els partits exceptuant l’abstenció de la CUP, la proposta d’alcaldia en suport al sector aqüícola del Delta de
l’Ebre i la qual reclama mesures urgents per pal·liar el greuge
econòmic del sector, tal com es va presentar públicament
aquest dilluns en roda de premsa. Cal esmentar que el regidor Carles Aliau, per petició pròpia, ha abandonat el grup
municipal d’ERC de manera que a hores d’ara esdevé un
regidor no adscrit. Aquest canvi, i fins la incorporació del proper regidor o regidor, causa que el grup municipal d’ERC es
quedi sense representació al plenari.
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‘Una Diada plena d’emocions’
64 autobusos de gent de l’Ebre es van desplaçar a la manifestació de Barcelona. Nombrosos actes arreu del territori amb motiu de l’11 de setembre

Més imatges de la Diada del passat 11 de setembre a l’especial de la contraportada

Una multitud de gent va reclamar la República i l’alliberament dels polítics independentistes presos en el marc de la concentració de la Diada per la República
Catalana. Segons l’ACN, la Guàrdia Urbana va xifrar la concentració en un milió
de persones. Hi havia ebrencs repartits pels set quilòmetres de la manifestació,
però la majoria es trobaven entre els trams 1 i 2, a l’entrada sud de la Diagonal.
Altres havien avançat el final de les vacances o del pont per no fallar en una nova
AJUNTAMENT DE LA CIUTAT
D'ALCANAR

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

ANUNCI

La Junta de Govern Local, en sessió de data 2/08/2018, va sotmetre a informació publica el Projecte de Compensació de l’Illa
Ronda de Circumval·lació, Avinguda de Catalunya i Avinguda
Verge de Montserrat, d’Alcanar, formulat de comú acord per totes
les persones propietàries de les finques incloses en l’àmbit d’actuació durant el termini d’un mes, a comptar des de l’última publicació al BOPT, al Diari Mes Ebre i/o al DOGC, amb exposició al
Tauler d’anuncis de la Corporació.

Durant l’esmenat termini totes les persones interessades examinar aquest projecte, en horari d’oficina, als Serveis Tècnics
Municipals, i formular-hi les al⋅legacions o reclamacions que es
considerin escaients.
Alcanar, 5 de setembre de 2018

L'ALCALDE,
Alfons Montserrat Esteller

Diada. Un dels missatges en què tots els ebrencs consultats coincidien era en l’èxit de la convocatòria. Molta gent i alegria. Les manifestacions de les diades són
sempre les manifestacions dels somriures, tot i que enguany l’alegria es barrejava
amb una certa amargor per presos i exiliats.
A les imatges, representants polítics ebrencs a la manifestació i també actes celebrats en municipis del territori com Roquetes, l’Ametlla o Móra d’Ebre.
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Vergés anuncia un pla de millores per
l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa

www.mesebre.cat

Setmana de la mobilitat 2018
a Tortosa
Del 16 al 22 de setembre

Visita de la consellera de Salut

La consellera de
Salut, Alba Vergés,
ha anunciat aquest
divendres un conjunt
d’inversions
per
l’Hospital de Tortosa
Verge de la Cinta per
tal de “garantir l’equitat territorial” i
contribuir a fer un
sistema públic de
salut més sostenible i
de major qualitat.
Durant una visita al
centre hospitalari,
Vergés ha assegurat
que treballarà perquè “arreu del país, les persones puguin tenir la millor atenció sanitària” i ha
desgranat les grans línies d’actuació que s’ha marcat la conselleria per l’Hospital
de Tortosa Verge de la Cinta, com són “la construcció d’un nou edifici oncològic,
l’ampliació de les urgències, la millora del projecte del nou aparcament i l’adequació de l’heliport per als vols nocturns”. La consellera ha explicat que les obres
del nou edifici oncològic s’han d’executar entre finals del 2019 i principis del
2020 amb una inversió prevista de 3 milions d’euros. L’equipament comptarà
amb un nou accelerador lineal d’última generació i el servei de radioteràpia -ubicat actualment al centre sociosanitari de la Santa Creu de Jesús-, es traslladarà a
l’Hospital. D’altra banda, l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta ha estrenat un
nou Hospital de Dia, una unitat que ofereix atenció especialitzada i administració
de tractaments sense que el pacient hagi d’estar ingressat. Compta amb 14 boxs
de tractament, quatre consultes d’oncologia, dues d’hematologia i una consulta
d’infermeria, entre d’altres.
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EN UN MINUT

Més Notícies
*L'AULA DE MÚSIQUES
DE LA TERRA enceta el
seu curs 2018-2019
amb més instruments i
assignatures. Oberta la
matrícula pel curs, que
es fa a La Casa de la
Música i tindrà el seu
inici el 15 d'octubre.
*L’ESCOLA D’ART DE
LA DIPUTACIÓ inicia el
curs amb més de 20 cursos. El centre ofereix formació en ceràmica, pintura, gravat, restauració,
educació per l’art i curos
especialitzats.

Presentació de la Setmana de la Mobilitat.

El regidor de Mobilitat de l'Ajuntament de Tortosa,
Marià Martínez, acompanyat pel representant de la
Policia Local, Francesc Amaré, ha presentat la
Setmana de la Mobilitat 2018 a Tortosa, que arriba
fidel a la seva cita anual a l'inici de cada curs escolar. La Setmana de la Mobilitat es desenvoluparà
entre el diumenge 16 i el dissabte 22 de setembre,
i forma part de la European Mobility Week que
organitza la Unió Europea, amb el suport de
l'Ajuntament de Tortosa i de la Generalitat de
Catalunya. La Setmana de la Mobilitat motivarà als
nens i nenes a gaudir d'una ciutat més amable amb
el vianant.

*EL GOVERN aprova la
memòria de la llei que
permetrà retirar símbols
franquistes i crear una
"comissió de la veritat".
Elsa Artadi, consellera de
la Presidència, defensa
que la comissió també
ha d'estudiar el període
de la transició:"no s'ha
acabat de fer net".
*EL PSC TORTOSA
reclama un major esforç
a la nova empresa de
neteja.

Un acte vandàlic deixa el Pont de
l'Estat sense il·luminació led

Tortosa aprovarà una ordenança per regular
els serveis esportius municipals

L’Ajuntament i
la Policia Local
demanen la
col.laboració
ciutadana per
identificar els
autors
d’aquest nou acte
vandàlic que
va consistir en
arrencar
el
cablejat LED de les arcades del pont (a la imatge es
veu el cable penjant i a terra). Al maig ja van arrenca
el cable al llarg de 5 metres de la barana.

L'equip de govern municipal durà al Ple, el proper dilluns 17 de setembre, la proposta d'aprovació provisional de l'ordenança reguladora
de la prestació patrimonial pública no tributària dels serveis esportius
municipals. Fins ara aquests serveis es fixaven amb preus públics però
la nova Llei d'Hisendes Locals obliga a crear aquesta nova ordenança,
que coincideix amb la posada en marxa del nou complex esportiu la
propera tardor. Amb el nou complex s'incrementen els serveis amb entrenaments supervisats o assessorats, l'ús de sala de fitness, accés spa,
i ús i cursos de pàdel. Respecte els nous serveis de piscina, el nou complex permet que hi hagi nado lliure durant tots els horaris d'obertura ja
que es passa d'una piscina de 5 carrers a una de 10 carrers. Així mateix,
com a novetat, la piscina també estarà oberta en diumenges. La posada en marxa del nou complex també farà que
es modifiqui l'estructura d'abonaments per a ajustar-ho als nous serveis i facilitar-ne la gestió.

Abans d'emprendre el camí dels jutjats i les institucions de la Unió Europea

Els querellants per la trama del projecte Castor recorreran al Constitucional,
una vegada l’Audiència Nacional ha confirmat l’arxivament del cas
Els promotors de la querella #CasoCastor -la Xarxa de
l'Observatori del Deute en la Globalització, la plataforma
X-Net i l'Institut Català de Drets Humans- demanaran
l'empara del Tribunal Constitucional perquè s'investigui a
fons la trama al voltant del fracassat projecte Castor.
Després que la Sala del Penal de l'Audiència Nacional hagi
emès una interlocutòria confirmant l'arxivament el cas, els
querellants volen adreçar-se a l'alt tribunal abans d'emprendre el camí dels jutjats i les institucions de la Unió
Europea. Lamenten que la decisió judicial feta pública
aquest dimecres es basi, entre d'altres, en l'argument que

en les decisions sobre la tramitació i execució van participar diversos governs. "Els governs són de signe
diferents però estan units per un comú denominador
que és sempre igual: ACS i Florentino Pérez", ha
subratllat Simona Levi, portaveu de #CasoCastor. La
querella acusava, entre d'altres, els exministres José
Manuel Soria, Miguel Sebastián, Joan Clos, Elena
Espinosa i Magdalena Álvarez, a més del president
d'ACS, Florentino Pérez, de suposades malversació,
prevaricació i frau a l'administració en la tramitació i
construcció del fracassat magatzem de gas submarí.
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Capturats irregularment

Detingut un
multireincident
pel robatori amb
força a l’interior
d’un vehicle

Decomissen al delta més de mil crancs
blaus, amb uns 170 quilos de pes

Agents de la policia
local d'Amposta van
detenir aquest dimecres a la tarda un veí
de Deltebre com a presumpte autor d'un
robatori amb força a
l'interior d'un cotxe
estacionat al carrer
Tarragona. Segons va
revelar el mateix cos
policial, la detenció es
va produir gràcies a la
col·laboració ciutadana. L'home, segons
han afegit, és un multireincident,
amb
diversos antecedents
per fets similars. Està
previst que passi a disposició del jutjat de
guàrdia d'Amposta un
cop els agents finalitzin les diligències policials.

Agents del Destacament de
Protecció de la Natura
(Deprona) del parc natural
del delta de l'Ebre i de la
caserna de Sant Carles de la
Ràpita de la Guàrdia Civil
han decomissat durant
aquest estiu un miler de
crancs blaus, amb uns 170
quilos de pes, quan eren
pescats o transportats de
forma irregular. L'operatiu,
que es va iniciar el passat
mes de juliol arran de les
queixes de pescadors professionals del Delta, va culminar aquest passat 11 de
setembre amb la intercepció
d'un vehicle d'alta gamma
Cedida
en el qual viatjaven dos ciutadans xinesos que haurien
adquirit 302 exemplars de l'espècie invasora a Sant Carles de la Ràpita. Segons
l'institut armat, pretenien comercialitzar-los sense passar pels controls sanitaris
legals i van ser denunciats per cometre nombroses infraccions a la Llei de
Pesca Marítima. Segons l’ACN, el primer decomís de cranc blau efectuat per
la Guàrdia Civil en el marc d'aquest operatiu va tenir lloc el passat 28 de juliol
al canal de la Gaita, al terme municipal d'Amposta. Allí van sorprendre una
persona d'origen xinès pescant cranc blau sense la requerida autorització.
Segons la versió dels agents, en el moment que li van comunicar que seria
sancionat, els hauria ofert diners per deslliurar-se'n. Finalment, va ser detingut
per un presumpte delicte de suborn.
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Amb el procediment de les dietes

Manel Ferré reitera la seva
innocència i impugna la
decisió del jutjat
L’exalcalde d’Amposta, Manel Ferré,
ha tornat a defensar
la seva innocència
en el cas dels prop
de 24.000 euros en
dietes duplicades
que hauria cobrat
de l'Ajuntament, el
Consorci Social i de
Salut de Catalunya
(CSC), així com
d'altres entitats i organismes públics
dels quals formava
part. Després que el
Manel Ferré.
jutjat número 2
d’Amposta hagi ordenat continuar el procediment per
suposada malversació de cabals públics, Ferré ha insistit en un comunicat que ha impugnat la resolució perquè “no s’ajusta a dret”. En aquest sentit, ha avançat
que, si es desestima la seva reclamació, presentarà un
recurs a l’Audiència de Tarragona. L’exalcalde ha recordat que la causa es va originar d’una denúncia de Plataforma per Catalunya (PxC), "que ja ha presentat
quatre denúncies contra mi i, a l'espera que es resolgui
la causa a la que s'està fent referència, totes han estat
arxivades".
Així mateix, Ferré ha denunciat la “instrumentalització política i acarnissament” per part del regidor denunciant, Germán Ciscar, i de l’actual equip de govern.
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L'essència de la tradició arrossaire es
reviu a Deltebre
Les Festes de l'Arròs apleguen centenars de persones

Les Festes de l'Arròs de Deltebre van mostrar l'essència de la tradició
de la sega de l'arròs a la finca de la Bombita, un dels arrossars del
Delta de l'Ebre, diumenge passat al migdia. Centenars de persones
van aprendre com se segava, es batia, es ventava i s'ensacava l'arròs
mig segle enrere de la mà dels vells plantadors i segadors del Delta.
Segons l'alcalde, Lluís Soler, les festes superen el seu àmbit territorial
i tenen vocació de ser "una activitat de país". A més, considera que
la tercera edició d'aquestes festes "obertes" per a tothom són una
mostra de la forma de ser, del caràcter i de la identitat d'aquestes contrades. La festa s'ha obert a més públic. L'alcalde del municipi, Lluís
Soler, va recordar que aquest paratge "privilegiat i inèdit" –la finca
Bombita- va ser cedit pel Ministeri d'Agricultura tres anys enrrere. Fet
que ha permès que "una festa que abans era privada, amb aforament
limitat, ara sigui una festa oberta per a tothom". En aquesta línia,
Soler va destacar que els visitants que hi participen ho fan perquè els
"captiva l'essència del Delta, de la tradició de la terra de fang, de la
terra de l'arròs que representa Deltebre". Segons l’ACN, per aquesta
raó, des del consistori apunten que seguiran treballant per transformar aquestes festes en un referent del territori i del país. Foto: ACN.

Els musclaires del delta de l’Ebre
reclamen ajudes
Per compensar les pèrdues en la collita

Presentació de la moció, dilluns passat, a l’Ajuntament.

El sector aqüícola del delta de l’Ebre reclama ajudes per pal·liar els greuges
econòmics de la mort del musclo comercial d’aquesta temporada i de la
cria per a l’any vinent, degut a les altes temperatures. El govern de
l’Ajuntament de Deltebre i la Federació de Productors de Mol·lusc del
Delta de l’Ebre (Fepromodel) han presentat aquest dilluns una moció conjunta per exigir solucions per al sector, que també es veu colpejat per la
propagació del cranc blau. En concret, se sol·licita una dotació econòmica
d’un milió d’euros als futurs pressupostos de la Generalitat per compensar
les pèrdues, així com un pla d’acció urgent i la creació d’una taula de treball amb tots els agents i organismes públics afectats per a la pervivència
del sector.
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La Generalitat prepara un Pla de
Cogestió per la pesca del pop roquer
A les Terres de l’Ebre

La Generalitat a través de la Direcció General de Pesca i
Afers Marítims està preparant un Pla de Cogestió per a la pesquera del pop roquer a les Terres de l’Ebre. Amb la participació de científics, pescadors i administració, es vol regular de
manera particular i territorial aquesta tradicional pesquera
amb cadups i nanses. Un ambiciós projecte que té com a objectiu reglamentar la relació entre la terra i el mar a Catalunya
a partir d’aquest any 2018 i fins al 2030. Aprofitant l’impuls
de la Unió Europea a les estratègies marítimes i l’economia
Blava, el govern de la Generalitat va aprovar recentment la
posada en marxa de la primera estratègia marítima de Catalunya a nivell de polítiques sectorials, protecció de la biodiversitat, benestar de la ciutadania i la governança. Entre aquestes
línies d’actuació, destaca l’impuls a la cogestió, actuacions
concretes que afecten a pesqueres lligades al territori, com ja
es va fer amb la pesquera del sonso l’any 2012 amb molt d’èxit. A través d’aquestes actuacions la Generalitat traspassa la
responsabilitat de la presa de decisions a organismes formats
per pescadors, científics, ong’s i la pròpia administració.

Les Food Trucks tornen a Deltebre
després de l’èxit de l’any passat
Des d’avui i fins diumenge
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EN UN MINUT
Més notícies
*LA RÀPITA: divendres
va tenir lloc a la sala de
plens de l’Ajuntament la
recepció
oficial
als
membres del Comitè
per
l’Agermanament
entre Brives-Charensac i
la Ràpita, del qual es
compleixen 20 anys.
*URV:
exposició
‘Retrats de Vi’. Selecció
de fotografies de Maoz
Eliakim, que ha retratat
els enòlegs, els paisatges i els vins de la
col·lecció
editorial
Retrats de vi, de Ruth
Troyano. Fins el 19 de
setembre.
D’altra
banda, també es pot
visitar l’exposició ‘Aquí
hi ha tela!’, un passeig
per la indumentària dels
segles XIX i XX. Es tracta
d’una exposició sobre
vestits originals dels
segles XIX i XX, produïda per la Diputació. Fins
el 28 de setembre.
*UNIÓ DE PAGESOS i
el Departament han
acordat crear un grup
de treball que concreti
mesures de xoc a partir
de les propostes del sindicat, demanant a la
consellera que defensi
una ajuda d’Estat urgent
per al sector de l’avellana. El sector enguany
podria partir una davallada de fins el 60% respecte d’una collita normal.

Una desena de furgonetes de venda
ambulant de menjar
estaran aquest cap
de
setmana
a
Deltebre, més concretament al Parc del
Riu, en el marc del
Happy FoodTrucks
Tour’18. Un esdeveniment que farà
parada, per segona
vegada, al municipi
deltebrenc després
de l’èxit de l’any
anterior. Així, des
d’avui
divendres
tarda i fins diumenge
El Happy FoodTrucks torna a Deltebre, aquest cap de setmana.
a la nit, i amb una
estètica acurada i vintage, els diferents Food Trucks oferiran menjar d’autor i experiències gastronòmiques al
costat del riu Ebre amb diferents actuacions musicals que amenitzaran els tres dies que
les furgonetes faran parada a Deltebre. Alhora, enguany també s’apostarà per donar
cabuda els comerços del municipi a través del mercat d’oportunitats que organitza la
Federació de Comerç i Turisme (FECOTUR).
La programació completa ja es pot consultar a la plana web de l’Ajuntament de
Deltebre: www.deltebre.cat.
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EN UN MINUT

Més
notícies
*ULLDECONA: Josep
Redó i Laia Ortiz porten
“L’invisible
Rupestre” a l’Ermita
de la Pietat. Dins el
certamen “Ebre, Art &
Patrimoni” impulsat
pel Museu de les
Terres de l’Ebre, demà
dissabte, des de les 18
i fins les 22h, a
l’Ermita de la Pietat
d’Ulldecona, es durà a
terme aquesta acció
artística.
*LA SÉNIA: VIII Diada
commemorativa del
Camp d'Aviació, el dissabte dia 29. A les 10 h
tindrà lloc la inauguració de la jornada. Al
Camp, hi haurà una
exposició i venda de
material
militar.
Ambientació d’època a
càrrec del grup de
figurants ‘Ejército del
Ebro’ i parades d’artesans i productes de
proximitat.
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Concert solidari per reclamar la
llibertat dels presos polítics
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Ple extraordinari tens
i amb crítiques per
“manca d’informació”

A la plaça de l’1 d’octubre de la Ràpita, el dia 29 de setembre
A Santa Bàrbara

El proper dissabte 29 de setembre, a les 19h, se celebrarà a la plaça
de l’1 d’octubre de la Ràpita un concert solidari per reclamar la llibertat dels presos i polítics catalans i el retorn dels exiliats. Neus Guiu,
membre de la Plataforma Free Junqueras, impulsada per amics i familiars del president d’Esquerra Republicana, ha recordat que aquest
serà el tercer concert que organitzen després del de Miravet i Xerta.
Guiu ha destacat la simbologia que representa celebrar el concert a
la Ràpita, perquè va ser ‘el poble més castigat de l’Ebre per la Policia
espanyola l’1 d’octubre’. El concert comptarà amb la participació
d’Equus, Músics Rapitencs per la Llibertat, Noel Luna, Nautilus, Maskarats, Pep Sala, Èric Vinaixa, Joan Rovira, Xeic !, Sukre, Dj Jota i DJ
Jordi Caballé. Com en els anteriors concerts organitzats per la Plataforma, els fons que es recaptin es destinaran a l’Associació Catalana
pels Drets Civils.

L’ajuntament de
Santa Bàrbara va
realitzar sessió de
ple extraordinari,
per la problemàtica reiterada amb
el subministrament
elèctric.
Feia temps que
no es veia un ple
amb
públic.
Esquerra Planera
fou la més crítica
amb la informació
que l’equip de
govern va transmetre en un primer moment al poble. El PP i la regidora no adscrita van entendre que si no tens informació directa no
es pot transmetre, tot i considerar que s’hauria pogut tenir més
empatia amb la població en aquest sentit. Finalment l’alcalde explicava que a part de la moció conjunta també oferiran a la gent de
la localitat, la possibilitat de signar un document de queixa. La
moció demana a la companyia Endesa que les reparacions no es
facin a pedaços ni de manera provisional i que es porti a terme la
substitució total dels cables soterrats que curtcircuiten contínuament. La conveniència de disposar d’uns equips electrògens a la
comarca o Terres de l’Ebre, per poder actuar amb rapidesa i no
esperar que vinguin des de Tarragona. Que quan es produeixi una
avaria facilitin la informació d’una maner àgil als ajuntaments. Així
com la preparació d’un pla d’inversions per tal de millorar la xarxa
al municipi planer.

“Si la casa d’Alcanar no hagués explotat,
hauria anat a confessar a la policia”
El terrorista que va sobreviure a l'explosió de la casa d'Alcanar el 16 d'agost de
l'any passat va declarar davant l'Audiència Nacional que si l'immoble no hagués
saltat pels aires, el mateix dia hauria anat a confessar el que estaven a punt de
fer els seus companys als seus pares i a la policia. Mohammed Houli Chemlal ho
explica d'aquesta manera al magistrat que li pren declaració en unes gravacions
de so que s'han filtrat per primer cop als mitjans de comunicació, i en què atribueix la responsabilitat a l'imam Abdelbaki Es Satty que, diu, els va rentar el cervell i fins i tot els drogava, segons recull 'Vozpopuli'. Als mateixos documents
Houli Chemlal afirma que quan va arribar a la casa d'Alcanar, va començar a
dubtar sobre els atacs, i que els seus companys ho van notar. A partir d'aquí
assegura que van canviar amb ell, que el miraven malament i que no li explicaven
res. Afirma que dormia fora de la casa perquè tenia por que el matessin.

La Ràpita va celebrar la I Festa de la Sega de l’Arròs, dissabte passat, a la Fundació Plegadis,
entitat organitzadora, juntament amb l’Ajuntament.

Setze restaurants de la Ràpita enceten avui divendres les Jornades Gastronòmiques del Polp i l’Arròs
Setze restaurants de la Ràpita participen enguany en les 27enes Jornades Gastronòmiques del
Polp i l’Arròs que s’enceten aquest divendres 14 de setembre i s’allargaran fins al 7 d’octubre.
Són les jornades deganes del calendari gastronòmic rapitenc i consoliden el municipi com a
referent gastronòmic del sud de Catalunya.“La unió i perseverança dels restauradors a l’hora
de tractar i presentar una àmplia oferta basada en dos productes tan autòctons de la badia dels
Alfacs i el Delta de l’Ebre com són el polp i l’arròs han permès mantenir aquestes jornades al
llarg de gairebé trenta anys i amb un nivell de qualitat excel·lent”, ha destacat l’alcalde, Josep
Caparrós, en la presentació, que ha tingut lloc a l’Espai Gastronòmic del Mercat Municipal.
Caparrós ha remarcat també que precisament aquesta veterania culinària mantinguda al llarg
dels anys “reforça el paper del municipi com a capital gastronòmica”. Enguany, l’inici de les jornades, pocs dies després de la fi de la veda biològica, coincideix amb un volum de captures de
polp molt considerable, que garanteix un bon abastiment de producte per elaborar els menús.
En els cinc primers dies de pesca des del retorn de les barques d’arrossegament al mar han estat
gairebé 12 les tones de polp pescades. La presentació ha comptat amb la presència, a més de
l’alcalde i del secretari de la Confraria, de membres del sector de la restauració.
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El nou curs escolar comença amb mig miler
més d’alumnes a les Terres de l’Ebre

Bítem en
festes

No obstant, “caldrà seguir amb atenció l'evolució futura de la demografia ebrenca, en retrocés des de 2010”

El cap de setmana passat va ser el preludi
festiu a Bítem amb la
proclamació de la
Reina de festes, Reina
Infantil,
Pubilles,
Pubilletes, Hereus i
Hereus infantils. El
pregó de la Festa
Major va fer-lo Cinta
Espuny, Representant
territorial de l’esport a
les Terres de l’Ebre.
Entre altres actes, el
cap de setmana passat, Partinando Show,
va
ser
l’actuació
estel.lar de dissabte.
La Festa, en honor a la
Mare de Deu de
l’Oliva, segueix avui
divendres, fins el diumenge.
Benifallet,
Horta i Aldover ja han
gaudit de la seua Festa
Major. Ara són les de
Bítem i per Sant
Miquel, Tivenys tancarà les festes al
setembre.

Més de 22.000 alumnes de les etapes d’infantil,
primària i secundària van tornar dimecres als centres educatius de les Terres de l’Ebre, mentre que
els 3.247 de cicles formatius i els 1.558 de batxillerat ho faran avui divendres. En conjunt, el nou curs
escolar arrenca amb mig miler més d’estudiants al
territori. El principal increment es registra a les etapes de primària i secundària, mentre que a infantil
la davallada supera per poc el centenar d’alumnes.
En aquest sentit, es manté la baixada en el padró
des del 2010 per la davallada de la natalitat, tot i
que això no compromet el futur de cap a centre
ebrenc a curt termini. De cara a aquest curs, es preveu un increment d’una vintena de docents -en
total, més de 2.300-. Durant l'estiu, el
Departament ha invertit 777.000 euros a les Terres
de l’Ebre en 26 actuacions de reforma, ampliació,
millora i manteniment de centres. També ha enllestit la renovació de l’escola de Port-Rodó de
Campredó, que ha suposat una inversió de més de
ACN
430.000 euros. A més, durant aquest curs s’aborPla general d'una aula de sisè de l'escola de Ferreries, a Tortosa, el primer dia de classe.
den els treballs d’ampliació del col·legi Sant Llàtzer
de Tortosa. Per la seva banda, la remodelació integral de l’escola Lluís Viñas de Móra d’Ebre s'iniciarà a l'octubre i donarà resposta així
una demanda històrica de la comunitat educativa. El Departament destinarà 1,6 milions d’euros a aquestes dues actuacions.
Els alumnes de l'escola de Godall van poder iniciar també les classes després que es posés una tanca de protecció al pati davant les
esquerdes detectades a l'equipament, assentat parcialment sobre un terreny argilós. Tot i destacar la "normalitat" al principi de la jornada, la directora dels serveis territorials d'Ensenyament a les Terres de l'Ebre, Montserrat Perelló, ha admès que caldrà seguir amb atenció l'evolució futura de la demografia ebrenca, en retrocés des de 2010, malgrat el mig miler nou d'alumnes d'aquest curs. També preocupa el manteniment de les escoles rurals del territori, especialment aquelles que no superen la desena d'alumnes.

L'Ampolla celebrarà la XIX Festa de la Sega
Diumenge vinent, dia 16
La XIX edició de la Festa de la Sega, que començarà a les 11 hores,
transformarà el pròxim diumenge 16 de setembre el port pesquer
de l’Ampolla en un sequer. Allí es mostrarà als visitants el procés
tradicional de transformació de l’arròs un cop segat fins al moment
de l’ensacat. Aquest dia també es du a terme, a partir de les 11.30
hores una degustació de diversos tipus d'arròs cuinats pels nostres
restauradors, com arròs melós de colomí amb cireres, arròs amb
sípia i llagostins, arròs negre amb sipionets, arròs tot pelat, arròs
amb popets i all-i-oli de taronja, arròs de cranc blau, paella marinera, entre d’altres. Aquesta festa, com és tradició, dóna el tret de
sortida a les XIX Jornades Gastronòmiques de l’Arròs de l’Ampolla,
que tindran lloc del 15 al 23 de setembre, i on 12 restaurants del
nostre municipi presentaran diversos menús al preu comú de 27
euros. (Més informació a la plana 13)

Festa de la Sega de l’Aldea,
el diumenge dia 23
Diumenge dia 23 de setembre tindrà la Festa
de la Sega a l’Aldea. A les 11 h, sortida del
camí del Xoperal. Inici de la sega a l'arrossar
de la Finca de Ravanals. Cantada i ballada de
Jotes amb Guardet lo cantador, la seua
Rondalla i el Grup de Jota de l'Aldea.
Posteriorment, batuda de l'arròs i trobada i
concurs d'instagramers.
La Torre de l'Ermita romandrà oberta per
poder visitar-la. En acabar, dinar a l'Ermita
amb la degustació d'arrossos.

Desmantellen 47 plantes de marihuana entre una
plantació de tarongers a Godall
La Guàrdia Civil de Tarragona ha desmantellat una
plantació de 47 plantes de marihuana en una
explotació agrícola de tarongers al terme municipal
de Godall. En l'operatiu, els agents van detenir un
home de 29 anys, de nacionalitat romanesa i veí de
Santa Bàrbara, al qual se li imputa un delicte contra
la salut pública, pel cultiu, l'elaboració i el tràfic de
substàncies estupefaents. El detingut va quedar en
llibertat després de declarar en dependències policials i, ara, resta a disposició del
Jutjat de guàrdia d'Amposta. Segons fonts de la investigació, el titular de la finca
desconeixia l'existència del cultiu il·lícit i hauria autoritzat l'entrada dels agents.
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Més
Notícies
*MÓRA
D’EBRE:
aquest dimecres, s’ha
fet entrega a Josep
Maria Garcia, gerent de
l’associació Jeroni de
Moragas, dedicada a
l’atenció de persones
amb disminució psíquica, la recaptació del
sopar benèfic que es va
celebrar al Casal dels
Jubilats de Móra d’Ebre
el dia 28 de juliol de
2018, amb un import
de 1.200 euros. L’acte
de lliurament ha tingut
lloc al despatx d’alcaldia, amb la presència de
l’alcalde, Joan Piñol; del
regidor d’Enseyament,
Raúl Olivan, i del gerent
de l’entitat. En el sopar
benèfic se sortegen
diferents
productes
regalats per comerços
de la població i també
es posen a la venda
tiquets de la fila zero.
L’acte benèfic s’ha consolidat gràcies a la
voluntat de tots els
implicats.
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Benissanet acollirà la Festa de la Jota
de la Ribera d'Ebre
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Tivissa acull el rodatge d’un
curtmetratge sobre el VIH
Dirigit per Carla Simón

Demà dissabte: es reviurà l’essència de l’antiga jota foguejada

Benissanet és el poble riberenc escollit
enguany per l’associació Lo Fardell
Patxetí i pel Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre per acollir l’edició itinerant de la Festa de la Jota de la Ribera
d’Ebre. Tindrà lloc la tarda de demà
dissabte (a partir de les 17,30 h), a la
plaça de la Verdura de la població.
Benissanet va recuperar la seva jota
l’any 2008 i actualment es balla per la
Festa Major, per Sant Antoni i durant el
tradicional concurs d'alfàbegues. La
novetat d’aquesta novena edició de la
festa comarcal és la recreació de la jota
foguejada que es ballava a la població
amfitriona abans de la Guerra Civil.

Aquesta jota consistia que mentre les
xiques ballaven la jota amb la seva
parella, els amics dels balladors anaven
tirant petards i correcames a les faldetes de les balladores per tal d’encendre-les. Les noies ja hi anaven preparades i abans de sortir de casa ja s’havien
mullat la part de dalt de la faldilla per
evitar cremades al cos. L’endemà de la
ballada de la jota, les balladores anaven a missa amb les faldes totes cremades, «i la que la tenia més cremada de
totes era la més orgullosa i la que es
considerava la més guapa» recorda
Mireia Grangé, coordinadora de la
Festa de la Jota.

Aquesta setmana, la vila de Tivissa acull el rodatge
d’un curtmetratge dirigit per Carla Simón, guanyadora, entre altres, del premi Goya a la millor direcció
revelació i del premi Gaudí a la Millor Pel·lícula (2018)
pel seu primer llargmetratge “Estiu 1993”.
El projecte que es roda a Tivissa és un curtmetratge
per conscienciar la població d’entre 17 i 20 anys
sobre l’existència, detecció i possibles tractaments del
VIH. Dimecres, a la plaça de la Baranova, l’alcalde de
Tivissa, Jordi Jardí, i la directora del curtmetratge,
Carla Simón, van atendre els mitjans de comunicació
(imatge de la foto).

El subdelegat del govern espanyol
visita l’alcalde de Móra d’Ebre
El subdelegat del govern espanyol a
Tarragona, Joan Sabaté, ha fet aquest dimecres una visita de presentació a l’alcalde de
Móra d’Ebre, Joan Piñol, en el decurs de la
qual s’han tractat alguns assumptes d’interès
municipal. L’alcalde ha exposat al subdelegat
els temes pendents que té Mora d’Ebre amb
el govern de l’estat, com ara la cessió al municipi de les instal·lacions de l’antiga caserna de
la Guàrdia Civil, les inversions culturals el castell o la reivindicació de la creació d’un jutjat de primera instància i d’instrucció a la població. “La
reunió ha estat distesa i cordial”, segons la nota de l’Ajuntament morenc.

EL CARISMÀTIC EMPRESARI SALVADOR MIRALLES va ser
enguany el pregoner de la Festa Major d’Horta de Sant Joan,
el seu poble.

Les excavacions al jaciment preibèric dels Tossals d’Aldover
confirmen el seu interès arqueològic
Els arqueòlegs hi han localitzat materials fenicis i han constatat la bona conservació de les estructures

Un equip d’arqueòlegs del Grup de Recerca Seminari de Protohistòria i Arqueologia (GRESEPIA) de la URV,
dirigits per Ramon Ferré i per Ivan Cots, han excavat durant la primera setmana de setembre al jaciment
arqueològic Els Tossals, ubicat al terme municipal d’Aldover. La campanya ha servit per confirmar la cronologia
d’aquest assentament que data de la primera Edat del Ferro i que va estar ocupat entre els segles VII i VI abans
de la nostra era (ANE). “Això el fa interessant des del punt de vista cronològic, doncs hi ha dues fases de la
primera edat del ferro que enllacen directament amb l’època ibèrica”, apunta Jordi Diloli, coordinador del projecte. Es tracta d’un jaciment poc excavat. Només hi ha hagut dues intervencions arqueològiques prèvies, el
2013 i el 2015. Durant la primera es van localitzar les restes d’un combatent de la Guerra Civil sobre un mur
del jaciment, la qual cosa va fer canviar les prioritats de l’excavació, per això se’n saben encara molt poques
coses. En aquesta tercera intervenció ha aparegut material ceràmic, d’origen fenici, i una agulla d’os, objectes
que se sumen a les àmfores i a la dena de collar de pasta vítria fenícia que van trobar el 2015.
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L’ENTREVISTA

Marc March

Isabel Carrasco

PRESIDENT D'AMICS I AMIGUES DE L'EBRE
CONGRÉS INTERNACIONAL DE LA BATALLA DE L'EBRE (1938-2018)
El congrés coorganitzat per la URV i Amics i Amigues de l'Ebre,
tindrà lloc a Tortosa a l'Auditori Felip Pedrell del 28 al 30 de
setembre i del 5 al 7 d'octubre. S'hi analitzarà la relació de la
Batalla de l'Ebre amb altres fronts de la Guerra l'any que se'n
compleix el 80è aniversari, i alhora es posarà també el focus en
la microhistòria local. Parlem amb Marc March, president
d'Amics i Amigues de l'Ebre.
Un congrés internacional que ens dóna una visió
transversal de la Batalla de l'Ebre. Parlant de transversalitat... és un mot molt emprat avui pels polítics
i institucions i que de vegades sona a ficció. Quina
seria l'explicació d'una visió transversal dintre d'aquest congrés internacional sobre la Batalla de
l'Ebre?
De congressos sobre la Batalla de l'Ebre, n'hi ha hagut molts, crec
que cada 5 o 10 anys n'hi ha un, això demostra que el tema
segueix candent i que hi continua havent interès després de 80
anys... Algunes vegades algun d'aquests congressos s'ha fet
d'una manera esbiaixada, és a dir, molt enfocat a un bàndol i deixant de banda l'altre... Tant des d'Amics i Amigues de l'Ebre,
com des de la URV des d'un principi, hem tingut clar que volem
realitzar un congrés on càpiguen totes les sensibilitats i totes les
idees... Quan parlem de transversalitat parlem d'això, de poder
tenir opinions contrastades i objectives; l'exemple més clar és
que portarem membres de l'exercit (dos coronels) i cadascú
explicarà aspectes des de les seues perspectives.
Un congrés coorganitzat pel Departament d'Història,
Història de l'Art i Arqueologia de la Universitat
Rovira i Virgili (URV) i l'Associació Amics i Amigues
de l'Ebre amb un programa on participaran ponents
de tot l'Estat.
Hem intentat buscar especialistes amb amplis coneixements
sobre aquest tema, per això tenim gent de Madrid, Coïmbra,
Saragossa, Castelló, Barcelona o Alacant entre altres llocs; també
és veritat que ens hagués agradat portar altres ponents, però les
dificultats d'agenda i pressupostàries ens ho ha impedit. És un
programa en el qual hem dividit la Batalla de l'Ebre a partir de
grans eixos temàtics:
1. Context polític estatal i internacional.
2. Aspectes bèl·lics.
3. Vida i memòria local al front de guerra i refugiats.
4. La sanitat.
5. L'Ebre com a protagonista a la literatura, cinema, premsa i
altres elements propagandístics.
6. Conflictes de l'aigua en el món.
Com es veu són eixos generals que volem dividir i aprofundir en
aspectes interessants i concrets de la Batalla de l'Ebre. Aquests
eixos van acompanyats amb ponències de reconeguts estudiosos que ens faran un resum de lo que va representar la Batalla de
l'Ebre dins de cada apartat. Però, tant o més interessant són les
comunicacions. Estem molt contents perquè tenim més de trenta
comunicacions i cadascuna explica una petita història, un petit
esdeveniment, una història de vida... és el que s'anomena la
microhistòria. Totes aquestes microhistòries, vivències personals,
espais encara per descobrir, esdeveniments locals, faran enriquir
el concepte històric de la Batalla de l'Ebre. Creiem que és molt
important aquest aspecte i volem remarcar que la majoria de les
comunicacions són inèdites o les coneixen poques persones, per
això esperem que vingui molta gent i que es donen a conèixer.
Tenim comunicacions arribades d'arreu de l'estat espanyol
(Cadiz, Euskadi, Aragó, País Valencià...) però també estem molt
contents que una part important sigui de gent del territori, això
ens indica que hi ha molta gent al nostre territori que està interessada amb la Batalla de l'Ebre i que investiga. Això és bo.
Un total de dotze ponències amb l'Ebre com a protagonista i on també s'abordaran aspectes més desconeguts com l'espionatge entre els dos bàndols.
La idea bàsica que teníem a l'hora de muntar un congrés sobre
la Batalla de l'Ebre era que una persona pogués venir a escoltar
i aprendre des de zero, com també que volgués aprofundir els
seus coneixements, i és per això que en les ponències hem tre-

ballat aspectes paral·lels, complementaris però bàsics per entendre el perquè d'aquesta batalla. En les ponències es recordarà
perquè es va dur a terme la batalla, quins eren els objectius i quines repercussions nacionals i internacionals es buscaven. Per
això treballem la importància de la premsa, dels corresponsals en
la presa de consciència internacional en el decurs de la guerra
civil, o els aspectes d'espionatge i contraespionatge que tenien
els dos bàndols, com també, la sanitat o la vida local.
També s'ha organitzat diverses activitats complementàries com visites a espais de la Batalla de
l'Ebre a Tortosa, a Campredó, la Sénia i una recreació històrica al mercat municipal de Tortosa o la
representació d'una obra de teatre entre altres activitats.
És un dels aspectes clau que des d'un principi volíem que hi
hagués al congrés. Per una banda està la part acadèmica i de
transmissió de coneixement que es realitzarà a la sala de l'auditori Felip Pedrell de Tortosa, però també vam creure que seria
molt important visitar i conèixer "in situ" alguns espais per
entendre millor la magnitud de la guerra, per això els assistents
del congrés farem sortides previstes al camp d'aviació de la
Sénia, als espais on es va celebrar el primer enfrontament de la
Batalla de l'Ebre o també un recorregut per la Tortosa bombardejada. Això és per als assistents del congrés, però també vam
creure oportú obrir l'esdeveniment a persones que no podien
venir o no els interessava prou el tema i per això hem programat
a Tortosa una sèrie d'actes complementaris, lúdics per apropar la
batalla a la gent. Hi haurà tres exposicions: la primera versarà
sobre cartelleria original de la guerra civil espanyola que s'exposarà als Reials Col·legis de Tortosa i l'organitza l'arxiu comarcal
del Baix Ebre. La segona serà una retrospectiva d'un fotògraf
molt important de la guerra civil i de la segona guerra mundial
com és Francesc Boix i la tercera que s'anomena "La Batalla de
l'Ebre; dels plànols a la imatge" farà una comparativa molt interessant sobre la imatge que tenien els dos bàndols i quina era la
seua estratègia bèl·lica. Aquestes darreres exposicions estaran al
Museu de l'Ebre. També el dia 29, a Tortosa, hi hauran diverses
activitats lúdiques obertes a tothom, per una banda al matí, al
mercat de Tortosa hi haurà una recreació del front de guerra a
Tortosa fa 80 anys on el mercat es transformarà amb el mercat
dels anys 30 amb els paradistes, recreadors i soldats passejant i
ambientant l'espai; però allí mateix al costat del mercat, a la
plaça Barcelona, hi haurà instal·lat un hospital de campanya de

la Guerra Civil on els metges i infermeres estaran vestits com fa
80 anys i qui vulgui podrà donar sang, però amb totes les garanties d'avui en dia. La tarda-nit també serà intensa, a les 20h 30
hi haurà una obra de teatre que parla sobre les conseqüències
de la Batalla de l'Ebre, l'exili i la derrota i finalment, a les 22h 30
la banda de música de la Ciutat de Tortosa ens oferirà un concert
especialment adaptat als esdeveniments. Totes aquestes activitats seran obertes a tothom i animem a la gent a participar, perquè també és una manera de donar a conèixer la història.
Han passat 80 anys i encara ens afecta. Podem dir
que les guerres no s'acaben de debò fins que es
recupera la veu dels vençuts?
Les guerres civils són de totes les pitjors. Enfrontar gent del
mateix país, familiars amb familiars i amics contra amics és lo
més cruel que hi ha, i moltes vegades, no és per una qüestió ideològica sinó simplement per l'espai geogràfic on vivies t'obligaven a anar a la batalla. Tant pels vencedors com, sobretot pels
vençuts, cal recuperar la seua història, el seu llegat, ja que moltes
famílies, moltes, vam perdre a algú en aquesta batalla i l'angoixa
de no saber res, no saber on són enterrats, ni lo que va passar
fa que les ferides no es tanquen. Per això també considerem
molt important la recuperació de la memòria històrica, el banc
d'ADN per identificar als soldats morts, les exhumacions de fosses comunes, etc. Durant massa temps aquests temes s'han
amagat, primer perquè als vençuts no els interessava, però posteriorment, amb el restabliment democràtic, també es va mirar
cap a un altre cantó. Esperem que totes les iniciatives actuals
continuen i puguem recuperar la memòria de tants i tants familiars que van morir en aquesta batalla.
Hi ha una frase del llibre de contes d'Alberto
Méndez "Los girasoles ciegos" que diu: "Si el cor
pensés, deixaria de bategar"
No hi ha cap guerra bona, i molt menys una de civil entre gent
del mateix país, poble o regió... Sobretot si aquestes persones
que anaven a lluitar perquè estaven en una determinada zona
geogràfica i no tenien cap ideologia, simplement tenien l'edat i
els obligaren a disparar, a tirar trets a matar persones. No m'agraden les guerres, no m'agrada matar a persones, i menys per
una qüestió ideològica, la gent hauria de respectar les creences
dels altres, sense fer mal, i intentar conviure en una societat on
tothom pot opinar de tot, però respectant als altres. Això s'anomena democràcia.
Qui "construeix" l'enemic?
A vegades els enemics existeixen i a vegades els enemics se'ls
inventen. Cal recordar que el poder i sobretot els grans estats
tenen molta capacitat d'incidir amb les societats. Només cal
recordar el "bombardeig" mediàtic que vam tenir amb les armes
de destrucció massiva a Iraq, o em ve al cap aquella pel·lícula
Wag the Dog (cortina de fum) on s'amagava l'escàndol sexual
Clinton-Lewinsky.... I no parlem de les guerres d'interessos
econòmics que podem veure en pel·lícules com Diamantes de
Sangre o El Jardinero Fiel, entre moltes altres. Crec que vivim en
una societat on els mitjans de comunicació ens condicionen tant
que no som capaços de qüestionar si allò que diuen és veritat o
no. Actualment està de moda les fake news, les notícies falses,
si una persona només escolta, llegeix o mira un sol diari, canal
de televisió o ràdio, pot arribar a creure's allò que diuen i un
exemple molt clar va passar fa gairebé un any, amb l'1 d'octubre
a Catalunya, on la brutalitat policial era justificada per part d'uns
polítics i mitjans de comunicació. Cal més esperit crític, cal qüestionar les notícies, cal contrastar-les i un cop tens l'esperit crític,
et pots qüestionar les notícies i contrastar-les per fer-te una opinió pròpia. Amb això la gent no seria tan fanàtica ni es creuria
tot, i estic convençut que desapareixerien les guerres.
Les inscripcions per aquest congrés internacional
"80 anys de la Batalla de l'Ebre ja estan obertes?
Estem molt contents de la resposta de la gent i ens hem posat
l'objectiu d'aconseguir 100 persones assistents, i anem per bon
camí. Cal recordar que les inscripcions i tota la informació del
congrés està a la web www.batalladelebre.cat. Tot i això animem a la gent a que participi, vingui i s'apunti, ja que recuperar
la història és recuperar la nostra identitat.
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DIUMENGE, JUGARÀ A L’HOSPITALET (18,30 H)

www.mesebre.cat
LA RAPITENCA REBRÀ DIUMENGE EL V. ALEGRE (12H)

L’Ascó visitant

Felipe no té la baixa

L’Ascó jugarà diumenge a l’Hospitalet (18.30h), després
de 4 partits fent-ho fora. Dos seguits li tocaven per calendari i un altre, al camp de la Pobla, va canviar-lo d’ordre
per les millores que s’han efectuat al terreny de joc de l’estadi d’Ascó. Per tant, tenint en compte que dimarts passat
es va jugar un altre partit com a visitant, a Sants, l’Ascó ha
disputat 4 de les 5 jornades lluny de casa. Diumenge vinent, tornarà a ser visitant i és que, tot i que es creia que
la nova gespa hibrida (combinació d’artificial i de natural)
estaria per diumenge, finalment no és així. Una instal.lació
moderna que acosta el camp asconenc als del futbol professional i que ha d’acabar amb els problemes que hi havia
els darrers anys amb l’estat del terreny de joc. Però encara
no està del tot enllestida. Dels partits de la setmana, dir
que l’Ascó va perdre a la Pobla, dissabte (1-0), en un derbi
igualat i amb poques opcions i que dimarts veia com el
Sants, al minut 93, igualava el gol que havia fet Peque (11). L’Ascó ha sumat 7 punts en 5 jornades.

La Rapitenca no dóna la
baixa a Felipe, jugador que
l’ha demanada per anar a
l’Amposta, tal com vam
avançar la setmana passada. El tècnic Guillermo
Camarero, al respecte, deia
que “és un tema de junta
directiva i jo estic i estaré
d’acord amb la decisió que
aquesta prengui. És evident
que és un jugador amb el
que s’hi compta i que es
podria entendre passades
10 ó 15 jornades que no estés d’acord per si considerés
que no té el protagonisme que voldria. Però crec que a la
primera jornada no és normal”. Felipe, com altres jugadors, té un acord amb la Rapitenca, cas de voler la baixa
durant la temporada. Haurà d’haver-hi entesa. Des de la
Rapitenca s’ha aclarit que no és pel club on vol anar Felipe
perquè, de moment, no se li dóna la baixa. Sino és per un
compromís existent entre jugador i Rapitenca.
La Rapitenca va empatar al camp del Balaguer (1-1), un
partit en què Sabaté va fer el 0-1, de penal, al primer
temps, i que a la represa es va complicar quan el Balaguer
va empatar. “És cert que a la represa el Balaguer va pressionar més però amb els minuts nosaltres vam recuperar
el control del partit, tenint possibilitats com un penal molt
clar a Brayan, ja al final, que no va ser xiulat”, deia
Camarero. Peke i Blasi, lesionats, seguiran sent baixa en
aquesta propera jornada, la tercera del campionat.

3A JORNADA

TERCERA DIVISIÓ
Hospitalet-Ascó, diu 18.30 h

PRIMERA CATALANA
Rapitenca-V Alegre (diu12 h)
SEGONA CATALANA
Dissabte
Pobla-Pastoreta (16h)
Riudoms-Torreforta (18h)
Vendrell-Vilaseca (18h)
la Sénia-Amposta (18.30h)
Diumenge
Catllar-Camarles (12 h)
Canonja-Valls (12h)
Ampolla-M Nova (17h)
Gandesa-Ulldecona (17h)
Tortosa-Reddis (17h)

TERCERA CATALANA
Dissabte
Roquetenc-Godall(16.30 h)
Flix-Rapitenca (18h)
Catalònia-Batea (18h)
Diumenge
la Cava-S Bàrbara (17h)
R Bítem-Aldeana (17h)
Alcanar-Corbera (17h)
Olimpic-J i Maria (17h)
S Jaume-Ametlla (17h)
Perelló-Masd. (17.30h)

Peke va marcar a Sants.

LA JUNTA ELECTORAL PROCLAMA PROVISIONALMENT LA DE SOTERAS

El president del Gavà, Ivan Carrillo, ha
treballat per crear una candidatura

La junta electoral per la presidència de la Federació Catalana de Futbol va informar
ahir que proclamava provisionalment una única candidatura, l’encapçalada per Joan Soteras. “L’òrgan que vetlla pel correcte funcionament del procés electoral ha determinat
com a vàlids un total de 867 avals i com a no vàlids 51 documents, un cop efectuat el
recompte i verificació de les 918 signatures presentades per Soteras. Per la seva banda,
la Junta Electoral ha resolt no proclamar la precandidatura liderada per Ivan Carrillo, en
comprovar l’adequació al compliment dels requisits establerts d’una xifra inferior al
nombre mínim d’avals requerits. S’han declarat com a vàlids 79 avals, mentre que 51
documents no han estat vàlids, després de la comprovació de les 130 signatures aportades. D’acord amb el calendari electoral, aprovat en la passada Assemblea celebrada a
Calafell, el pròxim 18 de setembre es produirà la proclamació definitiva de les candidatures”. Per tant, la candidatura continuista al president anterior, Andreu Subies, liderada
per Joan Soteras, és l’única que, a hores d’ara, ha quedat oficialment. En els darrers dies,
amb acceleració, va sortir la possibilitat d’una altra candidatura, la del president del
Gavà, Ivan Carrilllo. Amb retard, Carrillo s’ha mobilitzat a marxes forçades per poder
oficialitzar la seua candidatura. Dimecres s’informava que Carrillo seria candidat si la
junta electoral no li invalidava més de 9 signatures. Han estat 51; curiosament, les mateixes que a Soteras. El president del Gavà havia obtingut 130 avals, lluny dels 918 de
Soteras però amb el valor afegit d’ haver-los aconseguit en un temps rècord. “El que
Fernando Garcia, representant de la
candidatura de Carrillo a l’Ebre, estarà hem fet és memorable. Estem satisfets, tot i que molts clubs no ens han donat l’aval per
diumenge a Minut 91.
por”, deia Carrillo ahir al Mundo Deportivo. Fernando Garcia, exdirector esportiu de la
Rapitenca, ha estat qui ha fet les propostes en representació, al nostre territori, d’Ivan
Carrillo. Fernando creu que s’ha fet un primer pas per a poder treballar en els propers anys. “He parlat amb clubs que
estan amb desacord amb la gestió actual però que també que els hi feia respecte donar-nos l’aval a nosaltres. Tot ha
estat molt precipitat i penso que el procès també estava bastant tancat. No s’ha pogut fer oficial la candidatura però
ho hem intentat, sabent que era complicat pel poc marge que teníem. En qualsevol cas, jo estic content dels primers
contactes que he tingut amb els clubs i del suport rebut amb els avals obtinguts a l’Ebre. Ara sé de més a prop les queixes i els problemes del clubs i això serveix per al futur, quan s’ha de buscar que la Federació sigui una cooperativa de
clubs i que a aquests se’ls ha de cuidar més, tal com proposava Carrillo”.

El Tortosa és líder i diumenge rebrà el Reddis (17 h)
El Tortosa és un dels líders de Segona (vegeu plana 16). Diumenge rebrà el Reddis amb el dubte d’Alejandro amb
molesties, i les baixes ja conegudes de Jordi Tomàs, Bes, Selu i Elies. German va informar que la plantilla està tancada
i que en principi no hi ha previstes altes o baixes, a més de les darreres incorporacions d’Annas i Joseph. De moment,
tot i haver sumat els 6 punts, el tècnic no creu que el seu equip sigui el candidat a l’ascens directe.
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Michel

La setmana de l’aval
Els darrers dies es necessitaven els avals per ser presentats per a poder fer oficial la candidatura a la presidència de la Federació Catalana de Futbol. Els directius
dels clubs ja saben el que han de viure en moments així:
trucades i visites per buscar la signatura. La setmana
passada, a darrera hora per poder fer-ho, va aparèixer
una precandidatura, la de Carrillo, que s’afegia a la ja
coneguda de Soteras. Els clubs ebrencs van ser convocats per escoltar propostes. Finalment, la precandidatura
de Carrillo s’ha mobilitzat amb retard i no ha pogut ferse oficial. Per alguns, han estat dies de dubtes. Ho sé.
Directius que voldrien canvis però que, a la vegada,
diuen que “cada any puja tot, però ja estem bé com estem; no volem cap problema”. Això ho sento dir en alguna ocasió cada vegada que hi ha un procès electoral.
Tampoc entenc que així sigue. No crec que per donar
l’aval a un candidat o a un altre t’hagin de xiular més
penals en contra...jo penso que una solució pot passar
perquè els clubs escullin qui volen que sigui el seu delegat territorial, independentment de qui sigui el guanyador a la Federació Catalana. I que hi hagi un termini màxim d’estada al capdavant de les delegacions. I també
que hi hagi menys política en l’entramat federatiu. Això,
per tots els costats, és molt més complicat.

L’opinió de Joaquin Celma.

Amposta, època de canvis
El millor regal que va poder tenir aquest equip fou no
ascendir per construir el seu futur i tant de bo aquest any
tampoc pugi per a seguir creixent com a entitat.
L'arribada de Beto com a mister va canviar la filosofia, fitxant gent jove. Ara està Jordi Font que amb només 32
anys té un gran futur per davant i també ha apostat per
gent molt jove i per això en la seva plantilla hi ha més
sub-21 que mai: Quim, Arnau Beltran, Arnau Bertomeu,
Pau Sánchez, Àlex Estorach, Yassine, Marc Ayuso, Edgar,
Eric Fornós, Ferran i Lluís. L'autèntica evolució va
començar fa 4 temporades, amb el retorn del filial que en
la passada es va quedar en portes de l’ascens i va culminar amb l'arribada de Miki a un futbol base que, en tan
sols dos anys i mig, ha passat de tenir 150 jugadors a 300.
I a competir tots els equips a Preferent, excepte el cadet.
Encara hi ha pocs jugadors locals al primer equip (Corella,
Vizcarro, Arnau Beltran, Pau Sánchez, Ferran, Lluís i
Johan). L'ideal seria en tres anys tenir el 100% de jugadors de la casa i disposar d’un equip jove. Fusta n’hi ha.
Miki i Jordi Font creuen en el planter. Un té 26 anys i l’altre, 32. Aquest Amposta està canviant. Ja era hora. Es
van acabar els somnis de la Tercera divisió. És més important, per a mi, veure joventut i gent de la casa a la Segona
catalana que veure l'Amposta líder a la Tercera divisió,
amb jugadors d'altres localitats. Aquest Amposta, amb
una edat mitjana de 23/24 anys, té molt de futur i amb
paciència pot canviar el rumb d'aquest club que té una
gran pedrera, un bon fillial i un primer equip per explotar
i que farà una gran segona volta. De moment, resultats
negatius en l’inici. Vindran temps millors. Segur.

MINUT 91
DIUMENGE, en directe,
a CANAL TERRES DE L’EBRE.
Anàlisi de la jornada amb resums
amb els gols dels partits:
Ascó-Hospitalet, Rapitenca-Vista Alegre,
la Sénia-Amposta, Tortosa-Reddis, Ampolla-Móra la
Nova, Flix-Rapitenca B, Catalònia-Batea i
R Bítem-Aldeana. Convidats: Fernando Garcia (Ràdio
Ràpita), Serrano (la Sénia) i Isaac Casanova (Amposta).

22.30 h
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L’AMPOSTA CAU A CASA AMB EL RIUDOMS (1-3)

www.mesebre.cat
AL CAMP DEL VALLS (2-0)

‘La dinàmica canviarà’

Derrota dolorosa de l’Ampolla

L’Amposta va perdre a casa, contra el Riudoms (1-3).
L’efectivitat visitant va contrastar amb la manca d’eficàcia
local. Els visitants es van posar amb el 0-3 a la represa i
l’Amposta, tot i intentar-ho, no va poder ajustar el partit
malgrat el gol de Carles. Jordi Font, tècnic de l’Amposta,
comentava que “a la primera meitat ens va costar. Ells
van estar ben posats i van aguantar bé i nosaltres vam tenir dificultats en la creació. Ens va faltar més intensitat.
Però a la represa, tot i haver rebut el 0-2, que va ser un
cop dur, vam ser millors, en tots els aspectes. Vam disposar d’ocasions clares, fins a 14 durant el partit, davant
d’un rival que amb les tres que va tenir va ser molt efectiu. Una d’elles fou en fora de joc i una altra arran d’un
rebot quan la pilota va tocar el cos de Joni. L’altre gol ja
va venir per una transició ofensiva ràpida que ens va agafar mal col.locats”. Font afegia que “en dues jornades, la
dinàmica no és bona pel que respecta a transformar les
ocasions. A més, el porter del rival va parar-ho tot i ara la
pilota va al pal i surt fora. Les decisions arbitrals tampoc
acompanyen en aquest inici de lliga. I, a més, també cal
dir que hi ha 9 jugadors nous, així com el cos tècnic, i ens
falta millorar en aspectes que estem treballant i que encara no acaben de sortir. No tenim encert i això afecta mentalment. No obstant, no són excuses. Hem de seguir treballant, convençuts que les coses canviaran perquè els
resultats arribaran. Estem treballant bé i la dinàmica serà
una altra tan aviat es produeixe una victòria”.

L'Ampolla va perdre al camp del Valls (2-0) un partit estrany en el que va jugar amb nou a la represa. Cal dir que
els ampolleros van tenir opcions al primer temps. Estàvem
ben situats al camp i tenien el control del joc. el partit estava obert, amb anada i tornada però les ocasions més
clares van ser de l’Ampolla, davant de porteria, i amb un
gol anul.lat, protestat pels ebrencs. Però Eric va fer una
falta per darrera i va veure la segona groga, avançat el
primer acte. I a l'inici de la represa, el Valls va marcar de
córner l'1-0. Socias va rematar al segon pal. L'Ampolla
encara va poder empatar però es va quedar amb nou i el
Valls, amb espais, va sentenciar amb gol de Joel Marigot.
Enric Alaixendri, tècnic de l’Ampolla, admetida que “va
ser una derrota dolorosa. Vam tenir, sobre tot a la primera
meitat, el control del partit i les ocasions. Però no vam
marcar i, a més, ens vam quedar amb deu. Això ens va fer
modificar el plantejament. Però, amés, a l’inici de la represa, de córner, vam rebre el 2-0 i vam haver de tornar
a fer modificacions. Es va intentar però ens vam quedar
amb nou i ja va ser molt complicat”. Sobre l’arbitratge,
Enric aclaria que “els àritrs tenen la seua feina i poden encertar o equivocar-se, com jo com a entrenador en decisions que pugue prendre. No hi ha res a dir. Penso que
han hagut situacions que han estat culpa nostra i hem
d’aprendre perquè no torni a passar”.
L’Ampolla rebrà diumenge el Móra la Nova, amb dues
baixes segures, les d’Eric i Samu expulsats a Valls.

Dani Saez remunta per al Camarles

CONTRA LA CANONJA (2-1)

El Camarles va guanyar el primer partit, contra la Canonja (2-1). Dos gols de Dani Saez a la represa van capgirar
el marcador. Kiki, tècnic del Camarles, comentava que “la primera meitat va ser travada, amb massa joc directe.
Amb els minuts, la Canonja es va trobar còmode i en accions d’estratègia ens va fer mal. D’un llançament de banda, Schuster va marcar de fora de l’àrea. Nosaltres no vam estar bé, ens va costar molt. A la represa, en canvi, l’equip es va sobreposar. Es va jugar amb més intensitat, movent la pilota amb més velocitat d’un costat a l’altre.
L’equip va millorar, en tots els aspectes. Un gol de Dani amb un tret exterior fou l’empat. L’equip va agafar molta
confiança i va seguir insistint fins que Dani, superant el porter rival, va establir el 2-1. Victòria important, davant
de l’afició i molt content dels jugadors. Després de la pretemporada, quan vam tenir nombroses baixes, ha hagut
una reacció positiva i s’ha guanyat en confiança. Hem de seguir competint com els dos partits jugats fins ara”.

A LA PASTORETA (4-1)
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ELS LOCALS VAN SER MÉS EFECTIUS (3-0)

El Móra la Nova és letal davant
d’un Gandesa que va perdonar
El Móra la Nova va guanyar el Gandesa, obtenint la primera victòria de la lliga (3-0). Inici amb pressió alta del
Gandesa que va tenir les primeres arribades. Al Móra la
Nova li costava. Però una indecisió visitant va aprofitar-la
Agustí per marcar l’1-0. Malgrat això, més pressió del Gandesa i també opcions. No obstant, el Móra la Nova va ser
letal i Gerard va marcar un gran gol que fou el 2-0, poc
abans del descans. Va ser clau. A la represa, els morenovencs van imposar-se, amb més espais, i van tenir les millors opcions. El Gandesa va anar minvant, tot i que va tenir
l’ocasió d’entrar en el partit. Ferran, porter local, va evitarla. No obstant, va ser el Móra la Nova qui va gaudir de les
millors possibilitats, amb Guiu fent forat per banda esquerra. Frede, amb un gol marca de la casa, va fer el 3-0 definitiu.
Opinions
Nando Garcia, tècnic del Móra la Nova, explicava que
“el Gandesa va començar molt fort i ens va dificultar la sortida del darrera. La veritat és que ells van tenir les primeres
opcions. Però al minut 25 vam avançar-nos amb el gol d’Agustí i el partit ja va estar més equilibrat, si bé ells van disposar d’un parell d’oportunitats més. El partit ja va estar
més obert. El gol de Gerard va ser molt important, poc
abans del descans”. A la represa, segons Nando, “ja vam
tenir més calma amb la pilota i vam poder obrir el camp,
considerant que ells van assumir riscos. Vam tenir més profunditat i ocasions. Ells en van tenir una de clara que va evitar Ferran. El gol de Frede ja va sentenciar una victòria que
ens dóna confiança davant d’un rival complicat que ens va
posar dificultats, principalment a la primera meitat”. Alberto López, tècnic del Gandesa: “a la primera meitat vam fer
mèrits per posar-nos per davant. Vam fer el que havíem
parlat, pressionant dalt, amb molta intensitat. Però del 0-1
vam passar a l’1-0 i, tot i intentar-ho i tenir més opcions,
vam rebre el 2-0 que va fer mal. A la represa vam fer canvis
per entrar en el partit i vam gaudir de l’ocasió. Però del
possible 2-1, acte seguit va venir el 3-0 que va sentenciar”.
Sobre els canvis i si van poder ser discutits, el tècnic deia
que “es van fer buscant modificar coses per poder entrar
en el partit. En el cas de Ripoll va ser per unes molesties
que arrosegava”. Gumiel i el porter Rojas van ser baixa.

ELS LOCALS PAGUEN CARS ELS ERRORS

La Sénia cau golejada

Dominguez lidera un Tortosa que s’impulsa a Ulldecona (0-3)

La Sénia va caure golejada a la Pastoreta (4-1). El resultat, com el cas de l’Amposta, és dolorós perquè la
Pastoreta també acaba de pujar. Però ja es veu que
aquests equips que han pujat seran més competitius que
en anys anteriors. Segons Serrano, tècnic senienc, “el resultat va ser enganyós, però no tenim encert en les ocasions i ara paguem cares les errades defensives”. Serrano
afegia que “d’entrada, a l’inici del partit, vam tenir el
control de pilota i estàvem còmodes. Però sobre el minut 25 vam cedir el domini, tot i que ells no ens pressionaven amb excès. Nosaltres vam tenir una ocasió i ells,
en un córner, una altra. A la represa, aviat, vam tenir
dues possibilitats clares. Cas d’haver marcat, crec que la
direcció del partit hagués estat una altra. Del 0-1 vam
passar a l’1-0, arran d’un córner en què vam tornar a cometre una errada defensiva. Vam passar per una fase de
desconcert i vam rebre el 2-0. Malgrat això, vam reaccionar amb opcions que va evitar el seu porter. Va arribar
el 3-0 i, tot i fer el gol i tenir alguna opció més, va ser la
pastoreta qui va tornar a marcar”. El resultat és un cop
dur: “hem de seguir, millorant en tots els aspectes. El
problema principal és que ens costa transformar les ocasions. I també ens falta més concentració defensiva.
Caldrà millorar-ho per al derbi de contra l’Amposta”.
Serà demà a les 18.30 h.

Gran victòria del Tortosa, al camp de l'Ulldecona
(0-3). Després d’un inici igualat, amb una arribada
local en què es van reclamar unes mans dins de l’àrea visitant, el roigiblanc Sergi Escoda, després d'una acció d'Uri, feia el 0-1, amb una rematada amb
el cap anticipant-se a la defensa falduda. Acte seguit, errada defensiva local i Marc Garcia que va
aprofitar-la per fer el 0-2. En 5 minuts el Tortosa va
decidir. Després va jugar còmode mentre l’Ulldecona ho intentava però va ser amb certa precipitació.
A la represa, l’Ulldecona va arriscar i va tenir un parell d’opcions. Però va ser el Tortosa qui va sentenciar amb un gol del millor jugador del partit: Antonio Dominguez. Des de 30 metres, tret
impressionant que va sorprendre a Franc, porter local. L’Ulldecona va insistir però va topar amb el pal
Darrera formació de l’Ulldecona.
i amb Christian, porter que debutava amb el Tortosa. No va ser un bon partit dels ulldeconencs que
van acusar les errades que van cometre i que van estar un imprecisos una vegada van anar a remolc del marcador. Els
dos gols en cinc minuts van pesar. D’altra banda, el triomf dóna força i confiança a l'equip de German. També va debutar Joseph, en el retorn al Tortosa. Edu Marin, un dels tècnics de l’Ulldecona, admetia que “els dos gols en pocs minuts van condicionar. Vam estar imprecisos i el Tortosa, amb el marcador a favor, va saber conduir millor el partit cap
on li interessava. Tot i intentar-ho i tenir ocasions a la represa, cap d’elles va poder servir per entrar en situació”. German, del Tortosa, valorava “el treball de l’equip i l’efectivitat que ens va permetre jugar amb el marcador a favor. Vam
saber fer-ho. Hem de seguir treballant, millorant, amb la confiança que els resultats comporten”.
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TRIOMF EN TEMPS AFEGIT, CONTRA EL R. BÍTEM (2-1). AMB GOL DE SAÜL

El Perelló, amb ofici, guanya a Jesús i Maria (0-1)

El Santa Bàrbara centenari il.lusiona

Partit igualat, jugat amb molta intensitat i en el que un gol de Joab, a la sortida d'un
córner, a la primera meitat, va decidir la victòria d'un Perelló que, amb molt d'ofici, va
saber rendibilitzar el 0-1 i va sumar 3 punts d'or al camp d'un dels rivals competitius. El
partit, principalment al primer temps, es va disputar amb un ritme altíssim, amb molta intensitat. A la represa, ja va ser més travat. Amb el 0-1, el Jesús i Maria va intentar-ho
però li va mancar més precisió en les darreres passades. En els últims minuts, amb els locals oberts, el Perelló va tenir un parell d’ocasions per sentenciar. Amb el J i Maria, per
lesió, Adrià només va poder jugar uns minuts a la segona meitat. El Perelló segueix amb
baixes: Vicent, Narcís, Jack...Els locals van protestar l’expulsió de Lucero, ja en temps afegit, per simular un penal. “El jugador cau a terra però en cap moment es queixa. Al contrari, s’aixeca per seguir el joc. Potser no era penal. Tampoc per a mostrar-li la segona targeta”, deia Ito Galve, director esportiu del Jesús i Maria que afegia que “va ser un partit
d’empat. Es va perdre, però satisfet del treball de l’equip. Va donar-ho tot”.

El Santa, amb molt de públic al camp, va guanyar el R. Bítem i és un dels líders, passades
dues jornades (2-1). Partit emocionant, igualat i obert en què l'empat hagués estat el més
just. A la represa, el local Pau, incisiu, va marcar l'1-0. Acte seguit, en una acció d'estratègia, Aleix empatava i al final, de l'1-2 es va passar al 2-1 amb una rematada al segon pal
de Saúl, després d’una centrada de Pau. Triomf meritori dels del Parra.
El primer temps va ser molt igualat, amb poques ocasions, una dels locals i un parell del
R. Bítem, amb un gol anul.lat a Emilli. A la represa, el partit es va obrir. El Santa va tenir
més profunditat amb Pau que va crear espais. El duel era intens i interessant. Un tret de
Pau, que va passar per baix del cos de Reolid, va ser l’1-0. Poc després empatava el R. Bítem. Els dos equips van buscar la victòria. De l’1-2, en temps afegit, es va passar a una
contra local i a l’assistència de Pau que va culminar Saul. Parra, tècnic local, admetia que
“un empat hagués estat més just. Victòria important davant d’un rival criat per a ser capdavanter. Hem de seguir, amb confiança, però tocant sempre de peus a terra”.

ELS GERMANS LÓPEZ I AURÉ VAN DECIDIR (2-0)

TRIOMF CONTRA EL ROQUETENC (1-0)

VICTÒRIA EN AFEGIT A S. JAUME, GOL DE PRADES (0-1)

L’Aldeana, més efectiu que la Cala

El Batea es fa fort

El Cata és un dels líders

L'Aldeana va guanyar l'Ametlla (2-0) en un partit en què
els caleros van tenir les millors ocasions però en el que no
van tenir eficàcia. El porter local Sergi Auré va salvar al seu
equip. L’Ametlla ja es va trobar més còmode al primer
temps. Sam, com a pivot, va tancar bé el joc interior dels locals que, amb les línies massa separades, no podien fer transicions i havien de ser molt directes. L’Ametlla, a més, pressionava bé dalt i així va tenir dues opcions clares. Auré va
evitar la més clara, de Toni Calafat. A la represa, el partit es
va igualar i l’Aldeana, amb els canvis, va tenir més control
del joc. No obstant, les opcions més clares van ser dels caleros, evitades altre cop per Auré. D’un possible 0-1 es va
passar a l’1-0, amb un gran gol de Jonatan, arran d’una acció individual. El partit ja es va trencar i Robert, amb assistència d’Eloi, en possible fora de joc, va sentenciar amb el
2-0. La Cala va disposar de noves possibilitats però sense
poder batre a un Sergi Auré que va ser protagonista.

Piqué, un dels tècnic del Batea, “la primera meitat va ser
més nostra, amb arribades més clares, si bé el Roquetenc en
va tenir una i casi va marcar. A la represa, una acció d’Edgar
va propiciar un gol en pròpia porteria del Roquetenc. Amb
els minuts vam perdre força al centre del camp i vam baixar.
Potser també ens vam equivocar en posar defensa de 4 i per
això vam acabar massa endarrerits. Vam patir però vam sumar la victòria davant d’un bon equip”. Guillermo Camarero, tècnic del Roquetenc: “una primera meitat amb més domini del Batea, però en què vam estar bé en defensa i vam
crear opcions a la contra, una clara de Joel. A la represa,
aviat, una acció en què els jugadors reclamen que la pilota
va poder sortir, va haver un rebuig posterior que va ser un
gol en pròpia porteria. Amb l’1-0, vam intensificar el domini
i vam fer diverses situacions per marcar, semiocasions que
es diu. El Batea, a la contra, va tenir la seua possibilitat. Un
empat el mereixiem. El Batea és un bon equip, molt fort”.

Joan Subirats, del Sant Jaume: “va ser un cop dur. Fins al
minut 70, quan ens vam quedar en deu, vam ser superiors,
sobre tot a la primera meitat, quan vam tenir dues ocasions,
a més d’un penal molt clar a Juanra, no xiulat. Vam jugar bé,
millorant respecte el primer partit. La represa va ser més anivellada però teníem el control fins l’expulsió d’Oriol (la primera targeta va ser discutible). Amb 10, i davant d’un rival
amb molt potencial, vam aguantar però vam notar-ho.
L’empat, mínim, el mereixiem. Content de l’actitud i, tot i la
derrota, és la línia a seguir”. Albert Forcadell, del Catalònia:
“a la primera meitat, tot i no tenir ocasions clares, el Sant
Jaume va estar millor, més posat. Nosaltres no vam estar còmodes. A la represa vam millorar. Ells, amb els minuts, van
baixar físicament i nosaltres vam fer més sensació de superioritat. Vam tenir 3 ó 4 ocasions i als darrers quinze minuts,
amb un més, vam intensificar la pressió i al final vam rebre
el premi, al treball de la represa, amb el gol”.

EMPAT A 3. EL LOCAL IVAN VA EMPATAR EN AFEGIT

L’ALCANAR SEGUEIX MINVAT

AL MASDENVERGE (3-1)

Corbera-Olímpic, quin partit

El Godall goleja (4-0)

El Flix s’imposa

Jorge Parraga, tècnic del Corbera: “resultat just en un partit
amb una part per equip. A la primera vam ser superiors,
avançant-nos dues vegades. Vam rebre el gol en una acció sense aparent perill, en pròpia porteria. És el tercer així, en dos partits. A la represa, l’Olímpic va sortir amb més convicció. Ens va
remuntar. Amb el 2-3, ells es van defensar molt enrera, amb ordre. A nosaltres ens va costar, ja més cansats, però al final vam
trobar premi amb el 3-3. Hem de seguir, és un projecte nou. Hi
ha marge de millora”. Roca, de l’Olímpic: “vam començar amb
dubtes, rebent aviat l’1-0. Però, poc a poc, vam entrar en el partit i, en línies generals, crec que vam ser superiors. Un gol en
pròpia porteria va ser l’1-1 i acte seguit, en possible fora de joc,
ens van fer el 2-1. La segona meitat fou de domini de l’Olímpic.
Amb un gran gol de Pol i un de Ramon, de falta, vam remuntar
amb el 2-3. El Corbera va tenir l’opció amb un gol anul.lat i nosaltres vam poder decidir amb dos pals. Del 2-4 es va passar al
3-3, amb un gran gol, en afegit. Crec que mereixiem més”.

El Godall va golejar un Alcanar que segueix minvat i
que en dos partits ja ha rebut 8 gols. El Godall va decidir a la primera meitat amb els gols de Cristian Alvarez
i de Miquel, jugador que debutava, procedent de l’Ulldecona. Gerard Balada i Adrià van ampliar l’avantatge
a la represa. Josep Lluís Bartolí, tècnic del Godall, comentava que “primer que res m’agradaria destacar el
compromís i l‘esforç de l’equip de l’Alcanar per poder
participar i jugar a la categoria, tot i les dificultats que
han viscut. L’Alcanar em va fer una bona sensació, i no
va ser fàcil superar-lo. Així mateix, he de destacar el
meu equip perquè es va agafar el partit amb el compromís i la implicació necessària perquè no fos trampa com
en principi podia semblar. Si no va ser-ho va ser pel joc
solidari del Godall i perquè els jugadors van respectar el
rival i van competir amb serietat. Fins avançada la represa el partit no es va decidir”.

Caco Casals, directiu del Flix: “va ser un partit físic, no
excessivament vistós. Vam començar dominant però sense
crear opcions clares, fins el minut 30 quan arran d’una
centrada a l’àrea, Jacob es va avançar al porter rival. Amb
l’1-0, vam tenir més confiança. A la represa, vam sortir
amb una marxa més i Luis Garcia va fer el 2-0. Acte seguit
Pere, de falta, va marcar el 3-0. En una contra, el Masdenverge va establir el 3-1”. Marcel encara no va poder debutar en un Flix que genera il.lusió entre l’afició per fer
una gran temporada. Demà rebrà la Rapitenca B. Gerard
Capera, tècnic del Masdenverge, lamentava que “és el segon partit de lliga i el segon que paguem cares les errades.
En aquesta ocasió fou el nostre porter qui no va estar encertat, en les jugades dels dos primers gols. Ens va costar
molt entrar en el partit, una vegada vam rebre l’1-0, però
quan vam fer-ho, una altra indecisió, arran d’una pilota
aturada, va costar el segon gol que ja va decidir”.

La Rapitenca B passa per sobre la Cava a la segona part (5-1)
La Rapitenca va remuntar abans del descans el gol matiner dels visitants. Al descans, 2-1. Però a la represa, els joves rapitencs es van imposar,
superant la Cava i golejant per 5-1. Ramon Sancho, tècnic de la Rapitenca B: “la Cava va començar bé, fent el 0-1 i tenint el domini. Però, amb
els minuts, vam neutralitzar la seua sortida de pilota i vam tenir més control, amb opcions. Vam remuntar i vam gaudir d’altres possibilitats, si bé
la Cava va tenir la darrera del primer temps per empatar. La represa va ser totalment nostra; vam ser superiors físicament i vam fer 3 gols, tenint
altres ocasions per haver-ne fet més”. Mario Arques, un dels tècnics de la Cava: “resultat clar, contundent i merescut per a la Rapitenca B, tot i
el bon inici nostre, amb 15-20 minuts inicials prou bons, avançant-nos amb el gol de Guille i tenint el control de la pilota, combinant bé. Però
arran de l’empat a un, el partit va canviar. Es va intentar però el domini ja va ser altern. La Rapitenca va remuntar i va crear un parell d’opcions
més. Nosaltres, abans del descans, també en vam tenir per empatar. La represa ja va ser molt diferent, pel que fa a l’actitud, sobre tot defensiva.
La Rapitenca ens va superar. Vam cometres errades individuals, fruit de la passivitat defensiva que en general va mostrar l’equip, que van suposar
3 gols i altres arribades clares per als rapitencs”. Guille, per un fort cop al trumell, serà dubte per al proper partit.

Raül Arroyo, a
l’Olímpic
Raul Arroyo (exdavanter del Pinell i Perelló) ha fitxat amb un
Olímpic que té baixes
en l’inici de lliga. Arnau
Pardo, que va estar al
futbol base del Tortosa,
va debutar amb el Sant
Jaume.
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VA VÈNCER A LA FINAL A L’ESPANYOL PER 3-0

El FC Barcelona, campió del VIII Torneig Pitarque
L'equip aleví del FC
Barcelona va guanyar el
passat dissabte, 8 de
setembre, la vuitena edició
del Torneig de Futbol Base
Jordi Pitarque celebrat
durant dos caps de setmana a l'Estadi Municipal de
Futbol de l'Ampolla. Els
blaugranes es van imposar
al RCD Espanyol per 3 a 0.
Després de celebrar-‐se
la fase de classificació,
els quarts de final els
van disputar el RCD
Espanyol, la UE Cornellà,
la UD Llevant, el Nàstic de
Tarragona,
el
FC
Barcelona, el CF Damm, el
CF Villareal, i la UE
Rapitenca. D'aquests vuit
equips, els que van jugar
les semifinals van ser el

RCD Espanyol i el Llevant
UE (4 -‐ 0), i el FC
Barcelona i el CF Villareal
(4 -‐ 0). L'entrega de premis va comptar, entre
altres autoritats, amb la
presència
de
Gerard
Figueras i Albà, secretari
general de l'Esport de la
Generalitat de Catalunya.
Com a novetat d'enguany,
abans de disputar-‐se la
final del torneig i amb
l'objectiu de donar protagonisme a les persones
amb discapacitat intel·∙lectual, es va disputar un partit amistós entre el Reus
Deportiu de la lliga
Genuine i la selecció
Integra de les Terres de
l'Ebre, que enguany va
imposar-‐se
al

MIC’Integra.
El torneig, organitzat per
l'Associació Esportiva Jordi
Pitarque Ceprià (AEJPC),
té com a objectiu promocionar el futbol amb respecte i harmonia, així com
mantenir viva la flama de
Jordi a través de les seves
dues passions: el futbol i
els nens.
Una festa
El torneig Pitarque és un
referent. Un esdeveniment
esportiu i social consolidat.
L’organització ha d’estar
satisfeta i orgullosa del
que està aconseguint, en
tots
els
aspectes.
L’ambient fou espectacular
amb una gran dosi d’emoció. Fins al proper!.

El Barça es va tornar a imposar, en vèncer a la final a l’Espanyol (3-0).

XERRADA A CÀRREC DE LA FUNDACIÓ GARCIA CUGAT

Exitosa jornada organitzada per la
Penya Barcelonista del Perelló
La Penya Barcelonista del Perelló va organitzar una xerrada dissabte passat, a càrrec de
la Fundació Garcia Cugat: "Medicina esportiva: mites i realitats". Els factors de creixement,
tractament que serveix per escurçar el temps de recuperació de les lesions.
Montserrat Garcia, esposa del Doctor aldeà Ramon Cugat (tots dos a la imatge adjunta),
va ser la ponent. Membres de la Fundació, entre ells el Doctor de la Juventus, Claudio Rigo,
també van assistir-hi. La xerrada va crear molta expectació i fou molt interessant. Un èxit
organitzatiu per a la Penya perellonenca.
CLUB PATÍ L’LADEA

Anouk Vizcarro, sisena a
l’Europeu cadet
Les Açores (Portugal) van acollir del 31
d’agost al 8 de setembre el CAMPIONAT D’EUROPA DE
PATINATGE ARTÍSTIC CADET-JUNENIL
I JÚNIOR-SÈNIOR.
Per la selecció espanyola es va convocar a Anouk Vizcarro
del CP l’Aldea, que
en categoria cadet,
individual femenina,
va fer una sisena
plaça. Un altre gran
resultat per al club i
per a la jove patinadora, en una competició a nivell europeu.

EL CH AMPOSTA S’IMPOSA EN UNA JORNADA PLENA D’EMOCIÓ

II Torneig d'handbol Emma Garcia Curto
L'Amposta Lagrama s'ha proclamat campió del II
TORNEIG D'HANDBOL FEMENÍ EMMA CARCIA
CURTO, després de guanyar els dos partits del triangular que les enfrontava primer a l’ORBEL ALMASSORA BM, amb el resultat de 24 a 16 i desprès al
H.SANT JOAN DESPÍ per 15 a 14. Començava el Torneig amb la presentació dels equips i amb un petit homenatge per als pares de l’Emma Garcia. Homenatge
molt emotiu en el que qui va ser entrenador de l’Emma diverses temporades, Marc Gonzalez, feia entrega
d'un obsequi del seu actual club el GEIEG de Girona.
A continuació, l’ex-companya d'Emma, Marina Seder,
ara en les files de l’ORBEL ALMASSORA BM., els hi
entregava al Nacho i la Joana, pares de l’Emma, un
detall en representació del seu club actual. I també
l’ex-companya, dins i fora de la pista i amiga intima,
Yaiza Ferré, actualment en les files del H.SANT JOAN
DESPÍ, feia entrega d'una camiseta del seu actual club
als pares de l’Emma. Posteriorment, totes les jugadores que van formar part de l'equip d’Emma i que encara estan en
actiu (Noelia Lázaro, Lluisa Hierro, Gemma Polo, Laia Hernandez, Andrea Garcia, Gemma Gálvez, Marina Seder i Yaiza
Ferré), en representació del C.H.AMPOSTA, lliuraven un ram de flors i un quadre amb el cartell de la 2ª edició del torneig, donant pas a un emotiu minut de silenci on per la pantalla del pavelló anaven sortint imatges de l’Emma amb les
seves companyes. Després del minut de silenci, unes paraules de Nacho i Joana que van emocionar a tot el public asistent al pavelló. D’altra banda, informar que demà dissabte (19.30 h) comença la lliga de Divisió d'Honor Plata estatal
grup C. L’Amposta visitarà el Sant Quirze del Vallès. (Informació de Mingo Quesada, CH Amposta).
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EQUIP DE LA
SETMANA

UE RAPITENCA B

FERRAN (M Nova)

VILLA (Rapitenca)

PASTOR (S Bàrbara)

ELOI (Aldeana)

JORDI (Perelló)
DOMINGUEZ (Tortosa)

JOSEP RAMON (Rapitenca B)

Top Secret

Excel·lent
*Dada curiosa. L’Ulldecona visita en les últimes temporades en la tercera jornada el
camada boxer
Gandesa. I així en portem
tres. És màgia, casualitat...estaria bé saber com es fan els
atigrats,
calendaris.
pit blanc, cara
*Un total de 533 jugadors
militen
en els 28 equips ebrencs aquesta temporada des de
negra.
Bon
l’Ascó fins als de la Tercera catalana. I si sumem els de 4a, que encara no tenen les
plantilles tancades, podrien ser uns 761 jugadors que militen en el futbol amateur.
*Dos entrenadors ebrencs com no treguin el fuet seus equips patiran i podrien ser cessats.
*Uns quants jugadors d’un equip ebrenc la nit abans del partit sembla ser que estaven
en diverses discoteques fins a altes hores de la matinada. Hi ha malestar a la directiva
d’aquest equip.
*El futbol ebrenc segueix sent gran: molts espectadors a Móra la Nova, Camarles,
Jesús i Maria i també a Batea, tot i la verema.
*El jugador Hugo Fornós, que porta dos anys lesionat, està entrenant amb el Tortosa.
Esperem aviat la seva recuperació.
*Rècord guines a la plantilla del Camarles. De titulars, diumenge, 8 jugadors de la zona
de Tarragona.

DANI (Catalònia)

BALADA (Godall)

DANI SAEZ (Camarles)

TINI (Flix)

SEGONA CATALANA EN OFF
*Pinta molt bé aquest Tortosa, podria ser un campió tapat. Estic segur que quedarà entre els 5 primers. Destacar que al Tortosa, a l'equip titular, solament 4 jugadors ebrencs: Dani Bel, Sergi Escoda, Marc Garcia i Aleix Salvadó.
*No és significatiu perquè la lliga acaba de començar però ja en les dues primeres
jornades, entre els primers sis classificats, quatre equips ascendits. I només dos
equips han guanyat dos partits, serà una lliga molt igualada.
*A Móra la Nova estan tan contents amb el mister Nando que ja hi ha directius
que es plantegen renovar-lo per a la següent temporada. A Tortosa van donar guerra i aquesta setmana contra el Gandesa van fer 3 gols. I ja va sucar Agus.
*La Sénia en les primeres 4 jornades de la passada campanya, quatre victòries. En
aquesta, només un punt. Ha faltat el cervell de l'equip, Gerard, en els dos partits.
*No hi ha rival petit en aquesta categoria. El Vilaseca, excepte el porter, amb jugadors de 19-20 anys i està donant guerra, com també la Pastoreta.

TERCERA CATALANA EN OFF
*La Cava, dos partits, dues decepcions contra equips recent ascendits, Flix
i Rapitenca. Equips que seran molt competitius en aquesta categoria. Dada
important: dels cinc gols de dissabte cadascun d'un jugador diferent. Això
demostra que els rapitencs fan un joc creatiu i col·lectiu. I ull a una altra
dada: en l'onze inicial, només 4 jugadors de la temporada passada.
*Amb les dues primeres jornades, no veig ni un equip que en principi destaqui com la lliga passada ho van fer el Móra la Nova i l’Ampolla. Serà una
lliga més emocionant que l’anterior.
*L’Ametlla no ha marcat en les dues primeres jornades. Però diumenge, el
porter de l’Aldeana, Auré, va estar fantàstic, sent el destacat.
*En diversos camps, actuacions d’àrbitres no molt encertades. No obstant,
un mister em va dir: "jo dels àrbitres no parlo mai, ni amb la meva dona".
*La massa social del S. Bàrbara creix. 180 espectadors aquesta setmana per
veure la segona victòria d'un equip que apunta molt alt aquesta campanya.
*A Flix, quatre jugadors de molta qualitat i no són ‘babys’: Jacob 35 anys,
Luis Garcia i Magi 37 i Robles amb 38. Però s’equilibra la plantilla amb 5
sub 23. El fitxatge estrella del Flix, Marcel, ex Reus B, podria debutar demà.
*A Alcanar aquesta setmana ja tenien més jugadors: tres a la banqueta.
Però van rebre 4 gols més. La gestora continua fent miracles.

MÉS TOP SECRET

‘Babys’ de l’Amposta: Quim, Arnau Beltran, Arnau Bertomeu, Pau, Àlex Estorach, Yassine, Marc Ayuso, Edgar, Eric Fornós i Ferran.

*Un jugador aquest any ha fitxat per un equip de tercera catalana i per
primera vegada no cobrarà doncs aquest equip no paga. Això sí; ha
negociat el nombre de barbacoes que ha de fer l’equip durant l'any.
*Tres entrenadors que actualment estan al futbol ebrenc es van oferir
ells als clubs, i els van dir sí. I allí estan, entrenant.
*Aldeana i Ulldecona li han ofert a Chimeno la possibilitat perquè
entreni i es recuperi de la seva lesió.
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ELS NOSTRES EQUIPS
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CF S. BÀRBARA

UE R-BÍTEM

UE S. JAUME

OLÍMPIC

CF MASDENVERGE

CE ARNES

EBRE ESCOLA
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Alvocats farcits amb gambetes i vinagreta d'anxoves
VALORACIÓ
L'advocat és un
superaliment, com
ja us n'he parlat
altres vegades. Té
una combinació de
greixos, que amb un
consum moderat fa
que millori el perfil
lipídic plasmàtic. Es
recomana en dietes
d'aprimament, per
la seva capacitat saciant gràcies a l'alt contingut en greixos i en fibra. És un còctel de
vitamines i antioxidants, la qual cosa fa
que previngui determinats càncers. Cal
consumir-lo en el seu millor moment de
maduració per poder gaudir-ne de tots
aquests avantatges.
Referent a la recepta, a causa de la quantitat de proteïnes d'origen animal que hi
presenta, caldria acompanyar-lo d'un primer plat que no en contingui, perquè sigui
una dieta equilibrada.

INGREDIENTS 4 RACIONS:
• Dos alvocats en el seu punt
• Una safata de tomàquets xerris
• 300 grams de gambetes petites congelades
• Aigua
• Sal
• Una ceba tendre picolada
• Vinagreta d'anxoves
• Pebre negre en pols

PREPARACIÓ:
Primerament, farem la vinagreta d'anxoves
i la reservem. Vinagreta d'anxoves: Una
llauna d'anxoves en oli, petita, un all pelat,
pebre negre en pols, vinagre, oli d'oliva. En
el pot de la batedora, posem els filets d'anxova tallats, un polsim de pebre negre, l'all
pelat, un raig de vinagre, i oli d'oliva, per la
quantitat de vinagreta, que vulguem fer.

Passem la batedora, i quan és ben batut, ja
tenim la vinagreta llesta. Un cop feta
agafem els tomàquets xerri, els tallem en
quatre trossos i els posem en un bol de vidre. Tot seguit, agafem les gambetes, i les
escaldem uns cinc minuts, amb aigua i sal.
Un cop escaldades, les refredem amb aigua
freda, les escorrem i les afegim en el bol. A
continuació, picolem la ceba tendra i l'afe-

gim amb els altres ingredients. Tot seguit,
buidem els alvocats, picolem la carn, i ho
afegim amb tota la barreja.
Seguidament, salpebrem tots els ingredients, ho remenem tot ben remenat, i ho
assaonem amb la vinagreta d'anxoves.
A continuació, omplim els alvocats, els posem en una safata i ja ho podrem treure a
taula. Bon profit!
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SERVEIS
SECCIÓ PATROCINADA PER:

L’horòscop
Àries

Balança

20/3 al 19/4
Poden sorgir-te noves oportunitats en l’àmbit
afectiu. En general ho viuràs amb més alegria i sort. Ara mateix tens energia de sobra
per fer esport.

22/9 al 22/10
Avui la comunicació amb la teva parella serà
més profunda i veritable. Potser aviat tindràs
el desig de fer alguns canvis respecte a la
teva forma de vida.

Taure

Escorpí

20/4 al 19/5

22/10 al 21/11

PASSATEMPS

Necessites tenir una referència sentimental
que et serveixi per funcionar millor en altres
àrees de la vida. Has de fer esport i trobar
el teu to físic.

En assumptes d’amor has de tenir la ment
clara. Tot passarà amb certa rapidesa i amb
prou feines tindràs temps per adonar-te dels
esdeveniments.

Bessons

Sagitari

20/5 al 21/6

21/11 al 21/12

No siguis egoista. No ets l’única persona al
món. Aprèn a valorar la teva relació de parella. Respecte al la salut, avui poden baixar els
teus bioritmes. Et pots sentir més cansat.

Vés amb compte a l’hora de triar parella. Tens
tendència a deixar-te enlluernar per allò purament superficial. La teva sort està en l’esforç
diari que poses per mantenir-te en forma.

Cranc

Capricorn

22/6 al 21/7

21/12 al 19/01

Hauràs de mostrar una major cautela a l’hora
de prendre les regnes en les teves relacions
afectives. La teva autoestima està alta però
no la malgastis.
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SOLUCIÓ

BEGUDES

Estàs en un període molt viu, de molta comunicació amb la teva parella. Pots viure diferents experiències. No et deixis enganyar
per les aparences.

Lleó

Aquari

22/7 al 22/8

20/1 al 18/2

El trànsit de Venus pel teu signe t’ajuda a l’hora de viure relacions sentimentals de bona
qualitat. Respecte a la salut, avui mantingues
el control i no perdis la calma.

Has de viure tots els teus assumptes amb
molta calma i paciència però especialment els
que estiguin relacionats amb els teus sentiments.

Verge

Peixos

23/8 al 21/9

19/2 al 20/3

Avui gaudiràs de la teva vida sentimental de
manera intensa. Trauràs las part més visceral
de la teva personalitat. Avui estàs propens a
patir trastorns digestius o estomacals

Abaixa una mica la guàrdia, no siguis tan primmirat i mostra’t més comprensiu i dialogant
amb la teva parella. Camina amb cura i estigues previngut, o tindràs problemes.

TELÈFONS D’INTERÈS:

Emergències

·

Mossos

d’Esquadra

·

Bombers

·

MÉS EBRE RECOMANA · AGENDA D'ACTIVITATS I ACTES DESTACATS A LES TERRES DE L’EBRE
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Urgències

(Ambulàncies)
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IMMOBILIARIAÑ
ES VEN PIS A
AMPOSTA, 2 habitacions, cuina i menjador, bany i traster.
Zona darrere estació
autobusos i nou Cap.
Reformat per estrenar.
Amposta 45.000€
Tel. 645 888 266

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

PUBLICITAT
977 279 290
comercial@mesebre.cat

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

PRESSUPOSTOS
DE NOVA CREACIÓ
DEL SEU JARDÍ
I/O MANTENIMENT
SENSE
COMPROMÍS
Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadèmica, ASSEGURANÇA
de responsabilitat civil,
carnet i CERTIFICAT
d'aplicador de productes fitosanitaris, pla
d'higiene i SEGURETAT
al treball en vigor.
Tel. 615 24 66 99
www.florestajardineria.com

florestajardi@hotmail.es

No t’ho pensis més!

ALQUILER
HABITACIÓN
SUITE POR HORAS
DISCRETO. SOLO
PERSONA SERIA
Y FORMAL.
TEL. 664 149 258

VARISÑ

ES VEN
Bultaco 155
any 1959.
Restaurada
i al dia de tot.

TEL. 977 50 25 90

COMPRO
VEHICLES,
MOBLES
I ESTRIS ANTICS.
PAGAMENT AL
COMPTAT.
691 30 22 41

COMPRO
tractors, cotxes, 4x4,
furgonetes...
i tot tipus de maquinària
· No importa l'any ni
l'estat
Màxima serietat. Pere

tlf: 686 979 513

Seriedad y
Privacidad!!!

695410052

Pis acollidor i molt cèntric. Ideal
parelles, Moblat, 1 habitació, Salómenjador i 1 bany.
Recentment reformat
3º sense ascensor
Comunitat a part

450€

ES VEN
LLICÈNCIA TAXI
PER JUBILACIÓ
AMETLLA DE
MAR
619 762 458

Me urge vender: telas
de tapicería, de confección 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

RELAXÑ

Vols anunciar-te a

YOTOO
Encuentra
tu pareja
mediante
presentaciones
Individuales, trato
exclusivamente
personalizado.

TARRAGONA. ES LLOGA

CLASSIFICATS

www.mesebre.cat

?

15.000
EXEMPLARS

977 279 290
comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!
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