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L’alcalde de Roquetes fou citat a declarar ‘per no retirar els llaços grocs del seu poble en la campanya electoral del 21-D’

Més de 200 persones, entre militants, simpatitzants i representants institucionals d’Esquerra Republicana de Catalunya han acompan-
yat aquest dijous a l’alcalde de Roquetes, Paco Gas, als Jutjats de Tortosa on estava citat a declarar. 

P3

Avui divendres s’ha convocat una concentració de suport per ajudar a repintar la casa que
està ubicada al carrer Comte Floridablanca, a tocar del carrer Sant Isidre.

P8

Pinten amb símbols unionistes la façana d’una casa 
particular de la Ràpita

« El poble té tot el dret d’expressar els seus sentiments »« El poble té tot el dret d’expressar els seus sentiments »
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Dilluns es va iniciar la nova programació de Ràdio Delta, en el marc del
projecte Delta.cat, amb l’objectiu de modernitzar una ràdio local que,
segons informa l’alcalde Lluís Soler al seu Facebook, “vam assumir amb
una manca d’impuls dels anys anteriors. Per aconseguir aquest objectiu,
no només hem renovat les instal·lacions, sinó que també apostem per
nous continguts, una borsa de col·laboradors dinàmica i inclusiva pro-
gressivament, i també per la instal·lació de càmeres a l’estudi de ràdio
que permetran emetre part de la graella radiofònica i així crear la televi-
sió digital del municipi. Una acció pionera a nivell de Terres de l’Ebre que
vam presentar el passat 9 d’agost, en el 35è aniversari Ràdio Delta, amb
el president de l’Associació Catalana Municipis, David Saldoni. Una acció
que segueix consolidant la nostra capitalitat del Delta de l’Ebre a partir
de fets i no només de paraules!”. 

Projecte Delta.cat

DILLUNS ES VA INICIAR LA NOVA PROGRAMACIÓ DE RÀDIO DELTA

Editorial VIURE MÉS ANYS? SÍ, PERÒ... Avui, 21 de setembre: Dia mundial de l'Alzheimer

Tothom està més que familiaritzat amb aquest nom tan enrevessat que ja forma part del nostre vocabulari quotidià: L'Alzheimer. Aquesta malaltia és el tipus de demència més
comuna, i pel que fa a Catalunya hi ha més de 120.000 casos diagnosticats i més de 800.000 al conjunt de l'Estat. Podem dir que una de cada deu persones de més de 65 anys
té la malaltia, i a escala mundial l'OMS parla de gairebé deu milions de casos nous de demència cada any (el 70% dels quals serien d'Alzheimer). Les futures generacions viuran
100 anys però, si no es troba aviat una solució, quan siguin avis oblidaran els seus records, el naixement dels seus fills i filles, les cares i els noms dels seus familiars, amics, les
coses boniques que els van passar a la vida... És imprescindible seguir investigant aquesta malaltia perquè, avui, encara no té cura. Envellir és el factor de risc més important per
desenvolupar Alzheimer, i l'augment de l'esperança de vida pot generar que el nombre de persones afectades al món es multipliqui per tres en les pròximes dècades. A les Terres
de l'Ebre tenim l'Associació de Familiars d'Alzheimer de les Terres de l'Ebre, amb un magnífic equip que va començar la seua lluita ara fa 25 anys degut a la manca d'informació
i de recursos que hi havia a la comarca del Baix Ebre per a malalts i familiars d'Alzheimer. Avui AFATE celebra el seu 25è aniversari mantenint-mos al dia dels avenços i activitats
que ajuden, tant als malalts com als familiars, a enfrontar la malaltia. Des del Més Ebre fem una crida per associar-vos a AFATE www.alzheimerterresdelebre.com Passeig Moreira
25. 43500 Tortosa 977 510 519. Segons sembla, les futures generacions viuran uns cent anys, però...per només 60€ l'any ajudaràs a frenar i, perquè no, a curar aquesta malaltia. 

El passat 15 de setem-
bre es va portar a
terme l’actuació nacio-
nal del JCI Catalunya
en motiu del Clean Up
Day, la qual va consis-
tir en la neteja de la
platja del Trabucador
per part de voluntaris.
L’activitat va ser orga-
nitzada per la JCI
Terres de l’Ebre, orga-
nisme local membre de
la JCI nascut aquest mateix any com a fruit de la motivació i
lideratge d’un grup de joves de les comarques de l’Ebre.
L’acció va resultar amb la recollida d’un volum considerable
de brossa, tenint en compte que la platja es troba dins del
terme del Parc Natural del Delta de l’Ebre. JCI Terres de l’Ebre
va comptar amb el recolzament de la resta d’organitzacions
locals membres del JCI d’arreu de Catalunya, així com amb el
suport del Parc Natural del Delta de l’Ebre, l’Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita, l’Agència Catalana de Residus i
altres empreses i institucions locals.  La Jove Cambra
Internacional és una prestigiosa associació no governamental
que agrupa a joves d’entre 18 a 40 anys arreu de tot el món.
La JCI és una eina de formació activa per als joves que la
integren. 

Neteja de la platja 
del Trabucador

ORGANITZADA PER LA JCI TERRES DE L’EBRE

La camarlenca Carol Rovira és Maite Otxoa en la sèrie
‘Presunto culpable’ d’Antena 3, que es va estrenar dimarts pas-
sat. Maite és germana d’Anne, i va ser gran amiga de Jon, el
protagonista. Serà la única de la família Otxoa que confiï amb
la innocència de Jon i acabarà per ser un dels seus suports. La
sèrie, amb el primer capítol, ha aconseguit enganxar l’audiència
amb un 16% de share. 

Carol Rovira és Maite a la sèrie 
‘Presunto culpable’, d’Antena 3

ACTRIU DE CAMARLES

L’Espai Tataküa és un
projecte d’aprenentatge
actiu situat a la finca Can
Sisco, a la falda del
Montsià, que segueix un
model educatiu basat en
l’observació i experimen-
tació directa de la natura.
Com espai de criança per
a xiquets d’entre 0 i 6
anys, funciona des de fa
quatre anys, i en fa dos
que va incorporar el projecte de bosc-escola per a infants d’entre 3 i 6
anys. De fet, tot i que la idea del bosc-escola es remunta als anys 30 del
segle passat, a Catalunya hi ha actualment molt pocs projectes d’aquest
tipus i Tataküa és ara per ara l’únic bosc-escola de la demarcació de
Tarragona. L’Espai Tataküa compta actualment amb una trentena de
famílies sòcies i tres persones que treballen en l’acompanyament dels
infants a l’espai de criança i al bosc-escola.

L’espai Tataküa obre el seu projecte de bosc-escola

ALS CENTRES PÚBLICS DEL TERRITORI 
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L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) Terres de l’Ebre ha
fet una carta oberta a Joan Sabaté, subdelegat del govern
espanyol a Tarragona, invitant-lo als actes de germanor
ciutadana, que l’Assemblea té previst organitzar el dia 30 de setembre, coincidint
amb la vigilia de l’1-O i després de les declaracions que va efectuar Joan Sabaté,
fa unes setmanes, a Aguaita.cat, manifestant el seu punt de vista del que va pas-
sar aquell dia, amb les càrregues policials. La carta la podeu trobar al web de Més
Ebre: mesebre.cat.  

“Sr. Joan Sabaté, vinga a l’acte 
de germanor del 30 de setembre”

Militants, simpatitzants i
representants institucionals
d’Esquerra Republicana de
Catalunya han acompan-
yat aquest dijous a l’alcal-
de de Roquetes, Paco Gas,
als Jutjats de Tortosa on
estava citat a declarar per
no retirar els llaços grocs
penjats al seu poble
durant la campanya elec-
toral del 21 de desembre.
Abans d’entrar als
Jutjats, l’alcalde ha estat
ovacionat per les més de
dues-centes persones
que s’havien aplegat per
expressar-li el seu suport
i solidaritat.
Gas en sortir del Jutjat ha
afirmat: “seguim reivin-
dicant la llibertat dels
presos i les preses políti-
ques, i defensant que la
llibertat d’expressió no
l’ha de poder coartar cap
jutjat”. Tot seguit ha des-
tacat que “la connotació
política dels fets és el que
fa que haguem de passar

pels jutjats nou mesos
després d’haver-se pro-
duït”.
L’alcalde li ha dit al jutge
“que no hi havia cap
motiu de delicte i que el
poble té tot el dret a
expressar els seus senti-
ments i la seva ideolo-
gia. I en aquest cas ho
va fer amb llaços grocs
per reivindicar l’allibera-
ment dels presos i les
preses polítiques, i el
retorn dels exiliats”.
Gas també li ha manifes-
tat que “ens sembla
absurd que se’ns torni a
fer una citació judicial
després d’haver demos-
trat que havíem com-
plert amb tots els reque-
riments de la Junta
Electoral”. Davant la
pregunta del jutge de
com és que havien tor-
nat a aparèixer pel poble
llaços grocs i cartells exi-
gint la llibertat dels pre-
sos polítics entre els

diferents requeriments
que se li van enviar; Gas
li ha contestat que “la
gent del poble que rei-
vindica la llibertat dels
presos polítics és lliure
de penjar o col·locar els
llaços o cartells que cre-
gui convenient”. Xavier
Faura, advocat de Gas i

de la secretària de
l’Ajuntament, ha infor-
mat que va ser la Junta
Electoral de Zona qui va
obrir d’ofici la investiga-
ció a partir de tres infor-
mes fotogràfics dels
Mossos d’Esquadra
davant la presència de
llaços grocs en edificis i

mobiliari públic, i d’una
estelada a l’Ajuntament
de Roquetes.
Faura s’ha mostrat con-
vençut de poder aconse-
guir el sobreseïment de
les acusacions.  “De cap
manera pot prosperar el
delicte del què són
objecte d’investigació
perquè tal com han
explicat l’alcalde i la
secretària, els fets deri-
ven d’un moviment
espontani del poble, fet
al marge de la seva
intervenció com autori-
tats municipals”.

Certify, la major plata-
forma per a la gestió de
despeses corporatius als
Estats Units, ha adquirit
l'empresa Captio, de
Tortosa, per convertir-la
en la seva base per a
l'expansió europea.
Segons informa La
Vanguardia, fonts prò-
ximes confirmen que
s'ha valorat en uns 25
milions d'euros, preu
vinculat a la consecució
de resultats i que l'ope-
ració “es pagarà total-
ment en efectiu”. La
plataforma de Captio,
startup espanyola que
va néixer fa sis anys,
permet automatitzar la
gestió de despeses
d'empresa, evitant pèr-
dues de temps en
paperassa i millorant el
control i visibilitat de les
despeses d'equip.

L’alcalde de Roquetes, citat als Jutjats a declarar ‘per no retirar els llaços grocs del seu poble en la campanya electoral del 21-D’

L’americana
Certify paga
25 milions 
per Captio

Paco Gas: “La llibertat d’expressió no 
l’ha de poder coartar cap jutjat”

Paco Gas, alcalde de Roquetes, a la porta dels Jutjats de Tortosa, ahir.

Dimarts, el senador Miquel Aubà i l’alcalde
de l’Aldea, Dani Andreu, van tenir una reu-
nió de treball a Madrid, al Ministeri de
Foment, amb el Secretari d'Infraestructures,
Pedro Saura, per, entre altres temes, “recla-
mar la cessió de la cruïlla N-340. És una
reclamació que hem reiterat molts cops i
amb molt d’entusiasme per al nostre poble;
una petició que s’allarga des del 3 d’octu-
bre del 2013, data en que es va posar en
funcionament la variant. El municipi neces-
sita ‘manar’ de l’Avd. Catalunya per decidir,
decoració, mobiliari, enllumenat, places de pàrquing, terrasses dels bars, apara-
dors, mesures de seguretat...i no haver d’estar pendents del permís o no que han
de donar altres”. Andreu afegia que “la reunió ha estat satisfactòria però conti-
nuarem les negociacions per obtenir els millors acords per l’Aldea. Agrair l’aten-
ció rebuda i les gestions del diputat Ferran Bel, que no ha pogut assistir per altres
compromisos, i del senador Miquel Aubà. Gestions que han permès aquesta
entrevista de tanta importància per al nostre futur”.

Reunió amb el Ministeri de Foment

Del senador Miquel Aubà i Dani Andreu, alcalde de l’Aldea

“El poble té tot
el dret

d’expressar els
seus

sentiments i la
seua

ideologia”



La concentració falangista que va aplegar aquest diumenge al
migdia una vintena de persones davant el monument franquista
al mig de l'Ebre, a Tortosa, ha revifat les demandes per fer
efectiva la seva retirada immediata. Els concentrats, que van
cantar el 'Cara al Sol' amb els braços enlaire al final de l'acte,
van reclamar que es mantingui i s'il·lumini el monòlit.
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Afavorir la pesca massi-
va i la comercialització
del cranc blau per con-
trolar la seva expansió
imparable a la zona del
delta de l'Ebre. Aquesta
és l'aposta que el direc-
tor general de Pesca,
Sergi Tudela, ha traslla-
dat a tots els agents
afectats pels efectes d'a-
questa espècie invasora,
que ja ha arribat a tots
els hàbitats potencials
que podia colonitzar a
Catalunya. Una expe-
riència que ja hauria
funcionat en països
afectats des de fa més
anys, com Grècia.
L'objectiu és poder
donar sortida a la sobre-
explotació professional
d'una espècie invasora
amb demanda comercial
i que està generant
nombrosos problemes,
especialment al sector
de la producció de
mol·luscos. La primera
avaluació sobre la
població de cranc blau al
delta fou presentada
ahir a Tortosa.

El ple de Tortosa del mes de
setembre ha aprovat la pro-
posta d'aprovació provisional
de l'ordenança reguladora de
la prestació patrimonial públi-
ca 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 pro-
pera tardor. Pel que fa a les
mocions dels grups municipals, s'han aprovat per unanimitat la proposta de PSC
per accedir als habitatges amb pres de lloguer justos i estables, i la proposta del
PP per reduir l'ús del plàstic al municipi. S'han rebutjat, la moció de Movem
Tortosa per iniciar un procés per crear un pacte per l'ocupació i el treball a la ciu-
tat, la del PSC per demanar que es permeti pescar el cranc blau amb llicència de
pesca recreativa, i la proposta del PP per a l'obligat compliment dels acords de
les mocions aprovades pel ple. Movem ha aclarit que “continuem fent arribar
propostes a l’equip de govern, tot i que fos rebutjada la  idea d’elaborar un Pacte
per l’Ocupació per fer front a l’atur i la pèrdua d’habitants de la ciutat”. Jordi
Jordan, líder de la formació d’esquerres, ha afirmat que “la Sra Roigé ens acusa
que només volem desgastar el seu govern i que critiquem però la realitat és que
ella actua igual que el Sr Bel, votant en contra de totes les propostes. Malgrat
això, seguirem treballant”. Per tot plegat, Movem proposa la creació de la tari-
fació social per als serveis públics que presta l’Ajuntament. El primer grup de l’o-
posició demana que els serveis siguin accessibles per a tothom a partir d’una tari-
fació que variï en funció de les rendes i el patrimoni de la ciutadania.

La nova unitat d'assistència nefrològica de l'Hospital
de la Santa Creu de Jesús i que presta servei a totes
les Terres de l'Ebre té capacitat per dur a terme trac-
taments d'hemodiàlisi a 44 pacients per torn. Amb
instal·lacions equipades amb tecnologia de darrera
generació, el nou equipament permet garantir el
benestar i la millora atenció als seus usuaris. Tot i que
la nova unitat es va posar en marxa el 30 de juliol,
aquest dimarts s'ha inaugurat oficialment. Durant
l'acte han intervingut l'alcaldessa de Tortosa,
Meritxell Roigé; la directora de l'Hospital, la doctora
Almudena Garnica; i el gerent d'operacions de
Fresenius Medical Care, Pere Costa. A més, hi ha
assistit el conseller delegat de GESAT, Pere Panisello,
professionals sanitaris de l'equipament i d'altres cen-
tres de referència de Catalunya, així com autoritats
del territori.

La normativa coincideix amb la posada en marxa del nou complex esportiu a Tortosa

La nova unitat nefrològica permet
tractar 44 pacients per tornEl ple aprova l'ordenança per regular

els serveis esportius municipals 
De l'Hospital de la Santa Creu de Jesús

Homenatge a Manuel Pérez Bonfill
a l’Ajuntament, avui divendres

La consellera de Cultura, Laura
Borràs, farà avui divendres, una
visita a les Terres de l’Ebre, on
presentarà el llibre Artur Bladé,
escriure la memòria (1907-
1995), de l’historiador Josep
Sancho. L’acte de presentació
tindrà lloc a la seu dels serveis
territorials del Departament de
Cultura a Tortosa, a les 20
hores. Prèviament, la consellera anirà a l’Ajuntament
de Tortosa i participarà en l’acte d’homenatge pòs-
tum a l'escriptor, poeta i filòleg tortosí, Manuel Pérez
Bonfill, a les 18.30 hores al Saló de Plens.

La Policia Local de Tortosa ha desmantellat una plan-
tació de marihuana d'una finca del barri de Sant Llàtzer,
on s'amagaven prop de 400 plantes en fase adulta. La
investigació policial s'inicia després de rebre l'alerta d'un
veí de la zona per olor de marihuana. Quan la Policia Lo-
cal localitza la finca, posa en marxa un operatiu en el
qual s'identifica i deté una persona que es feia càrrec de
l'extensa plantació. El detingut, que va mostrar una forta
resistència en el moment de la detenció, és un home de
36 anys i nacionalitat espanyola i amb nombrosos ante-
cedents, fins a 21, per delictes greus entre els quals des-
taquen diferents atracaments amb arma en entitats
bancàries de l'Estat, pels quals hauria estat empresonat.

La Policia Local de Tortosa desmantella una plantació 
de marihuana amb prop de 400 plantes

La Plataforma en Defensa de l'Ebre ha donat el tret de sortida als
actes commemoratius dels divuit anys de vida del col·lectiu amb
diverses activitats durant tot el cap de setmana passat. La XVIII
Piraguada ha aplegat unes 200 persones que han recorregut dotze
quilòmetres entre Xerta, Aldover i Tortosa. La lluita continua "tot el
temps que sigui per aconseguir el nostre objectiu que és que el riu
baixi amb prou cabal, amb prou sediments i amb una aigua en
bones condicions per mantenir el Delta i les Terres de l'Ebre". Per ara, la plataforma no es planteja mobilitza-
cions, però no les descarta un cop el Tribunal Suprem resolgui els recursos pendents o la Unió Europea publiqui
uns informes sobre els cabals del riu. Nota i foto: ACN

La Plataforma en Defensa de l'Ebre
commemora 18 anys de "resistència"

Lluita antitransvasament

Aposta per la
pesca massiva 
de cranc blau



DIVENDRES 21 DE SETEMBRE DE 2018 5TERRES DE L’EBRE diarimés
ebrewww.mesebre.cat

Esquerra Republicana ha
aprovat a l’Executiva
Nacional una proposta
amb diversos canvis en la
direcció del partit per
poder reforçar-se davant
la repressió de l’Estat i
legitimar i refermar el
lideratge d’Oriol
Junqueras i Marta Rovira.
Els canvis proposats, que
s’hauran de votar i ratifi-
car en el Consell Nacional
de demà dissabte, com-
porten la creació de dues
vicesecretaries generals i
l’entrada de quatre noves
dones. Una d’aquestes
serà l’ebrenca Sus Martí
que liderarà la Secretaria
d’Organització.

Sus Martí liderarà
la Secretaria

d’organització
d’ERC

Organitzada per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
Tortosa, el Campus Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili i
l’Ajuntament d’Amposta, La FIRA d’OCUPACIÓ, s’ha presentat aquest dimarts
a l’Ajuntament d’Amposta amb la presència de l’alcalde d’Amposta Adam
Tomàs, el president de la Cambra de Comerç, José María Chavarría i el sots
director de l’URV, Francesc Xavier Farré. 
La finalitat principal serà promoure els canals de comunicació entre les empre-
ses i els joves demandants d’ocupació. Donant visibilitat als joves en recerca
activa d’ocupació. Oferint en un sol espai els recursos i les eines per millorar
l’ocupabilitat. Impulsar altres alternatives de recerca de feina. I impulsar i mos-
trar l’emprenedoria com una altra forma de treballar. Una actuació dirigida als
joves entre 16 i 29 anys que actualment no estudien, ni treballen i a les empre-
ses que vulguin contractar a joves qualificats.

Presentada la Fira d’Ocupació

Per donar visibilitat als joves en recerca activa d’ocupació, i oferir-los un
espai per contactar en les principals empreses del nostre territori

Setmana Europea de la
Mobilitat, amb novetats
com el bus urbà gratuït

A Amposta. Fins demà

Des de di-
lluns i fins
demà dissabte,
el bus urbà
d’Amposta és
gratuït. 
És una de les

accions que re-
alitz l’Ajunta-
ment d’Am-
posta, a través
de la regidoria
de Governació,
dins la Setma-
na Europea de
la Mobilitat.
L’Ajuntament d’Amposta enguany s’hi suma amb un
conjunt d’activitats, entre les que destaca la gratuïtat
d’aquest servei. "Ho fem amb la voluntat que la gent
que habitualment no l’utilitza, ho faci i pugui veure les
potencialitats d’utilitzar el transport públic", assenyala
el regidor de Governació, Miquel Subirats. Per la seua
part, el PSC d’Amposta ha volgut destacar que "a ini-
ciativa nostra el bus urbà és gratuït durant tota aques-
ta setmana per tal de fomentar el transport públic. Ho
deuria de ser durant tot l’any, perquè cal recordar que
fa 2 anys es va aprovar una moció del nostre grup per-
què fos gratuït i encara no s’ha fet realitat", ha emfa-
titzat el portaveu socialista Francesc Miró. Així mateix,
demà dissabte dia 22 de setembre també es celebrarà
el "Dia Sense Cotxes".  
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EN UN MINUT

*EL PRÒXIM 27 DE
SETEMBRE, el grup de
música Mascarats,
“estrenarem al nostre
canal de Youtube el
documental Els carrers
seran sempre nostres. A
més, realitzarem presen-
tacions d'aquest projec-
te a diferents punts del
país acompanyant-ho
d'un concert en acústic.
Aquest projecte va sortir
del videoclip publicat el
passat mes de març que
es va fer per la cançó
titulada Els carrers seran
sempre nostres que
compta ja amb més de
50.000 visites a
Youtube. Les persones
que hi surten són, en
gran part, joves impli-
cats en aquest  o d'al-
tres del poble de
Mascarats, La Sénia i les
Terres de l'Ebre, com
també figures més des-
tacades com Jordi
Borràs, Mireia Boya o
Gabriel Rufián.

*L’AMETLLA DE MAR:
demà dissabte, dia 22
de setembre, la ministra
de política territorial i
funció pública, Meritxell
Batet, estarà a la Cala
amb motiu d’una reunió
del Consell de la
Federació del PSC de
l'Ebre, que tindrà lloc a
la confraria de pesca-
dors del municipi.  

Més 
notícies

Un home de 45 anys, veí de Deltebre, va ser detingut dilluns pels
Mossos d'Esquadra com a presumpte autor de dos delictes de robatori
amb força en establiments comercials de Deltebre, un d'ells en grau de
temptativa. Es dóna la circumstància que l'arrestat ha estat detingut
fins a nou ocasions en els últims tres mesos per delictes de la mateixa
tipologia. El detingut va passar dimarts a disposició del jutjat d'instruc-
ció de guàrdia de Tortosa i va quedar en llibertat amb càrrecs.
El 8 d'agost la propietària d'un bar va denunciar un robatori amb força
a l'establiment, al qual havien accedit mitjançant el forçament d'una
finestra, i s'havien endut els diners de la caixa enregistradora.
l 15 de setembre, la propietària d'una fruiteria, també a Deltebre, va
denunciar un intent de robatori a la botiga, on algú havia accedit des-
prés de trencar un vidre. En aquest cas, la denunciant va comunicar
que no havia trobat res a faltar, ja que no hi havia objectes de valor ni
diners a la caixa. 
Segons l’ACN, la investigació oberta pels agents arran del primer roba-
tori va concloure el 17 de setembre amb la detenció del presumpte
autor dels dos fets delictius.

Detingut per robatoris 
amb força a Deltebre

Un home arrestat nou cops més en els últims tres mesos

Fiscalia Superior de Catalunya ha requerit formalment a l'al-
calde de l'Ametlla, Jordi Gaseni, que doni explicacions sobre el
llaç groc metàl·lic instal·lat al monument d'accés a la població
que va ser sabotejat el passat 25 d'agost. Exactament, vol conèi-
xer si la instal·lació original del símbol va ser autoritzada per un
acord de ple, el pressupost de l'obra, les factures i si hi va treba-
llar el personal municipal. També inquireix que, en el cas que ha-
gi estat reposat, s'aportin les factures municipals i s'identifiqui
els funcionaris o càrrecs municipals que haurien autoritzat els
pagaments. La policia local va identificar i denunciar un grup de
vuit persones, entre elles, el periodista i fundador de C's, Arcadi
Espada, el dia 25 a la matinada per malmetre i embrutar béns
públics, entre els quals el llaç però també el monument 'Braços
i Rems', i el seu entorn, a la rotonda d'accés a la població. Pocs
dies després, el Ministeri va anunciar que investigava el cos po-
licial local –així com els Mossos- per identificar les persones que
sabotegen i arrenquen els llaços. El nou requeriment arriba des-
prés que l'Ajuntament i els Mossos remetessin la documentació
sol·licitada inicialment arran de la interposició de la denúncia.

A l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar

Fiscalia requereix explicacions pel llaç
groc metàl·lic que va ser sabotejat

El ple del Congrés dels Diputats decidirà la setmana que ve si crea -com
demana Podem- una comissió d’investigació per abordar el fiasco del
magatzem de gas Castor que ha costat 1.350 milions d’euros als consu-
midors . Així ho ha decidit la Mesa i la Junta de Portaveus, que han acor-
dat per unanimitat portar la petició de Podem a l'ordre del dia de la prò-
xima reunió plenària. Si prospera, la comissió investigarà “les possibles
responsabilitats polítiques derivades de les irregularitats del procés d’adju-
dicació, finançament, construcció i indemnització” de la instal·lació. La
setmana passada la Sala Penal de l’Audiència Nacional va confirmar la
decisió de la jutgessa Carmen Lamela d’arxivar la querella interposada per
la Xarxa de l’Observatori del Deute en la Globalització contra els exminis-
tres Joan Clos, Miguel Sebastián, José Manuel Soria, Magdalena Álvarez i
Elena Espinosa, així com contra el president d’ACS, Florentino Pérez.

Votarà la creació d'una comissió d’investigació 

El Congres dels Diputats decidirà la setmana
que ve si investiga el cas Castor

Una trentena de
dones emprenedores
del sector agrari de
comarques de Girona
i Barcelona han fet
una estada de tres
dies al Baix Ebre,
Montsià i Terra Alta
amb l'objectiu d'in-
tercanviar experièn-
cies amb les seves
homòlogues de les
Terres de l'Ebre. Es
tracta d'una iniciativa
de l'Escola Agrària de
l'Empordà i els ser-
veis territorials del
DARP a Girona en
col·laboració amb l'Oficina Comarcal del Montsià per posar en contacte dones de dife-
rents comarques catalanes que estan al capdavant de les explotacions o que han estat
innovadores al medi rural. La presidenta del Consell Comarcal del Baix Ebre, Sandra
Zaragoza, els va donar la benvinguda dimarts a la comarca (a la imatge) on van visitar
l'explotació Terra de Burgans al Perelló i l'empresa elaboradora de sake Can Kensho a
l'Ampolla. Posteriorment, a l'illa de Buda es va fer un dinar i una taula d'intercanvi d'ex-
periències amb empresàries rurals de les Terres de l'Ebre. L'estada va continuar amb una
visita a la Càmara Arrossera del Montsià, a una explotació agrícola d'oliveres mil·lenà-
ries a Godall i a diversos cellers de la Terra Alta.

Dones emprenedores 
intercanvien experiències

Del sector agrari del nord i sud de Catalunya
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L'AJUNTAMENT DE LA RÀPITA posa en marxa les obres del Casal d'Entitats a l'edifici del carrer
Convent. Els treballs han estat adjudicats a Construccions Reverté Ferré per 167.542 euros.

EN UN MINUT

El Seprona de la
Guàrdia Civil ha deco-
missat 225,3 quilos de
polp al port de les
Cases d'Alcanar que
era transportat en una
furgoneta sense haver
passat per llotja.
Agents del cos armat
van detectar om un
pesquer que arribava
al port de les Cases
descarregava part de
les captures en una
cambra frigorífica de
la llotja, per posterior-
ment, ser derivades
en cinc bidons de
plàstic blau fins el
maleter d'un vehicle
de càrrega estacionat
al recinte. La furgone-
ta va ser interceptada,
amb 179,65 quilos de
polp. 
Posteriorment, durant
una inspecció de
l'embarcació que
havia efectuat les
captures, els agents
van denunciar l'arma-
dor.

Més notícies

Amb la bandera
espanyola pintada
i missatges de ‘Vi-
va España’ ha
aparegut aquest
dimecres la façana
d’una casa parti-
cular de la Ràpita
ubicada al carrer
Comte Florida-
blanca, a tocar del
carrer Sant Isidre.
El CDR ha con-
demnat l’acció
vandàlica i ha
convocat una
concentració per
donar suport a la
família afectada.
Fa una crida per
“repintar aquest
atemptat a la lli-
bertat d’expres-
sió” avui diven-
dres a partir de les
set de la tarda. L’alcalde, Josep Caparrós, al seu Facebook, ha mani-
festat que “això no és just, no és acceptable, i menys a una propietat
privada. Expresso el meu rebuig a aquestes accions que només tenen
com objectiu trencar el clima de convivència a la Ràpita i, tot el meu
suport a Miguel i Dora i tota la família que ha patit a casa seua
aquest atac”. 

La Generalitat de Catalunya, a través de l’empresa pública Ports de
la Generalitat, ha participat amb altres institucions a la fira
Seatrade Cruise Med 2018, amb els ports de Palamós, Roses i Sant
Carles de la Ràpita, per donar a conèixer els serveis de les
instal·lacions portuàries i l’oferta turística de les destinacions a les
companyies de creuers, associacions, touroperadors i agents. La
fira bianual Seatrade Cruise Med s’ha celebrat aquesta setmana a
Lisboa. 
Aquest punt de trobada de la indústria de creuers ha comptat amb
la presència del gerent de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez
Comes, l’alcalde  de Sant Carles de la Ràpita, Josep Caparrós, i el
regidor de Turisme de l’Ajuntament de Roses, Fèlix Llorens, entre
altres directius i tècnics representants de Ports de la Generalitat,
dels Ajuntaments de Palamós, Roses i Sant Carles de la Ràpita i del
Patronat de Turisme Costa Brava-Girona, també presents en les
tasques de promoció a la fira Seatrade Cruise Med.

Pinten amb símbols unionistes la façana
d’una casa particular de la Ràpita

El port de la Ràpita ha participat a la
fira de creuers Seatrade Med

Convocada avui una concentració de suport i per ajudar a repintar-la
A Lisboa

Un home de més de 80 anys mor en un
incendi en una casa d'Alcanar

Un home de més de 80 anys ha mort aquest dimarts a la matinada en un incendi
en una casa d'Alcanar. Els fets s'han produït a una casa al camí de Codonyol a
Alcanar. A l’arribada dels efectius del cos, el foc estava totalment desenvolupat.
L’incendi ha cremat totalment una habitació, ha afectat l’habitació contigua i la
resta de l’immoble, de planta baixa, ha quedat afectat pel fum. A l’interior d’una
de les habitacions s’ha localitzat una víctima mortal i la resta d’ocupants han
pogut sortir a l’exterior pel seu propi peu. La víctima mortal és un home de 86
anys d'edat. L'avi vivia amb quatre familiars més –un matrimoni i els seus dos
fills, néts de la víctima, de 22 i 16 anys- en el xalet de planta baixa situat a la
zona d'Alcanar Platja, prop de la carretera N-340.  L'aparelladora municipal ha
constatat que l'immoble no havia patit danys estructurals d'importància. Tot i
això, les altes temperatures registrades a l'interior ha fet esclatar algunes corba-
des del sostre i també ha afectat murs de tancament o mobiliari.

Autoritats i tècnics a la fira Seatrade Cruise Med a Lisboa.

Facebook CDR la Ràpita

Diada Commemorativa del Camp d'Aviació de la Sénia

VIII Diada commemora-
tiva del Camp d'Aviació
de la Sénia, demà dis-
sabte. A les 10 h tindrà
lloc la inauguració de la
jornada. Els itineraris
seran la gran novetat.
La Diada dóna a conèi-
xer un espai utilitzat
durant la Guerra, tant
pels republicans com
per la Legió Còndor,
l'aviació alemanya alia-
da al bàndol nacional.

A Santa Bàrbara

"sopar Estellés",

demà dissabte

Demà dissabte 22 de setembre
a les 21 h. tindrà lloc un nou
sopar ‘Estellés’. El sopar serà al
restaurant Venta de la Punta de
Santa Bàrbara (c/Major, 207).
Sopar en homenatge a Vicent
Andrés i Estellés, el poeta del
poble. Una nova edició d’a-
questa trobada poètica anual
que té un caràcter itinerant per
les Terres de l’Ebre.
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El Consell Comarcal
del Baix Ebre, a través
del projecte Baix Ebre
Avant, organitza una
sessió de networking
per al foment del ciclo-
turisme, que tindrà lloc
el 4 d'octubre a
l'Estació de Benifallet.
Es tracta d'una taula
de treball on es dona-
ran a conèixer als
empresaris que hi par-
ticipin algunes de les
actuacions que s'estan
desenvolupant al terri-
tori, en l'àmbit públic i
privat, i a partir d'aquí,
la importància de la
cooperació territorial.
En aquesta jornada es
presentarà la recent
creada Associació Via
Verda Val de Zafán. El
director de l'Hotel SB
Corona de Tortosa,
Josep Rodrigo, presen-
tarà les reformes realit-
zades recentment en
aquest allotjament per
adaptar-lo a les
demandes dels ciclotu-
ristes. 

Foment del
cicloturisme

El Ministeri de Foment
ha formalitzat el con-
tracte d’obres per a la
construcció de cinc
rotondes a la carretera
N-340, les quals per-
metran suprimir els
girs a l’esquerra en
cinc interseccions de
la via. En concret, les
noves infraestructures
es construiran a
Alcanar, la Ràpita,
Camarles, l’Ametlla i
l’Hospitalet de
l’Infant, amb el
propòsit de “millorar
la fluïdesa i seguretat vial” de l’N-340, una carretera “amb un important tràfic
i una elevada accidentalitat”, segons informa el ministeri. Les noves rotondes
s’inclouen en el tram afectat per la prohibició de pas de vehicles pesants, que
s’han de desviar obligatòriament cap a l’AP-7. El pressupost de les obres és
d’1,75 ME. Per la seua part, Llorenç Navarro, portaveu de la plataforma Prou!
AP-7 Gratuïta Ja, ha manifestat aquesta setmana que “seguint el full de ruta,
després de desviar el trànsit de camions, ara toquen les rotondes. Destrossar
tot un territori. El riu és vida, l'N-340 també. I els nostres polítics, callats”.
TRANSPORTISTES. D’altra banda, els transportistes de Tarragona amenacen
amb mobilitzar-se l’11 d’octubre pels costos de desviar-se a l’autopista.
Insisteixen en què la restricció a l’N-340 i l’N-240 només és acceptable “si no
comporta el pagament de cap peatge”.

Foment impulsa la construcció de
cinc noves rotondes

El pressupost de les obres és d’1,75 milions d’euros

Gràfic de la futura rotonda de la Ràpita.

El proper diumenge 23 de setembre l’Aldea viurà una
nova edició de la Festa de la Sega, “la gran festa de la
gastronomia, de la nostra horta i el que és més impor-
tant, de les nostres tradicions. Un any més comptem
amb els segadors i segadores, amb la nostra Jota, amb
els cavalls i carros, i amb la xaranga Suc d’Anguila que
ens amenitzarà l’acte”. La diada s’iniciarà a les 11 h.
des de la finca d’Oriol de la Creu, amb la baixada pel
Xoperal dels carros i cavalls, dels segadors i de “la nos-
tra jota”. Enguany com a novetat, trobada/concurs
d’instagramers els que amb  les etiquetes #segalal-
dea2018 i #laldeahortadeldelta podran penjar les
fotografies alhora que “participar en el concurs d’ins-
tagram que hem preparat”.

Festa de la Sega 
L’Aldea 2018

Aquest diumenge, 23 de setembre

Les Coves Meravelles celebren 50 anys amb els Quicos

Benifallet va fer coincidir el
50è aniversari de la desco-
berta de les coves
Meravelles amb els 25 anys
de Quico el Célio, el Noi i el
Mut de Ferreries. Amb
aquest motiu, el grup de
música es va insta.lar el cap
de setmana passat al recinte
de les coves fent diverses
activitats: visites guiades
pels mateixos Quicos, petits
concerts, tallers de jota, jocs
tradicionals...

Les cooperatives del Baix Ebre i del Montsià
es mobilitzen contra els robatoris

Les cooperatives del Baix Ebre i del Montsià que formen part d’ACOBEM i
representants del departament d’Agricultura i d’Interior de la Generalitat han
mantingut aquest mes de setembre una nova reunió, la segona d’enguany, per
tractar el tema dels robatoris al camp: «perquè ara ha començat la temporada
de la garrofa i després vindran la de l’ametlla i la de l’oliva, que són els tres pro-
ductes que pateixen més robatoris al camp», han manifestat representants de
l’entitat. Des d’ACOBEM han explicat que «hi ha molts antecedents de robato-
ris i la situació és prou crítica al camp com per a permetre que hi hagi un sol
robatori» per això «a partir d’ara i com a mesura dissuasiva hem demanat pre-
venció als cossos policials i que es persegueixi durament a les xarxes implicades
en la comercialització d’aquest producte, per a evitar al màxim aquestes sos-
traccions que moltes vegades a més de l’economia rural també posen en perill
la integritat del pagès».
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El projecte Biblioteques i salut mental sorgeix en el marc de col·laboració de la Taula de la Salut Mental de les Terres
de l’Ebre, constituïda el 2014. Aquest marc de col·laboració és una eina idònia perquè tots els agents implicats en
l’àmbit de la salut mental del territori treballin de forma coordinada i transversal per aconseguir una actuació més
eficaç i amb un major impacte social. Pel que fa al Departament de Cultura, aquesta iniciativa s’inclou en el projecte
Biblioteques inclusives que el Serveis de Biblioteques desenvolupa des del 2016 no només per complir el marc legal
i teòric, sinó per donar oportunitat de futur a totes les persones amb discapacitat i per garantir la seva plena inserció
social. La Central de Biblioteques de les Terres de l’Ebre ha implementat aquest projecte al territori en l’àmbit de la
salut mental. El 2017 ja es van programar conta contes adreçats a un públic familiars. El 2017 ja es van programar conta contes adreçats a un públic familiars a set biblio-
teques de les Terres de l’Ebre, en el marc del Dia Mundial de la Salut Mental. L’activitat es va dur a terme amb personal sanitari de la Fundació Pere Mata i de biblioteques,
i atès l’èxit d’aquesta experiència col·laborativa i per la participació del públic, es va decidir fer una programació més ambiciosa i implicar també a altres associacions de
salut mental i familiars, com AHIDA i Activa’t per la Salut Mental a l’Ebre representades a la TSM.

Presentació del projecte Biblioteques i Salut Mental 

Iniciativa per desestigmatitzar i desmitificar els tabús associats a les malalties mentals i 

per a la inclusió dels  col·lectius afectats

*MÓRA D’EBRE:
l’Associació Juvenil Jocs
d’Estratègia i de Rol de
la Ribera d’Ebre
“Baronia d’Entença” va
celebrar durant el cap
de setmana passat les
XIV Jornades de Jocs de
Rol i Estratègia de la
Ribera d’Ebre, al teatre
municipal La Llanterna
de Móra d’Ebre. Foren
unes jornades on l’en-
trada va ser gratuïta i
amb una oferta d’oci
alternatiu molt àmplia,
amb demostracions i
campionats de diferents
tipus de jocs de taula,
rol i pensats per a tota
la família.

*MÓRA LA NOVA: el 6
i 7 d’octubre tindrà lloc
la segona edició de la
Festa del Tren al Museu
del Ferrocarril, que for-
marà part de l’Any
Europeu del Patrimoni
Cultural. El programa
reforça les activitats per
a tots els públics.

Més 
Notícies

L’any 1993, a Flix, es construïa a Sebes
una passera enlairada que s’endinsava
al bosc de ribera. 
Fou una de les obres emblemàtiques i
referència a Catalunya prenent l’exem-
ple d’altres instal·lacions ja existents en
parcs dels Estats Units. “D’això ja fa 25
anys!”.
Al llarg d’aquests anys s’han anat fent
diferents infraestructures.

Enguany, gràcies a la convocatòria dels
ajuts als espais naturals de la
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament
de Flix va obtenir el finançament per
poder fer realitat aquest projecte.
L’obra feta inclou un ramal de la passe-
ra del bosc de ribera que surt cap a
l’esquerra i que acaba amb un nou
observatori situat en la confluència de
dos galatxos. 

Nou ramal de la passera del bosc de
ribera a la Reserva Natural de Sebes

A Flix

Aquest dilluns 17 de setembre ha sortit publicada la
convocatòria del LEADER per aquest any 2018, a
partir de la qual les empreses interessades tenen un
mes per presentar-s’hi. L’encarregat de gestionar
aquests ajuts PDR al territori és el Centre
Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques (CIS)
Ribera d’Ebre Terra Alta, un dels 11 grups d’acció
local LEADER que hi ha a Catalunya. El CIS acom-
panya les empreses a tramitar la documentació
necessària perquè puguin beneficiar-se d’un ajut
que en la darrera dècada a la comarca de la Ribera
d’Ebre s’ha traduït en 111 projectes finançats i una
inversió total d’11,5 milions d’euros, tenint en
compte els 2,1 que es porten invertits des de 2016
amb l’actual LEADER 2020. El termini de presenta-
ció de les ofertes està obert fins al 17 d’octubre.

Nova convocatòria d’ajuts
LEADER 2020

A la Ribera d’Ebre

La Guàrdia Civil busca des de divendres passat a un individu
que va atracar una entitat bancària a la localitat de Calaceit.
L'home va entrar a l'oficina d'Ibercaja, en plena travessia de
la N-420, i va apuntar a diverses de les persones que allí es
trobaven amb una pistola. Els treballadors de la sucursal no
van oposar resistència i l'atracador es va emportar un botí
que podria rondar els 6.000 euros, tot i que la Guàrdia Civil no ha sabut concretar la quantitat
exacta. Va fugir amb bicicleta fins al final de la travessia de la localitat en direcció a la Terra Alta
on, prop d’una benzinera, va abandonar la bici. Allí l’esperava un cotxe. Ara és buscat també a la
demarcació tarragonina. La proximitat de Calaceit amb la comarca terraltina fa sospitar, com una
possibilitat, que estigui amagat prop del nostre territori. L’eina que es disposa és la imatge de la
càmera del banc, tot i que l’atracador anava disfressat d’operari, amb un barret i ulleres de sol.
Informació i foto: la Comarca.

L’atracador d’un banc de Calaceit
va fugir amb bici

Després, amb un cotxe, va marxar direcció a la Terra Alta

Ajuntament de Flix

Descobreixen 200 plantes de
marihuana en un mas de Vilalba

Els Mossos han detingut els dos responsables d’una plantació
de marihuana en un mas de Vilalba dels Arcs. Els agents van
acudir a la finca després que se’ls informés que s’hi havia pro-
duït un intent de robatori, però les persones que hi havia al
mas van negar els fets. Els agents van sentir una forta olor a
marihuana, per la qual cosa van decidir inspeccionar l’entorn i
hi van localitzar diverses plantes. Dues de les persones que es
trobaven al mas van reconèixer que eren seves i van acompan-
yar els agents a un pati interior on hi havia una altra plantació.
Els Mossos van intervenir un total de 186 plantes i setze quilos
de cabdells de marihuana. Els dos responsables de la plantació
van quedar detinguts. Els arrestats són dos germans de 48 i 52
anys, de nacionalitat espanyola i veïns de la Fatarella, els quals
van quedar en llibertat després de declarar en seu policial. 
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VISTA AÈRIA d’un camp d’arrós del delta en el que es pot observar una estelada gegant,
obra d’un pagès independentista que ha fet un gran treball i de forma molt original. 

EN UN MINUT

*L’AMPOLLA: demà
dissabte, a partir de
les 11.30 hores, a la
platja de les
Avellanes, es dispu-
tarà el Campionat de
Catalunya de Motos
Aquàtiques, organit-
zat per la Federació
Catalana de
Motonàutica.

*EL SEPRONA I
AGENTS RURALS de
la Generalitat de
Catalunya, han resca-
tat de morir ofegat a
un senglar que havia
quedat atrapat en un
dels canals d’aigua
que abasteixen els
camps d’arròs de
Deltebre.

*ACCIDENT: mor una
dona en una sortida
de via a la T-340 a
Deltebre, el cap de
setmana passat. La
víctima és una dona
de 50 anys i veïna
d'Amposta.

Més notícies

El senador Miquel Aubà ha arrencat el compromís
del Secretari d’Estat d’Infraestructures, Pedro Saura,
d’“iniciar de manera immediata els tràmits per redac-
tar una nova Declaració d’Impacte Ambiental de la
variant de Gandesa”. A més també es va comprome-
tre a què “una vegada realitzada la Declaració es fa-
rien les expropiacions de terrenys pertinents”, ha afir-
mat el senador republicà.
Aubà es va reunir el passat dimarts amb represen-

tants del Ministeri de Foment per desbloquejar la
paràlisi amb la què es troben les variants de la carre-
tera N-420 de Gandesa, Corbera d’Ebre i Riudecols.
Totes tres amb la Declaració d’Impacte Ambiental ca-
ducada des de l’any 2012 i sense partida als Pressu-
postos Generals de l’Estat. En el cas de les variants de
Corbera d’Ebre i Riudecols, també hi ha el compromís
d’actualitzar la Declaració d’Impacte Ambiental però
la tramitació s’allargarà una mica més degut a proble-
mes d’aprovació dels projectes.
A la reunió també es va acordar “fer un seguiment

dels terminis i que els Pressupostos Generals de l’Estat
incorporin una partida que facin possible portar a ter-
me les obres”. El senador republicà es va interessar també pel desdoblament de l’N-420, futura Autovia A-68, de la qual encara s’està
fent l’estudi previ de traçat. Aubà ha recordat que l’any 2006, dos mesos i mig, abans que el govern socialista decidís que l’A-68 connec-
taria l’Aragó amb el Mediterrani per Valdalgorfa, Morella i Vinaròs; es va celebrar a Gandesa un gran acte de consens territorial de l’Ebre
i Tarragona, per demanar que el desdoblament i connexió es fes per terres catalanes. “Des d’Esquerra sempre hem demanat que el des-
doblament de la N-420 passés per la Terra Alta i Tarragona, amb la possibilitat de connectar-se amb l'Eix de l'Ebre, fet que seria l’ideal
per al nostre territori”, ha dit Aubà. Un plantejament que, per a Carles Luz, alcalde Gandesa, també hauria de ser així. Per acabar el se-
nador Aubà ha destacat la bona predisposició al diàleg i a escoltar dels nous representants del Ministeri, fet que contrasta amb el rebuig
que havia patit fins ara del govern del PP.

Compromís del govern espanyol de redactar la 
Declaració d’Impacte Ambiental de la variant de Gandesa

‘Una vegada realitzada, es faran les expropiacions dels terrenys pertinents’

135 joves inicien itinerari al Centre de Noves
Oportunitats de les Terres de l’Ebre

El programa Noves Oportunitats és un programa de Garantia Juvenil de l’àrea
d’ocupació juvenil del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i finançat pel Fons
Social Europeu que atén a nois i noies d’entre 16 i 24 anys d’edat que sovint han
abandonat la seva formació de forma prematura i que poden presentar dificultats
a l’hora d’enfrontar-se al seu projecte vital i professional. La Fundació Privada
Gentis ja implantà el programa a les Terres de l’Ebre en la seva darrera edició,
atenent un total de 250 joves dels quals 103 han retornat al sistema educatiu i
48 han obtingut un contracte laboral. El 85% d’aquests joves no tenien la ESO.
L’equip d’orientadors, tutors i docents de Noves Oportunitats s’ubica a diferents
punts de les Terres de l’Ebre amb un model d’atenció descentralitzat i rural per
arribar al màxim de joves que vulguin entrar al programa. Actualment ens tro-
bem a Amposta, Deltebre, Alcanar, Roquetes, La Sénia, Móra d’Ebre i Gandesa i
l’objectiu a assolir és obrir a Tortosa i La Ràpita. 

El senador Miquel Aubà.

Els veïns del Poble Nou creen una plataforma per

demanar la millora de la carretera d'accés al poble

Els veïns del Poble Nou s'han reunit
per decidir quines accions realitzen per
mostrar el seu rebuig a la situació
actual de la carretera que unix el poble
tant en La Ràpita com en la platja del
Trabucador. Segons informa
aguaita.cat, en la reunió han estat pre-
sents tant l'alcalde d'Amposta, Adam
Tomàs, com el de la Ràpita, Josep
Caparrós, i els han mostrat el seu
suport en la reivindicació.

Delta Birding

Festival, des d’avui

i fins diumenge

Cada mes de setembre té lloc a
MónNatura Delta l'únic festival inter-
nacional d'ornitologia, que se celebra a tot Catalunya. La celebració d'aquest
festival al Delta de l'Ebre, un dels espais naturals més importants de tota la
Mediterrània Occidental, ofereix un programa d'activitats ampli i atractiu, amb
cursos, tallers, concursos, etc ... acompanyat d'una gran fira de productes i ser-
veis per al naturalista i persones que gaudeixin de la natura en general. El Delta
Birding Festival se celebra a MónNatura Delta, un conjunt d'instal·lacions de la
Fundació Catalunya La Pedrera situades a la part inferior de la llengua del Delta
de l'Ebre. Terra i aigua s'uneixen i creen un escenari propici per a la concentració
d'una fauna única i variada, sobretot d'aus aquàtiques.
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Edward
Carter

He de confessar que m'ha costat
molt escriure aquest article per
què no sabia per on agafar-lo. I
és que una vegada després de
llegit, et venen tantes imatges a
la memòria i tants de pensa-
ments que, una i altra vegada, et
colpegen i et martiritzen. Jo ja
havia llegit alguns poemes de
Margaretto en una revista de
Castelldefels i havia llegit,
també, la fantàstica biografia
que li va dedicar a John Fante, i
vaig arribar a la conclusió que
molts dels seus personatges eren
el propi Margaretto, però
aquests Versos de ocasión ens
donen una idea més completa de
l'home i del poeta.

Per començar, advertir al lector
que Margaretto resideix a la
Ràpita des de fa quatre anys en
companyia de la seva esposa
Chio, a la que cita en el poema Y
una noche, i que en el poemari
descobrim la Ràpita i alguns dels
seus personatges, com també
descobrim les anades i tornades
del poeta per Ciutat Vella de
Barcelona, que representa la nit i
la mort.
No faré un recompte de la infini-
tat de vegades que ens hem tro-
bat i parlat sobre literatura en un
cèntric bar de la plaça Carles III,
en un paisatge il·lustrat, amb tocs
de Sebastià Juan Arbó i Miquel
Reverté.
Margaretto, que ha biografiat
també a Elvis Costello i Franco
Battiato, que ha traduït, entre
altres, a Pier Paolo Pasolini, ens
arriba ara amb un poemari que
porta per títol Versos de ocasión i
per subtítol Pies yámbicos y desa-
tados.
S'hem fa molt difícil dir d'on ve
aquesta poesia que podríem ano-
menar popular, però aquesta defi-
nició tampoc seria exacta i podria
donar lloc a confusions. Els refe-
rents més propers els he trobat en
la Generació Beat, els temes de la
qual, la soledat, els desplaça-
ments temporals, el rebuig al món
d'avui, el buscar l'alcohol i les
drogues per escapar d'aquest
món, ens donen un retaule molt
aproximat. Falta saber, també, si
aquesta trajectòria poètica és
completament margarettiana o si
el mateix Margaretto s'ha posat
en la pell d'altres personatges per
conformar el que podríem ano-
menar una autobiografia poètica
de ficció (per altra part una opció
legítima i literàriament enriquido-
ra). Coneixent a Margaretto m'in-
clino per aquesta opció, sense,
naturalment, descartar la primera,
sobretot per la coneixença que

tinc d'ell.
La poesia de Margaretto és la
poesia del coneixement, un pro-
fund coneixement de l'home i de

la vida, quan aquesta ha quedat
desplaçada, humiliada, margina-
da, rebutjada, allunyada i exilia-
da, una humanitat adolorida que

busca en la nit la llum necessària
per donar-li visibilitat. I en la fos-
cor de la nit surten a l'encontre el
dolor i la mort, que són ben pre-
sents en el poemari i ajuden a
comprendre al personatge i la
seva vida, la nostra vida, no
exempta d'una simpatia i com-
prensió per tot el que significa la
marginació.
S'hem fa també difícil fer l'elecció
d'alguns versos, però m'inclino
pels següents, extrets de diferents
poemes:

Las costumbres cotidianas
anuncian una noche en la que
morirá occidente (pur Jack
Kerouac)
[...]
casi como despejar la incógnita
de cualquier muerte, así he
vivido
[...]
y es que quizás cuando se
apaga el sol de noviembre llega
el momento de decir adiós
[...]
por qué el silencio me pregun-
ta
por qué llegó la muerte
si siempre supe que buscabas la
vida

Uns versos que il·lustren el passe-
jar perdut en els carrers i la nit, i
justament 'carrers' i 'nit' són les
paraules més repetides en el poe-
mari, paraules que amb les
al·lusions a llocs determinats de
Barcelona (la Boqueria, La
Rambla, el club Jamboree, el
Raval) ajuden a comprendre la

trajectòria vital del protagonista.
Al seu costat, la jove fotògrafa
rapitenca Eva Mascarell, d'una
humanitat infreqüent i que ja ha
donat mostres del seu saber en
anteriors treballs (puc donar fe),
amb les fotos que aporta al poe-
mari, complementa la interpreta-
ció idònia de cada un dels poemes
del món adolorit de Margaretto. I
així ho afirma en el pròleg d'a-
quest llibre, un pròleg sentit i
molt aclaridor, l'escriptora Pilar
Romera, autora ebrenca del llibre
Li deien Lola (Columna Edicions),
un dels llibres més venuts a les
Terres de l'Ebre l'últim Sant Jordi.
Per acabar, Margaretto fa un
homenatge a alguns dels seus
referents literaris com Bukowski,
Pasolini, Rimbaud, Panero o
Eduardo Haro. El desplegament
genial que fa de la seva poesia és
insuperable. Un coneixement
profund, tant de les debilitats
humanes com de la mestria del
llenguatge. Un poemari insòlit, en
que per trobar autors propers hi
ha que recórrer a William
Borroughs i Lawrence
Ferlinghetti.
Margaretto és un poeta d'una
gran sensibilitat I la seva poesia és
commovedora (Margaretto dispa-
ra directament al cor del lector),
s'estigui d'acord o no, ja que ho
contempla tot des del punt de
vista del perdedor, però del que
estem segurs és que no deixarà
indiferent a ningú.

Resita (Romania), 09-08-2018

Eduardo Margaretto
ESCRIPTOR

L’ENTREVISTA

L'HIVERN DE LA NIT

Eva Mascarell i Eduardo Margaretto
FOTO: CHRISTIAN Gª ESPINEL    
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No puc entendre com amb els mateixos habitants a la
província de Girona, allí tenen 69 d'equips a la 4a catala-
na i a la nostra província només n’ hi ha 27. ¿Tan mala-
ment estem? Doncs sí, només cal veure que a l'Ebre fa
tres temporades competien 18 equips; la passada 15 i en
aquesta 12. ¿Què passarà la següent campanya? I si
només en queden 8? Què es farà, una lliga per a ells? No
tindrà cap al·licient. Penso que és moment de fusionar-se
amb la 3a catalana, categoria en què hi ha 54 equips. I a
la quarta: 27. Alguna cosa no quadra. A la Tercera cata-
lana a la provincia, haurien d'haver només dos grups i la
resta a Quarta. O la fusió o això. És una opinió. Aquesta
campanya s'han retirat 4 filials: Perelló, Batea, Ascó i
Camarles (s’ajunta amb el Deltebre). A més del Pinell que
baixava de 3a. Serà una lliga de dues fases. En la segona
hi haurà un play off per als 4 primers; la resta amb la
Copa s'avorriran. En qualsevol cas, els favorits per aques-
ta lliga actual són: l’Arnés, tot i que va perdre a la seva
estrella Saumell; Amposta B, que tenia l'equip preparat
per competir a 3a catalana per si Alcanar es retirava; la
Fatarella, que va quedar cinquè la passada campanya i
que s'ha reforçat amb 6 jugadors de 3a catalana, i el
Ginestar, que compleix el seu 100 aniversari. Al Vilalba
només segueixen 4 jugadors de la passada campanya i un
d'ells, Abdul, l’ànima mater d'aquest club. 
Perquè la 4a catalana pugui sobreviure i augmentar el
nombre de clubs, les fitxes dels jugadors i els arbitratges
haurien de ser gratuïts i aquest cost ho hauria de pagar el
futbol professional i, en gran part, el Barça que és un dels
culpables de l'estancament del futbol regional. I això que
sóc molt del Barça. 

L’opinió de Joaquin Celma. 

La crisi de la 
Quarta Catalana

Fernando Garcia, de Ràdio Ràpita, va estar diumenge
a Canal Terres de l’Ebre, al programa Minut 91. A més
de parlar del partit de la Rapitenca i de la seua aparent
desvinculació del club, Garcia va explicar la seua relació
amb la precandidatura d’Ivan Carrillo i les gestions que
va efectuar la setmana anterior, amb clubs de les Terres
de l’Ebre. Les declaracions de Fernando van tenir molta
repercussió. Han generat polèmica i van suposar que el
programa fos dels més vistos, i no només el diumenge,
que també, si no que durant la setmana amb les reemi-
sions. Les afirmacions de Fernando a la tele ebrenca no
van passar desapercebudes per a la delegació de la Fe-
deració Catalana. Joaquim del Pino, delegat i ara nou
secretari de la junta directiva de la Federació, presidida
per Joan Soteras, estarà en propers programes (ja infor-
maré quin dia) per replicar el que va dir Fernando. De
totes formes, jo plantejo des d’aquí un debat posterior
a la televisió entre tots dos. Crec que seria molt enriqui-
dor. A veure si podem fer-lo. Seria interessant.

Michel 

Un debat a 
Canal Terres de l’Ebre

MINUT 91
DIUMENGE, en directe,

a CANAL TERRES DE L’EBRE. 
Anàlisi de la jornada amb resums amb els gols dels

partits: 
Santfeliuenc-Ascó, Ulldecona-Ampolla, S Bàrbara-Flix,
Aldeana-la Cava, Perelló-Olímpic, Amposta B-Ebre

Escola i Fatarella-Arnes 
Convidats: Parra (S Bàrbara), Jordi Roca (Olímpic) i

Sergi Auré (Aldeana).  

22.30 h

El president de la Federació Catalana de Fut-
bol, Joan Soteras, i els components de la Junta
Directiva van celebrar dimecres la primera reu-
nió del nou mandat, on van prendre possessió
dels seus càrrecs. 
La nova composició de l’òrgan directiu de

l’ens federatiu està formada per un total de 28
membres. 
El secretari de la junta directiva és Joaquim

Del Pino, delegat federatiu els darrers anys a
les Terres de l’Ebre. Josep Vives, delegat a Ta-
rragona, és un dels nous vicepresidents. Els al-
tres són: Josep Llaó, Juanjo Isern, Jordi Terés i
Jordi Bonet. Del Pino seguirà com a delegat a
l’Ebre la propera legislatura. 

5 de 6 jornades fora Un 0-2 injust

Joaquim Del Pino, nou secretari de la junta
directiva de la Federació Catalana de Futbol

L’Ascó va perdre per 4-0, diumenge passat, a l’Hospita-
let. Un partit accidentat i en el que els locals es van posar
per davant al minut 5. El gol va fer mal a l’Ascó que, tot i
refer-se, va veure com al 45 l’Hospi feia el 2-0. En la juga-
da es va reclamar fora de joc de Cheikh, ex de l’Ascó, ara
a l’Hospitalet. A la represa, el 3-0, de Cheikh, va senten-
ciar. Es va protestar una falta no xiulada a Eudal. L’Ascó,
amb els canvis fets, va acabar amb nou per les lesions de J.
Ramon i de Sardà, “per entrades dures que no calien”, ex-
plicava Gabi Sanz, cap de premsa de l’Ascó. Al final, amb
inferioritat numèrica i amb altres jugadors amb molesties,
l’Hospitalet va marcar el 4-0, “jugada precidida per una
falta a Artur”. Malgrat les adversitats, per decisions arbi-
trals, la victòria de l’Hospitalet “va ser justa. És un gran
equip que estarà a la part capdavantera de la taula”. L’As-
có, esperant recuperar jugadors (ja tenia baixes) visitarà
demà el Santfeliuenc (18h). Hi ha interés amb Marcel, ju-
gador de Flix (vegeu noticia de la part inferior). L’Ascó
afrontarà el sisè desplaçament seguit, en 7 jornades. 

El Vista Alegre segueix sorprenent en l'iniici de lliga, amb
3 victòries en 3 jornades. Al camp de la Rapitenca (0-2),
la seua efectivitat va ser clau, fruit de la bona dinàmica
actual. Primera meitat anivellada, amb un penal clar a
Forés que no fou xiulat. Els locals, tot i no tenir excessiva
cohesió en el seu joc, van dur més la iniciativa. Però en els
darrers minuts del primer acte, una contra visitant va cul-
minar-la el killer Franc amb un tret des de fora de l'àrea.
A la represa, durant uns 30 minuts, la Rapitenca es va
imposar. Va millorar en tots els aspectes. Amb Dilla,
Brayan i Forés, va obrir el camp i va tenir fins a 4 ocasions
clares. No va empatar i a darrera hora, amb el partit més
trencat, els visitants a la contra van provocar una falta a la
frontal de l’àrea rapitenca i d'allí va venir el 0-2 que no va
ser just. D’altra banda, la directiva ha comunicat a la
Federació que l’àrbitre de diumenge va prohibir que hi
hagués públic com és habitual a la zona de darrera de les
banquetes perquè ‘és una zona perillosa’. La Rapitenca
visita diumenge el Tàrrega (17.30 h), primer dels dos des-
plaçaments que té seguits. Peke i Blasi seguiran sent baixa
i Villa és dubte per un cop al turmell. Felipe va arribar a un
acord econòmic amb la directiva i va marxar a l’Amposta.

L’ASCÓ VISITARÀ DEMÀ EL SANTFELIUENC (18H) LA RAPITENCA ES DESPLAÇA DIUMENGE A TÀRREGA

ES CONFIRMA LA PRESIDÈNCIA DE JOAN SOTERAS

Del Pino estarà a Canal Terres de l’Ebre, en un dels propers programes 
Minut 91, per respondre a Fernando Garcia, que va estar-hi diumenge passat

Canal Terres de l’Ebre

Marcel Messeguer, jugador de Flix que va estar al Reus B la temporada passada, va
decidir jugar enguany amb l’equip de la seua població per una qüestió professional que,
d’entrada, li impedia competir amb l’exigència de la Tercera divisió. Passades unes set-
manes, el jugador ja està en disposició. Dissabte va debutar amb el Flix fent  3 gols,
contra la Rapitenca B. El mateix dissabte, l’Ascó es va interessar per ell, per poder fit-
xar-lo. També s’ha sentit dir que el Reus el voldria recuperar. En qualsevol cas, la pro-
posta asconenca pot ser ferma i llavors el jugador, que a hores d’ara té intencions de
seguir amb el Flix, haurà de decidir. 

L’Ascó s’interessa pel flixanco Marcel Messeguer

Leo, entrenador de l’Ascó.

Joaquim Del Pino

TERCERA DIVISIÓ
Santfeliuenc-ascó, 
dissabte 18 h

PRIMERA CATALANA
Tàrrega-Rapitenca 
(diu 17.30h)

SEGONA CATALANA
Dissabte
Reddis-Gandesa (16h)
M Nova-Canonja (16.30h)
Pastoreta-Tortosa (18.30h)
Diumenge
Torreforta-la Sénia (12h)
Valls-Catllar (16.30h)
Camarles-Vendrell (17h)
Ulldecona-ampolla (17h)
amposta-P Mafumet (17h)
Vilaseca-Riudoms (17 h)

TERCERA CATALANA
Dissabte
Rapitenca-Masdenv (17h)
S Bàrbara-Flix (18.30h)
Diumenge
aldeana-la Cava (12h)
S Jaume-R Bítem (17h)
Batea-l’ametlla (17h)
Godall-Catalònia (17h)
Corbera-Roquetenc (17.30h)
Perelló-Olímpic (17.30h)

QUARTA CATALANA
Dissabte
Deltebre-la Cava B (17h)
amposta B-Ebre E (17h)
Diumenge
Fatarella-arnes (16h)
Benissanet-Tivenys (16h)
Catalònia B-Xerta (16.30h)
Vilalba-Ginestar (16.30h)

aquest cap de setmana
comença la Quarta catala-
na. Destacar els derbi
Deltebre-la Cava B i la
Fatarella-arnes.
El Vilalba, que al final va
confirmar que fa equip, ha
incorporat a Marc Pani i
Cristian Monzon (Pinell). I
podria recuperar un altre
jugador que ja va estar al
club.

J. Ferrando/ebredigital.cat
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El Gandesa va salvar un punt contra un Ulldecona que
es va avançar amb el 0-2 a la represa, amb els gols d’Ivan
i de Gustavo, de falta. Els canvis van activar el conjunt lo-
cal, amb el retorn de Gumiel i l’aparició de l’exdavanter
de l’Arnes, el jugador de Beseit Raül Saumell. Ell va mar-
car els dos gols. 
Alberto López, tècnic del Gandesa: “el partit va co-

mençar amb molta igualtat, però amb més posessió de
l’Ulldecona en zona de creació, generant durant el primer
temps dues ocasions que va evitar Rojas, a més del gol de
Paez amb rematada amb el cap. Nosaltres, tot i que ens
va costar, vam fer un parell de trets exteriors, amb possi-
bilitats. A la represa, als cinc minuts, una falta que no era
a la frontal de l’àrea, Gustavo va executar-la magistral-
ment. A partir d’aquí, vam fer canvis entrant Gumiel i
Raul per poder tenir més profunditat i agafar el control
del joc. Vam introduir canvis també de sistema i vam fer
un pas endavant. Vam generar ocasions, i Raül va marcar
l’1-2. Poc després, arran d’una acció d’estratègia, Raül va
empatar. Faltava un quart; l’equip va posar molta actitud
i va jugar bé, tenint 2 ó 3 ocasions per guanyar, estave-
llant una pilota al travesser. El punt, tal com va anar el
partit, va ser just. Però si mirem la darrera mitja hora i les
ocasions del Gandesa, potser mereixiem alguna cosa més.
Felicitar a l’equip, tant als que van sortir inicialment com
els que van fer-ho a la represa. Van creure que era possi-
ble canviar la dinàmica del partit i així va ser”. 

Raül Saumell protagonitza la
remuntada del Gandesa

EMPAT CONTRA L’ULLDECONA (2-2)

Confrontació boja en què el Camarles va acabar per-
dent 6-4, al camp d’un bon equip com ho és el Catllar. Ki-
ki, tècnic del Camarles, deia que “va ser un partit molt es-
trany. Ens vam avançar amb el 0-2, però després no vam
saber competir de manera adequada en moments deter-
minats que van ser claus en la derrota. Arran d’un penal
dubtós ens van fer l’1-2 i, posteriorment, en 3 minuts,
poc abans del descans, ens van marcar 3 gols més. Aquí
vam tirar el partit. A la represa, vam entrar en situació
amb el gol de Ferreres però dues errades clamoroses nos-
tres van significar dues accions en què el Catllar va fer dos
gols més. El 6-3 ja decidia, tot i marcar Curto el 6-4”.
Kiki afegia que “en general, va ser un partit en què les

errades van predominar davant els encerts. Nosaltres vam
fer massa concessions, sobre tot al final de la primera mei-
tat i en la recta final de la segona. Són errades que el rival
va saber aprofitar perquè són jugades que s’han de rema-
tar i culminar. El Catllar té una bona plantilla, amb juga-
dors de categoria superior. Crec que es podria dir que va
guanyar qui menys errades, dins de les que van haver-hi,
va cometre. Aprendre dels errors i seguir treballant ja pre-
parant els dos propers partits seguits a casa, davant del
Vendrell i del Valls, que seran complicats. Ens hem de tor-
nar a fer forts defensivament. Vam marcar 4 gols fora de
casa i vam perdre. Això no ens pot passar”. 

El partit estrany de la jornada

CATLLAR-CAMARLES (6-4)

L'Ampolla va sumar la primera victòria en un gran partit, davant del Móra la Nova
(3-2). Van ser dos equips de somni la temporada passada a Tercera i en aquesta apun-
ten tots dos a tenir bones expectatives. El Móra la Nova va tenir la primera ocasió,
però l’Ampolla va agafar el control de la pilota amb els minuts. Va ser fins el 25, quan
es va fer la primera aturada per hidratació dels jugadors. Posteriorment, el Móra la
Nova es va fer amb la pilota, jugant força bé. A més, va tancar bé els espais interiors,
i va tenir opcions, entre elles un gol anul.lat. En el darrer quart del primer temps, els
locals ja van tenir més profunditat, sobre tot per banda dreta, amb un Guillem esplèn-
dit. Els darrers 15 minuts del primer temps ja van ser vibrants, amb opcions a les dues
àrees, tot i no haver gols. A la represa, aviat, l'Ampolla va fer l'1-0, gol de Guillem.
Acte seguit, el visitant Gerard va empatar. El partit va ser trepidant, amb dos equips
oberts a per la victòria. L'ampollero Guillem va fer una jugada que va servir-li a Gerard
Franch per marcar el 2-1. El duel es trencava. El Móra la Nova, amb una altra jugada
de gol anul.lada, no va poder transformar les ocasions que va disposar. I l'Ampolla en-
carrilava el duel amb un penal clar de Ferran, porter visitant, al local Ramirez. Gallego
va establir el 3-1. Però encara quedava partit. Fuertes, en una acció marca de la casa,
va aconseguir el 3-2 i el Móra la Nova, fins el final, va poder empatar. Un gran partit.
Així van reconèixer les dues aficions, acomiadant als seus jugadors amb aplaudiments.
Enric Alaixendri, tècnic de l’Ampolla, comentava que “va ser un gran partit en el que les dues aficions van disfrutar.
Primera meitat molt bona, tot i no haver gols. A la represa, la major resolució nostra va decidir un duel que tenir alter-
natives i ocasions a les dues àrees. És d’aquells dies en què cap dels dos equips mereixia perdre”. L’Ampolla tenia les
baixes dels sancionats Eric i Samu i la de Robert Cabrera. Baixes significatives. El porter Aitor va debutar. S’ha parlat
amb els dos porters, Aitor i Damià, per compartir la porteria durant la temporada. Nando Garcia, tècnic del Móra la
Nova, deia que “sabor agredolç perquè vam fer un bon partit però no vam puntuar. Important competir com ho vam
fer. Hem de millorar en les errades que vam cometre. En general, va ser un gran partit”. 

Ampolla i Móra la Nova ofereixen un derbi de somni

VICTÒRIA LOCAL PER 3-2

Guillem de l’Ampolla.

El Tortosa va guanyar el tercer partit, en tres jornades.
Es va imposar 2-0 a un Reddis que va jugar amb molta
gent per darrera de la pilota i que, tot i les nombroses op-
cions dels locals al primer temps, va poder aguantar el 0-
0 fins al descans. A l'inici de la represa, en pocs minuts, el
Tortosa va decidir amb els gols d'Aleix i del jesusenc Es-
coda, amb una brillant rematada a la sortida d’un córner.
Amb el 2-0, el partit va perdre ritme i el resultat no es va
moure. Alejandro va ser baixa i es va afegir a les ja exis-
tents. Annas va debutar. També va jugar uns minuts el ju-
venil Margalef. German, tècnic del Tortosa, del partit deia
que “sabíem que seria complicat, i més si no aconse-
guiem marcar aviat. El Reddis va venir a tancar-se i a fer
el seu partit. A nosaltres, tot i tenir ocasions a la primera
meitat, ens va costar. Fins la represa, no vam obrir el par-
tit amb el 2-0. Crec que llavors ens vam acomodar massa
i vam cometre algunes errades que no s’han de produir”.
German afegia que “partits d’aquesta mena en tindrem
més a casa; és important marcar aviat i, si no pots fer-ho,
tenir paciència per obrir el marcador”. Ives, tècnic del
Reddis, va ser jugador del Tortosa anys enrera. Aprofitava
per saludar als amics d’aquella estada. Del partit deia que
“ens enfrontàvem a un equip molt fort, en tots els aspec-
tes. Vam fer bé la feina fins quan vam rebre l’1-0 que ve
d’una indecisió en banda, i el 2-0, que és una errada de
marcatge en un córner. El Reddis comença un projecte
nou enguany amb nois de 18-20 anys. Sabem que ens
costarà i que la temporada serà complicada però lluitarem
per assolir l’objectiu que és la salvació”. 

El Tortosa, 9 de 9

VA VÈNCER EL REDDIS (2-0)

Edu Marin: “l’empat sap a poc tal com estava el partit amb el 0-2”
Edu Marin, un dels tècnics de l’Ulldecona, del derbi a Gandesa (2-2), deia que “era un partit, per a mi, en un dels

camps més complicats del grup, per l’entitat del rival. Teníem clar com havíem de jugar: no havíem de pressionar dalt
i havíem d’esperar en zona intermitja. Va anar bé. Vam estar còmodes a la primera meitat, amb un parell d’ocasions
clares i el gol d’Ivan amb centrada de David. A l’inici de la represa, indecisió d’ells que fou una bona ocasió nostra i,
després, una falta magistral de Gustavo va ser el 0-2. Ells van passar a jugar amb defensa de 3. Nosaltres vam buscar
tenir més velocitat dalt i guanyar l’esquena de la seua defensa, que ja estava més avançada. Però arran d’una errada
nostra, quan no vam saber rebutjar la pilota, va venir l’1-2. Va entrar una fase de desconcert. I en un córner va venir
l’empat a 2. Al final, un punt que sap a poc perquè anàvem 0-2 i semblava que podíem aconseguir els 3”.

CF ULLDECONA

La Sénia va assolir el primer triomf davant d’un Ampos-
ta, que encara no ha guanyat. Derbi trepidant en el que
els locals es van avançar amb el 2-0, gols de Capi i de Ca-
llarisa, de penal. Però l'Amposta va entrar en el partit amb
el 2-1, obra d’Òscar. I la incertesa va existir fins la represa
quan el local Zaragoza, aprofitant una assistència de Ge-
rard (que tornava després de la lesió), va obtenir el 3-1
definitiu. 
Juanjo Serrano, tècnic de la Sénia, deia que “va ser im-

portant avançar-nos en el marcador amb el 2-0. L’equip va
millorar respecte partits anteriors. No obstant, amb el 2-0,
el partit va igualar-se i l’Amposta va entrar en situació amb
el gol. I va tenir altres arribades abans del descans. A la re-
presa, ens va faltar sortir una mica més de darrera per po-
der pressionar i tancar els espais. L’Amposta va empènyer
i vam haver de sofrir. Vam saber fer-ho, sent directes tam-
bé quan tocava, buscant l’esquena de la seua defensa.
Una passada de Gerard, ben definida per Zaragoza, va sig-
nificar el 3-1 i la sentència. Una victòria treballada i que és
important per la confiança”. Per la seua part, Jordi Font,
tècnic de l’Amposta, manifestava que “estic decebut del
resultat. També de l’inici del partit. No vam fer, en els pri-
mers minuts, el que si que fem bé durant la setmana. Vam
estar nerviosos, imprecisos, cometent pèrdues i indecisions
com l’1-0 en què ens va faltar més contundència. Després,
de penal, va venir el 2-0. A partir d’aquell instant, sí que
vam traure el caràcter i vam jugar com devíem. Vam pas-
sar a dominar i a tenir arribada, amb ocasions i un penal
no xiulat. Òscar va fer el 2-1 i vam disposar d’oportunitats
per a poder empatar abans del descans”. A la represa, se-
gons Font, “vam sortir igual com vam acabar el primer
temps, amb alguns canvis com el de Felipe, que debutava.
Vam seguir amb la possessió de la pilota i, tot i crear nom-
broses arribades, cap d’elles es va convertir en gol. Arnau
va tenir dues opcions que va evitar el seu porter. I va haver
un gol anul.lat a Felipe. Quan milor estàvem i veia a l’e-
quip per a poder empatar, una contra de la Sénia va signi-
ficar el 3-1”. 1 punt de 9: “confio plenament amb els ju-
gadors i amb el que s’està fent. Hem d’aixecar els ànims.
Buscar els motius i trobar solucions, treballant per rectifi-
car. Aquesta setmana, a casa, tenim l’opció de revertir la
situació”. L’Amposta segueix amb baixes. 

La Sénia aparca dubtes. 
L’Amposta no pot fer-ho

TRIOMF DELS SENIENCS PER 3-1
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Jordi Roca, tècnic de l’Olímpic: “vam començar bé el partit, amb dues opcions. Però
arran d’una falta va ser el Jesús i Maria qui va marcar. És el tercer partit que comencem
perdent i això es nota. Vam estar fràgils defensivament. I vam rebre el 0-2. Vam fer l’1-
2 i vam tenir un penal que no vam transformar. I abans del descans, arran d’un penal clar,
el J i Maria va fer l’1-3. A la represa vam pressionart amb intensitat. De penal vam marcar
el 2-3 i vam tenir 5 ó 6 ocasions per assolir un empat que vam merèixer davant d’un Jesús
i Maria molt fort en defensa. Tot i la derrota, content. El futbol no és just en aquest inici
però es treballa bé i els resultats arribaran”. Ito Galve, del J. i Maria: “a la primera meitat,
l’Olímpic ens va tancar però, tot i anar a remolc, vam avançar-nos amb el 0-2, gols de
Sofiane i Ximo. I, tot i rebre un gran gol d’Imanol, vam fer l’1-3 de penal. A la represa,
vam tenir una doble ocasió per decidir. Però no vam marcar i l’Olímpic, amb un penal
dubtós, en una acció en què abans va haver-hi una falta a Sufiane no xiulada, al centre
del camp, ens va marcar el 2-3. Vam patir però vam guanyar al camp d’un bon equip”.

El Jesús i Maria guanya a Móra d’Ebre

3A CATALANA. L’OLÍMPIC, TOT I LA DERROTA, FA UNA BONA SENSACIÓ (2-3)

Molinos, del Perelló, deia que “vam fer uns primers 20 minuts molt bons, amb ocasions
per sentenciar, a més del gol de Flox. Però, després, ens vam acomodar i el Masdenverge,
jugant bé, va empatar. A la represa, Jusi, de penal, va fer el 2-1. No vam decidir, i ells van
empatar amb un gran gol des de 50 metres. Amb el 2-2, el partit va estar obert. Fins el temps
afegit, quan Jusi va marcar el 3-2. Mai vam perdre la fe amb la victòria”. Gerard Capera, del
Masdenverge: “vam jugar-li de tu a tu al Perelló, un dels millors equips del grup. Tot i rebre
l’1-0, arran d’una errada nostra, vam empatar, tenint opcions. A la represa, amb un penal
dubtós, ens van fer el 2-1. Però vam empatar a 2 amb un gran gol de Rodrigo. Estàvem ben
posats i creant possibilitats per fer el 2-3, que va evitar Rodenas. Va haver una acció en què
un jugador local havia de ser expulsat i no va ser-ho. I també una jugada en què va haver-
hi una falta que era expulsió (marxava cara porta) i tampoc va ser-ho. En afegit, en un cór-
ner, 3-2. Mereixiem l’empat. Felicitar al Perelló però van haver algunes circumstàncies amb
les pilotes durant el partit que crec que no li calen a un equip d’aquesta entitat”. 

El Masdenverge va vendre cara la derrota

EL PERELLÓ VA VÈNCER EN TEMPS AFEGIT (3-2). HA SUMAT ELS 9 PUNTS

El Cata va guanyar el Batea i és un dels líders (1-0). Xes-
cu, altre cop, va decidir (80’). I això que va entrar durant la
represa. Albert Forcadell, un dels tècnic del Catalònia: “crec
que ha estat el partit més complet que hem fet fins ara.
Vam dominar i vam tenir ocasions clares, com dos pals al
primer temps. A la segona meitat, vam intensificar el domini
i la pressió, tenint noves arribades fins que va arribar el gol
de Xescu. Vam patir fins el final perquè acusàvem l’esforç i
el Batea va tenir la seua ocasió. Però al final penso que la
victòria fou justa”. Piqué, tècnic del Batea: “vam fer el par-
tit que havíem plantejat, amb les línies juntes i l’equip ben
posat. Excepte algun moment puntual, no ens vam des-
composar i vam aguantar bé la pressió del Catalònia que és
cert que va tenir més ocasions i més clares. I per això el seu
triomf va ser just, però nosaltres també les vam tenir al final,
quan vam buscar l’empat i vam poder obtenir-lo. Tot i la de-
rrota, content amb el treball. Estic segur que anirem a més”. 

Xescu torna a decidir per al Cata

TERCER TRIOMF, CONTRA EL BATEA (1-0)

Un gol de Víctor al minut 92 va valdre l’empat al R. Bí-
tem, contra l’Aldeana (2-2). David Garcia, tècnic del R-Bí-
tem: “va ser un partit igualat, obert, amb alternatives i en
el que vam anar a remolc del marcador durants molts mi-
nuts. Al primer temps, ja al final, amb gol d’Eugeni, vam
empatar, però a la represa l’Aldeana va tornar a avançar-se
i el partit es va trencar, amb arribades a les dues porteries.
Vam insistir fins el final i en afegit, a la sortida d’un córner,
Víctor va empatar. Un punt valuós, tal com va anar el partit,
contra un molt bon rival”. Subi, de l’Aldeana: “va ser un
llàstima perquè al final es va escapar una victòria que crec
que vam merèixer. Vam tenir el partit controlat en moltes
fases i, sobre tot al primer temps, amb el 0-1 el teníem do-
minat. Però arran d’una falta innecessària, el R-Bítem va
empatar poc abans del descans. A la represa, Jonatan va fer
l’1-2 i vam seguir ben posats, amb sensacions que podíem
decidir. Però al final va arribar l’empat local a 2”.  

El R-Bítem salva un punt en afegit

CONTRA L’ALDEANA (2-2)

Segons Mario Arques, un dels tècnics de la Cava: “l’equip
va millorar notablement. Al primer temps, després d’un inici
dubitatiu, amb els minuts, vam agafar el domini i del 25 al
40 vam estar bé, amb diverses possibilitats. A la represa,
vam referemar el domini, tenint José Mari una ocasió que
hagués pogut canviar el signe del partit. De l’1-0 es va pas-
sar al 0-1 en una ocasió aillada del Santa. El 0-1 va crear
dubtes però l’equip es refaria, gaudint d’arribades i empata-
nant Ferran. I vam tenir més opcions, fins el 85. Després, a
darrera hora, el Santa va fer 3 arribades amb perill per mar-
car. Penso que fins el minut 85 mereixiem la victòria”. Parra,
del S. Bàrbara: “cal valorar el punt en un partit de molta
exigència per les dimensions del camp i la calor. Primera
meitat més travada, amb poques opcions. A la represa, tot i
fer Pau el 0-1, la Cava ens va tancar durant 35 minuts, gau-
dint de moltes arribades i empatant Ferran. Els darrers 10
minuts van ser nostres, fallant dues opcions clares”.

La Cava i Santa podien guanyar

AL FINAL, EMPAT A UN GOL. MILLORA DELS LOCALS

Joan Subirats, tècnic del Sant Jaume: “seguim en dinàmica nega-
tiva en l’inici de lliga. Ens van penalitzar molt errades del primer
temps. El resultat no indica el que fou el partit. Vam començar bé,
amb dues ocasions d’Arnau. Però arran d’una acció d’estratègia, l’A-
metlla va fer el 0-1. I d’una errada nostra en una passada es va ori-
ginar el 0-2. Arnau va marcar l’1-2 i vam reaccionar. Però arran d’u-
na falta, l’àrbitre va desviar la pilota i aquesta va quedar morta dins
de l’àrea i fou l’1-3. A la represa vam estar força bé, tancant el rival
que només va fer alguna contra amb possibilitats. Vam dominar. El
gol d’Arnau, el 2-3, va arribar tard, però, tot i això, Mateu va poder
empatar ja al final. Mereixiem més”. Josep Ma. Rovira, de l’Ametlla:
“penso que a la primera meitat vam ser superiors, posant-nos amb
el 0-2, amb un gol arran d’una falta i l’altre amb una gran jugada de
Pepe pel centre. I vam fer dos plas. El Sant Jaume, amb poques arri-
bades, va marcar l’1-2, però fou important obtenir l’1-3 abans del
descans. A la represa vam saber llegir el partit i vam aguantar bé fins
el final quan va arribar el 2-3. Victòria penso que merescuda”. 

Primers punts per a l’Ametlla

EL S. JAUME ENCARA NO HA PUNTUAT (2-3)

El Corbera goleja

A ALCANAR (0-12)

Miquel Campos, cap de premsa del Roquetenc: “el Go-
dall va tenir les primeres dues ocasions. Es va jugar amb
intensitat sobre un terreny lliscós per la pluja. Sobre la mit-
ja hora, en 3 minuts, es va decidir el partit quan dues in-
decisions visitants van ser aprofitades per Camarero. A la
represa, a la contra, vam sentenciar amb el 3-0, de Cris-
tian”. Una entrada lletja del local Víctor al porter visitant
va originar una batussa i l’expulsió de tots dos. Bartolí,
tècnic del Godall: “crec que mai un equip fent menys ha
tret tan de rendiment del seu partit. Per la nostra part,
penso que va ser el partit més complet que hem fet, do-
minant durant 70 minuts i fent un gran desgast. Només
puc felicitar als jugadors pel treball. Però vam pagar cares
les dues errades que vam cometre i que van significar dos
gols i, a més, el tercer va ser en fora de joc clamorós quan
el partit ja estava trencat. Tot i la derrota, és la jornada
que estic més orgullós de la feina de l’equip”. 

El Roquetenc no falla a casa

VICTÒRIA CONTRA EL GODALL (3-0)

L’Alcanar només va presentar deu jugadors i dos
porters. Està a l’espera de poder fer alguna incor-
poració més. La limitació és gran. I el Corbera va
aprofitar-ho per golejar fins aconseguir 12 gols. La
situació dels canareus és complicada i ara els que
consideraven que no es podia competir i era millo-
ra la retirada, creuen que tenien raó. I els dubtes
estan en què pot passar en el futur. No obstant, cal
valorar la voluntat dels que tiren la situació avant.
Jorge Parraga, del Corbera, deia que “l’Alcanar té
moltes dificultats i es va notar. I nosaltres vam sor-
tir respectant el rival i jugant amb serietat perquè
volíem guanyar el primer partit que era important
per crèixer com a equip. M’agradaria destacar l’a-
plaudiment de l’afició local al seu equip, quan va
acabar el partit. Un gran gest”. Uri (6), Jordi (2),
Gerard (2), Barrena i Ayestas van marcar.

Marcel lidera el triomf del Flix, contra la Rapitenca B (4-2)
El Flix va guanyar la Rapitenca B (4-2), en un gran partit. Els visitants van començar millor però, arran d'un córner, Robles

va avançar al Flix que, un minut després, va ampliar l'avantatge amb un golàs de Marcel. Una pèrdua de pilota visitant va ge-
nerar una contra i Tini va assistir a Marcel. El jugador flixanco, per motius professionals, ha fitxat amb l'equip del seu poble,
debutant aquest dissabte. Ell va marcar la diferència. Amb el 2-0, la Rapitenca va passar per una fase de desconcert. Però el
Flix va cometre una errada que el rapitenc Tornel va aprofitar, amb servei de Reverté. I amb el 2-1 hi havia partit. A l'inici de
la represa, Marcel va provocar un penal. Mà involuntària, però que interceptava l’autopassada de Marcel. Ell va transformar el
penal. Semblava que els locals encarrilaven el partit però no va ser així. Àlex López, de falta a la frontal de l’àrea local, va fer
el 3-2. La Rapitenca va pressionar i el Flix va passar-ho malament fins que Marcel va provocar un altre penal que ell mateix va
llançar a l'estil Panenka. Un penal que va ser-ho, quan Piqueres va tombar per darrera al jugador local. Gran partit i molt bona
imatge dels rapitencs davant d'un Flix, amb ofici en defensa i qualitat a la davantera, i que té molt a dir en la lliga. L’inconve-
nient per als riberencs fou la lesió de Pere, jugador vitalici a l’eix defensiu, important amb el seu gran desplaçament de pilota.

L’afició d’Alcanar acomiada
a l’equip amb aplaudiments

Després del 0-12, contra el Corbera, els
aficionats canareus presents a la Fanecada
diumenge van acomiadar amb aplaudi-
ments al seu equip, que va acabar amb
nou, valorant el que estan fent per mante-
nir-se en competitició, malgrat les dificul-
tats. El filial canareu va demanar canviar el
dia del proper partit al Jesús i Maria. En
principi, s'havia de jugar ahir la nit. 
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ÈXIT PER L’AMPOSTINA I PER ANNA BOADA: ÉS LA PRIMERA MEDALLA ACONSEGUIDA PER UNA TRIPULACIÓ FEMENINA ALS CAMPIONAT DEL MÓN

HANDBOL. CENTRE ESPORTS TORTOSA

Aina Cid s’endu un bronze del mundial de rem
Plovdiv (Bulgària) va aco-
llir el campionat del món
de rem, un esdeveniment
que es disputa de forma
anual i que es converteix
automàticament en l’ob-
jectiu principal de cada
temporada pels millors
especialistes del món. En
els darrers anys diverses
esportistes catalans han
accedit amb certa regula-
ritat a la cita (des d’Àlex
Sigurbjörnsson als ger-
mans Vela), però han
estat dos joves, del CN
Amposta i de l’Olímpic
Barcelona. les que han
apujat el llistó de tal
manera que han encade-
nat tres presències conse-
cutives a les finals A i que
han reblat el clau aquest

2018 amb una sensacio-
nal medalla de bronze al
dos sense timoner. Tal
com informa Fosbury,
aquest dissabte Boada i
l’ampostina Cid han ofert
la seva millor versió i han
augmentat molt el ritme a
la final, remant fins a 11
segons més ràpides que a
les sèries i que a les semi-
finals. De menys a més, la
parella catalana ha anat
remuntant posicions i ha
entrat en places de podi
en els darrers metres de la
competició, deixant fora
de les medalles a les italia-
nes: 7:04.600 per
7:06.910. Al davant, dues
embarcacions que de
moment juguen a una
altra lliga, a més de 10

segons de diferència: les
canadenques i les neoze-
landeses. Malgrat tot, la
progressió de Boada i Cid
és enorme i cada any
remen més ràpid les seves
proves.
L’èxit és extraordinari.
Històric. És la primera
medalla que aconsegueix
una tripulació femenina
als campionats del Món
Absoluts. 
Un èxit per a l’esport
ebrenc i, en concret, per
al rem d’Amposta. 
Dilluns passat, Aida va
tenir una recepció oficial
a la capital del Montsià
després d’haver fet histò-
ria amb un rècord en els
campionats del Món. 

L’Handbol Amposta Lagrama va caure en el primer enfrontament de la temporada
davant el Sant Quirze per 24 a 18.  Les baixes de l’equip ampostí van minvar la
plantilla amb pocs canvis canvis durant el partit. Van jugar a la pista de les barce-
lonines en un partit que van anar sempre a remolc, marxant al descans amb 13 a
10. A la represa, un parcial de 6-2 de les locals va posar un 19 a 12 al marcador
que va dificultar la remuntada a les ampostines. Laia i  Xoana van escurçar distàn-
cies en l’últim quart d’hora de partit, però el Sant Quirze va reaccionar, i aprofitant
els canvis a la banqueta va mantindre l’avantatge fins el xiulet final. Demà dissabte
a les 19 h l’Amposta rebrà al CBM. Femenino Elda Prestigio. (ebredigital.cat)

HANDBOL. DIVISIÓ D’HONOR PLATA (24-18)

En el IV Memorial Joan Sabaté, el sènior
masculí del CE Tortosa va perdre contra el CH
Cambrils per 31-32. Els tortosins van demos-
trar durant els 60’ una actitud molt positiva i
en cap moment van baixar els braços contra
un rival dos categories superior. Aquest joc in-
tens tant en atac com en defensa va provocar
que s'arribés a la mitja part amb el resultat de
17-15 a favor dels ebrencs. La segona part va
ser igual que la primera amb intensitat tant en
atac com en defensa però les errades de
llançament dels locals, provocaven que el par-
tit arribés en empat al tram final. A falta de
10s per acabar el partit l'equip rival demana
temps mort i prepara una jugada que acaba
amb gol i el resultat de 31-32.
Sènior Femení. Aquest passat dissabte, es va disputar al pavelló del Temple un Torneig amistós entre els equips de

categoria sènior femení del CE Tortosa, CH Ascó i el CH Vilamajor. Per a les tortosines era la primera presa de contacte
després d’iniciar la setmana passada la pretemporada. I al mancar-los la portera els altres equips es van oferir a cedir
les seves porteres per als dos encontres. El sènior femení serà dirigit  per Nil Teruel. Aquest any l’equip està format en
gran part per juvenils de primer i segon any i les 5 sèniors restants. Un equip molt jove. Els dos encontres, el primer
contra l’Ascó i el segon contra el Vilamajor, es van perdre d’una diferencia de 10 gols. Tenint en compte que el Vila-
major la temporada passada va quedar primer de Lliga Catalana, una categoria superior, a la que també pertany l’Ascó,
el resultat és positiu. El  Vilamajor va quedar campió del torneig.  Per acabar, informar que aquesta temporada 2018-
19 el CE Tortosa comptarà amb la col·laboració i patrocini de DERMISA ASCENSORS.

IV Memorial Joan Sabaté Geladó

DE LA FEDERACIÓ D’ESGRIMA

Reconeixement d'Honor de la Fede-
ració Catalana d'Esgrima a l'Ajunta-
ment d'Amposta pel seu suport perma-
nent a aquest esport. “Enhorabona a
tots els que ho han fet possible”. A la
imatge, el regidor d’esports, Marc For-
nós, i l’alcalde, Adam Tomàs, en acabar
l’acte.

Reconeixement d’Honor a

l’Ajuntament d’Amposta

JUGADORA DE ROQUETES, ARA A L’ALABÉS

La futbolista
roquetera Em-
ma Martín, que
ha fitxat per
l’Alabés Prome-
sas aquesta
temporada, ha
estat convocada
per als entrena-
ments de pre-
paració de la se-
lecció espanyola
sub’17. 
Emma forma

part de les vint-
i-quatre selec-
cionades que entre el proper dilluns dia 24 i dimecres
26 quedaran concentrades a Madris, a la Ciudada De-
portiva de las Rozas.
Una concentració per preparar la participació a la fa-

se classificatòria del Mundial sub’17. 
Nota i foto: ebredigital.cat

Emma Martin, convocada amb la
selecció espanyola sub’17

Derrota de l’Amposta Lagrama en el primer
partit de la temporada

L’ampostina Aina Cid i Anna Boada, al podi.
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EQUIP DE LA 
SETMANA

JOAQUIN CELMA

Excel·lent
camada boxer
atigrats, 

pit blanc, cara
negra. Bon

Top Secret

Equip de la setmana
C.F. CATALÒNIA

*En tres setmanes, l’Alcanar ha rebut 20 gols i el diumenge va acabar amb 9 jugadors.
La temporada es pot fer molt llarga. La gestora prepara incorporacions i ha de moure
fitxa. ¿Els jugadors i l'afició aguantaran aquests resultats? En qualsevol cas, detall molt
bonic al final del partit: l'afició va aplaudir l’equip que va acabar amb 9.
*Cristian Regolf només ha jugat fins ara 40 minuts a l’Ampolla i ha fitxat per l’Amposta
B. Estic segur que a partir de novembre jugarà al primer equip
*No hi ha ni una població de les nostres terres on es celebri un dia dedicat al futbol.
Excepte a la Fatarella on aquest dissabte l’equip va fer la presentació amb una xaranga,
una paella gegant, un tractor amb 400 litres de sangria, festa escuma, es van tirar 2400
boles grogues des de 40 metres, dos concerts...van acudir més de 1.000 persones. Això
no ho fa ni el Barça. Molt gran el president i la directiva del club terraltí.
*L’Ascó podria tancar la contractació d'un punta. Enguany falta gol. Igual no va molt a
lluny a buscar-lo. 
*La Rapitenca va fitxar Aleix Salvadó però amb l'arribada de Felipe, de l'Amposta, li van
dir que, d’entrada, no tindria moltes opcions de jugar, després de que ja hi havia acord.
Aleix se’n va anar al Tortosa. Ara arriba Felipe i, com que no estava en l’onze titular, va
demanar la baixa. El club no li volia donar però al final amb una compensació econòmica
es va arribar a una entesa. D’altra banda, curiosament, fa 2 anys, Aleix va deixar el
Tortosa, després d’haver disputat la primera jornada, per anar a la Rapitenca.
*A la Cava diuen que no estan nerviosos, tot i que no han guanyat un partit. Des del
club manifesten que "12 jugadors de casa a la convocatòria de diumenge. Per tant, cal
tenir paciència i tranquil·litat”.
*6 partits jugats entre Rapitenca i Cambrils Unió i cap dels dos ha pogut guanyar-ne un.
Mal presagi, de moment, per als possibles descensos de Segona catalana. A la Rapitenca,
aquesta setmana, Dilla va estar a la banqueta.
*El míster Amores va presentar la seua dimissió al Cambrils Unió per ‘desgast’.
*El jugador més ben pagat no està a la 1a catalana del nostre futbol ebrenc. Està a 2a.
*Emili, jugador del R-Bítem, es retirarà algun dia. I quan ho farà ja té equip: els veterans
de Tortosa, juntament amb el seu pare que amb 65 anys és jugador i el mister.
*Norbert, al Nàstic juvenil, i Rafel Navarro, com a segon al Reus B, entrenadors ebrencs
que triomfem a la zona de Tarragona.
*Bona idea de l'Aldeana que implanta en el seu camp l'horari a les 12 de diumenge per-
què els xavals que juguin abans puguin veu el partit del primer equip.
*Bernat Guiu, amb 18 anys acabats de fer, va debutar a la Tercera divisió amb la Pobla.
El pare és el míster Àngel Guiu, que entrena el Montbrió aquesta temporada, i els seus
dos fills han canviat d'equip: Jaume ha anat al Móra la Nova i Andreu al Prat. I la nora
d’Àngel juga en la Segona divisió femenina, amb el Badalona. Quina família!.
*Molt mèrit el del Móra la Nova que a la seva plantilla té 7 jugadors locals i la resta de
la zona: Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat. I tenen un equipàs.
*6 jugadors que van militar a La Sénia juguen al Catalònia: Manu, Xescu, Quim, Kazu,
Aleix Robert i Marcos (preparador actual de porters). Aquests dos últims quan la Sènia
estava a la Preferent.

sss

*Vaig dir que dels 5 equips que van pujar de Tercera, Móra la Nova,
Catllar, Ampolla i Riudoms cap baixaria. I estan demostrant el seu poten-
cial. Riudoms, líder juntament amb Tortosa; Catllar va remuntar un 0-2 al
Camarles i li va ficar sis gols, segueix imbatut i és tercer; l’Ampolla està a
meitat taula, i el Móra la Nova en cada jornada demostra que té un equip
per no patir i per donar moltes alegries. D’aquests 4 equips, cap descen-
dirà.
*Al candidat Valls li està costant treure els seus partits. Té 17 jugadors
nous. El, Tortosa, disparat, i a Amposta, fins ara, desil·lusió. Quina lliga!
*El Gandesa perdia 0-2 al minut 74 i va sortir Saumell, que estava a la
banqueta, i va marcar dos gols. I va empatar el partit. Aquest noi mereix
ser titular. Els canvis del mister Alberto van ser prodigiosos diumenge.
*Què li passa a l'Amposta amb el seu joc? És diferent aquesta temporada?
Això em diu un bon aficionat: "l'any passat tot l'equip defensava pràctica-
ment en dues línies ben coordinades, ara no passa. Paciència. Hi ha molts
canvis i necessiten temps". Falten Pau i Jan, entre altres, i hi ha molts juga-
dors nous. El dissabte només van jugar 4 titulars de la passada campanya
de l'equip bàsic. Jo el veig gairebé descartat per a l'ascens. Per contra, cal
valorar l’aposta per gent jove, fins i tot amb juvenils a l’onze inicial.

*Fa tres temporades, Òscar Camarero, amb el Roquetenc, va marcar 6
gols. I ara, en 3 jornades, ja en porta 5. Canvi de posició d'aquest juga-
dor o és el seu pare, que és el mister, qui l’apreta?.
*Aquesta setmana mereixia el Masdenverge l'empat al Perelló. El porter
Ródenas va estar  molt bé.
*Tres equips d’aquesta categoria estan buscant davanter.
*Els tres gladiadors del Flix: Tini exCambrils, Marcel Meseguer exReus
B de Tercera divisió, que va debutar en aquesta jornada amb tres gols, i
el rodamón Luis Garcia, que al Catllar va marcar 24 dianes. Ull que
aquest Flix va de debò per l'ascens. No serà fàcil conservar a Marcel.
Disposarà d’ofertes de categoria superior. 
*La temporada passada, Uri Labella va marcar 37 gols amb el Borges a
la Tercera catalana. En aquesta amb el Corbera ja en porta 10. En les tres
primeres jornades ha marcat en totes elles. Jo crec que podria ser el pit-
xitxi de la categoria.
*Olimpic, 3 lesionats: Caballos, Alis i Soriano, amb la qual cosa van fit-
xar a l'ex Pinell i Perelló, Raül Arroyo.
*Fitxatge important a l’Ametlla: Sergi Serret, que va jugar al Nàstic juve-
nil, Pobla Mafumet i amb Oriol Mohedano a la primera divisió de
Camboia.
*Sant Jaume, cuer i zero punts: "Juguem millor que el que diuen els
resultats", així es manifesta el seu mister Joan. Aquest equip farà molt
bona segona volta.
*Pinta bé aquest Catalònia, tres victòries i totes per la mínima. Sap patir
aquest equip. És líder, juntament amb el Perelló, que també ha guanyat
els 3 partits. 

TERCERA CATALANA EN OFF

SEGONA CATALANA EN OFF

GUILLEM (Ampolla)

MARCEL (Flix)

ORIOL LABELLA (Corbera)

SERGI BO (J i Maria)

ÒSCAR QUEROL (la Sénia)

PAU MORERA (Ulldecona)
CRISTIAN  VENTURA (Roquetenc)

ESCODA (Tortosa)

VERSIANO (Aldeana)

LEANDRO (Catalònia)

PITARQUE (Ametlla)
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CF GANDESA

ELS NOSTRES EQUIPS

CF CAMARLES

JE FLIX CD LA CAVA

UE ALDEANA CD ROQUETENC

UE R-BÍTEM FC XERTA

ESPORTS
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INGREDIENTS 4 RACIONS:
• Un quilo de tellerines (fresques o congelades)
• Vermut
• Una llimona
• Quatre glaçons
• Un pot petit d'olives farcides
• Aigua
• Pebre negre en pols
• Oli d'oliva
Sal
Vi blanc

PREPARACIÓ:
Primerament, agafem les tellerines i les po-
sem en un bol de vidre cobertes d'aigua i un
grapat de sal, i les deixem una estona a la ne-
vera.
A part, agafem els quatre gots de vidre, els hi
fiquem un glaçó en cadascun, una rodanxa
de llimona, i una banderilla amb dues olives
farcides punxades amb un escuradents per
cada got, i tot seguit afegim el vermut fins a
tres quartes parts, i els deixem a la nevera fins
al moment de servir-los a taula. Seguida-

ment, rentem les tellerines, i les posem en
una paella amb: un dit d'aigua i un dit de vi
blanc, les tapem i deixem que s'obrin, i un
cop obertes, les posem ben repartides a la sa-
fata de porcellana, i les reservem. Tot seguit,
colem el suc d'obrir les tallarines, i el posem
en un bol de vidre mitjà, juntament amb el
suc de la llimona, un polsim de pebre negre,
i un raig d'oli d'oliva, i ho batem amb el ba-
tedor de varetes, fins que tenim una salsa fi-
na i homogènia, i la posem en el biberó de
plàstic. A continuació, amanim les tallarines

amb la salsa del biberó, i ja podrem treure les
tallarines a taula juntament amb els gots de
vermut, i ja ho tindrem tot disposat per fer un
bon aperitiu d'estiu.
Consell:
Penseu que les tellerines es troben en el fons
sorrenc del mar, i és per això que les hem de
rentar molt bé per no trobar-hi gens de sorra.
Aquesta recepta, tant la podem fer amb te-
llerines fresques, com amb tellerines conge-
lades, que resulten una mica més econòmi-
ques,i les podem comprar tot l'any.

VALORACIÓ
Les tellerines pertan-
yen a la família dels
bivalves. Són rics en
proteïna d'origen ani-
mal, en ferro i calci. No
contenen gaires kiloca-
lories, unes
73kcal/100g. Per cui-
nar-les segons les indi-
cacions de la recepta amb dues cullerades
soperes d'aigua seran suficients, ja que
contenen molta aigua.
El que cal destacar d'aquesta recepta de
vermut, és la beguda alcohòlica que li dóna
nom. Aporten unes 139-162 kcal/100ml
de vermut, en funció si és sec o dolç, res-
pectivament. S'anomenen kilocalories bui-
des, ja que no aporten gaires nutrients. Cal
fer-ne un consum moderat i responsable.

Tellerines al vapor i vermuT

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

Un bon aperitiu per finals d'estiu!
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

PASSATEMPS

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

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

El trànsit del Sol i Neptú per la teva casa
onze reflecteix un bon període per a tot el
que tingui a veure amb l'amistat i les aventu-
res de tipus amorós.

El moment emocional que vius és una mica
tibant, però també és decisiu perquè resol-
guis el que està pendent. Fes ús de la teva
ment alegre elimina els fantasmes del teu
cap.

Taure
20/4 al 19/5

Gaudiràs de la teva vida sentimental. Et
faràs la vida més agradable a tu mateix i als
que t'envolten. Rebràs una gratificaciò en
reconeiximent del teu bon treball.

Actualment potser l'àrea de la teva vida més
important es l'amor. No t'abandonis. Has de
raonar amb tranquil·litat les teves veritables
necessitats.

Bessons
20/5 al 21/6

Si estàs sotmès a molta pressió sentimental
no és el moment de fet canvis. Has de millo-
rar la qualitat de la teva vida fent més esport
i consumint menys toxines.

Vius un moment molt constructiu i valoraràs
a la gent del teu entron. Respecte a la teva
salut, si et centres en tu mateix milloraràs.

Cranc
22/6 al 21/7

Aquesta setmana gaudiràs de la teva vida
sentimental. En el treball viuràs moments de
gran plenitud, aquest es el moment per fer
allò que portes temps rumiant.

Aquesta setmana la sort està del teu costat.
Aprofita per portar endavant els teus projec-
tes.
La vida et somriu.

Lleó
22/7 al 22/8

Potser amb més anàlisis i més objectivitat
veuràs en la teva parella una lògica que abans
et passava desapercebuda. Malgrat que tens
molta energia hi ha coses que t'inquieten.

Aquari
20/1 al 18/2

Necessites tenir una referència sentimental
que et serveixi per funcionar millor en altres
àrees de la vida. Aquest cap de setmana, llibe-
ra les teves tensions, les persones del teu
entorn, t'ho agrairan

Verge
23/8 al 21/9

Dintre de la teva vida amorosa prefereixes
sentir-te submergit en una font plena de sen-
sacions fins i tot a canvi que altres parcel·les
de la teva vida funcionin a un altre ritme.

Peixos
19/2 al 20/3

Et sents impulsat a assolir els teus objectius
sentimentals. Tot el relacionat amb la teva
creativitat emocional es potencia. Si fas les
coses ràpides tindràs els nervis a flor de pell.

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01



DIVENDRES 21 DE SETEMBRE DE 2018 23CLASSIFICATS diarimés
ebrewww.mesebre.cat

IMMOBILIARIAÑ

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

Amposta 45.000€
Tel. 645 888 266

SERVEISÑ VARISÑ

RELAXÑ 

TÈCNICS
TITULATS

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

PRESSUPOSTOS
DE NOVA CREACIÓ
DEL SEU JARDÍ

I/O MANTENIMENT
SENSE 

COMPROMÍS

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

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

www.florestajardineria.com 
florestajardi@hotmail.es

COMPRO
tractors, cotxes, 4x4, 

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

l'estat
Màxima serietat.  Pere

tlf: 686 979 513

Encuentra 
tu pareja 
mediante 

presentaciones
Individuales, trato
exclusivamente 
personalizado.

Seriedad y 
Privacidad!!!

695410052

COMPRO 
VEHICLES,
MOBLES 

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

YOTOO

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

450€

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

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

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

TELEF.
645 234 639

ES VEN 
LLICÈNCIA TAxI
PER JUBILACIÓ

AMETLLA DE
MAR

619 762 458

ES VEN
Bultaco 155

any 1959.
Restaurada 
i al dia de tot.

TEL. 977 50 25 90

ALQUILER
HABITACIÓN

SUITE POR HORAS
DISCRETO. SOLO
PERSONA SERIA 
Y FORMAL.

TEL. 664 149 258

CATALANA 
INDEPENDIENTE

3 MASAJES 
COMPLETOS 

CON BEBIDA 50€
DISCRETO 

y BUEN TRATO
664 149 258

Vols anunciar-te a              

?

977 279 290
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

15.000
EXEMPLARS
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Aquest mes ha complert dos anys al capdavant de l’empresa públi-
ca Ports de la Generalitat, com veu actualment els ports marítims
ebrencs?
Ports de la Generalitat ha invertit 2,2 milions d’euros per millorar els ports marí-
tims i els embarcadors ebrencs, els equipaments i donar millor servei als usuaris.
Treballem perquè els ports de la costa ebrenca es converteixin en motors econò-
mics per a les Terres de l’Ebre que generin activitat, dinamisme i treball i s’integrin
a les poblacions i ciutats en un marc sostenible. A més, s’està fent una gran tasca
de promoció en activitats comercials, de creuers i nàutica com mai s’havia fet fins
ara.

La pesca té molta rellevància a les Terres de l’Ebre, com veu el sec-
tor?
La pesca és un sector primordial per a la Generalitat de Catalunya i en aquests
dos anys hem invertit 800.000 euros amb la millora dels espais i infraestructures
destinades al sector pesquer ebrenc. Hem fet manteniment i millora contínua
d’enllumenat, norais i defenses, entre d’altres. A més, a finals d’any invertirem
uns 500.000 euros en la millora de les infraestructures pesqueres a l’Ametlla de
Mar i Sant Carles de la Ràpita.
El 2017, els cinc ports pesquers ebrencs van descarregar 5.000 tones de peix, amb
un valor de venda a la llotja de 26 milions d’euros. Destaca el port de la Ràpita
que amb 13,3 milions d’euros és el primer de Catalunya amb valor de venda del
peix a la llotja, per les captures de peix blanc com ara, llenguados, pelaies, llagos-
tins i galeres. La pesca és un dels valors a preservar des del punt de vista econò-
mic, tradicional i cultural dels nostres ports.

Com està l’activitat de mercaderies als ports de la Ràpita i
Alcanar?
L’any passat, el port industrial d’Alcanar i el port de Sant Carles de la Ràpita van
moure conjuntament un milió de tones de mercaderia, i enguany es preveuen
xifres similars. El port industrial d’Alcanar està concessionat a l’empresa Cemex
per al tràfic de productes de la cimentera, a més, el port té un moll a disposició
de noves línies de mercaderia. De cara al futur, l’activitat comercial dels ports de
la Ràpita i Alcanar requeriria una estratègia d’acció conjunta. La badia dels Alfacs
té 4,5 metres de profunditat, la dàrsena comercial de la Ràpita 6 metres de calat
i el port d’Alcanar 12 metres. Hem d’aprofitar les sinergies entre les dues
instal·lacions i convertir el port d’Alcanar en el port industrial i comercial de les
Terres de l’Ebre i prioritzar la seva connexió amb el Corredor del Mediterrani. Cal
una estratègia de futur per a les grans infraestructures d’acord a un equilibri que
beneficiï al conjunt del territori.

Els ports ebrencs estan bens situats en l’activitat nàutica?
El sector nàutic ebrenc té una oferta de 3.018 amarradors esportius i unes
instal·lacions preparades per competir en el mercat de la indústria nàutica. S’han
creat dues rutes de xàrters nàutics a la costa ebrenca, agafant el port la Ràpita com
a port base. Una ruta nord amb els ports de l’Ampolla i Ametlla de Mar, i un ruta
sud amb el port de les Cases d’Alcanar. S’ha participat a les principals fires del sector
i s’han organitzat visites d’operadors de xàrters al territori. Amb aquest potencial al
darrere i a través de la marca Delta Ebre Port s’està fent una gran promoció dels
ports ebrencs amb una gran projecció internacional de les Terres de l’Ebre.

Des de l’Administració portuària s’estan potenciant els embarca-
dors fluvials? 
Estem posant en valor els embarcadors fluvials que són titularitat de Ports de la
Generalitat. L’objectiu és potenciar l’activitat turística, els esports nàutics i donar
continuïtat als passejos fluvials amb els nuclis urbans  amb nous espais per a ús ciu-
tadà. Amb aquesta línia de treball, l’any passat va entrar en servei l’embarcador de
Sant Jaume d’Enveja, amb una inversió de 102.000 euros. A l’octubre també inau-
gurarem l’embarcador de Tortosa en què hem invertit 101.000 euros per a la seva
modernització.

Quins projectes tenen previstos pels pròxims mesos?
A la tardor, tenim projectes d’obres als ports de l’Ametlla de Mar, l’Ampolla i Sant
Carles de la Ràpita, amb una inversió prevista d’1,5 milions d’euros i un doble
objectiu: millorar la qualitat de les operatives per als usuaris i integrar més els ports

i les poblacions amb noves zones d´ús ciutadà.
Al port de la Cala es redefinirà la zona de dalt de la platja de l’Alguer que forma
part de l’àmbit portuari per donar continuïtat al passeig marítim de ribera, tal com
va anunciar el Conseller Josep Rull al juliol de 2017 quan va inaugurar el nou front
portuari de ribera, amb nous espais per als ciutadans i els visitants. A la Cala també
s’ordenarà el moll de les tonyinaires per donar millor qualitat del servei als usuaris,
on fonamentalment la flota del Grup Balfegó desenvolupa la seva activitat.  El Grup
Balfegó, que factura 50 milions d’euros i ocupa 250 treballadors, és líder en captu-
ra, manteniment i comercialització de la tonyina roja.
Al port de l’Ampolla s’impulsarà el passeig marítim des de les instal·lacions del Club
Nàutic fins a la plaça González Isla, potenciant el servei als sectors nàutic i pesquer
i als ampolleros i ampolleres.
Al port de la Ràpita es faran dues actuacions, la perllongació del passeig marítim
fins a la zona de pesca, impulsant la mobilitat i la connectivitat, i la millora estruc-
tural del moll pesquer on amarren les embarcacions d’arrossegament.

El Pla especial del port de Deltebre ja té l’aprovació inicial. Quan
tingui l’aprovació definitiva què s’hi farà?
Quan el Pla especial del port de Deltebre tingui l’aprovació definitiva es preveu
ampliar el port per donar resposta a les demandes dels usuaris. La dàrsena esportiva
preveu passar de 124 a 321 embarcacions, i la dàrsena pesquera de 17 a 37 embar-
cacions. El varador preveu ampliar-se de 900 a 4.396 metres quadrats. Es preveu
una zona comercial destinada a usos complementaris de les activitats portuàries de
1.275 metres quadrats. El passeig per a vianants i les zones verdes passarien de
1.373 a 7.243 metres quadrats. L’objectiu és convertir el port de Deltebre en un
generador d’activitat, ocupació i riquesa per a la població i el territori dins d’un
entorn sostenible.

Joan Pere Gómez Comes, gerent de Ports de la Generalitat

Joan Pere Gómez Comes
GERENT DE PORTS DE LA GENERALITAT

LA PESCA ÉS UN DELS VALORS A PRESERVAR DES DEL PUNT DE VISTA ECONÒMIC,
TRADICIONAL I CULTURAL DELS NOSTRES PORTS


