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Entitats sobiranistes catalanes han impulsat la Plataforma 1 d'octubre per donar a conèixer totes les activitats que es faran de cara a
l'aniversari del referèndum a tot el país. Arreu del nostre territori es celebraran actes commemoratius, tant el cap de setmana com el
mateix dilluns, dia 1. Es viuran homenatges emotius per a la ciutadania que va defensar les urnes i, amb elles, la democràcia. Tot ple-
gat  amb un crit unànime: ‘Mai oblidarem!’.    P3 i 8 

Cap de setmana d’actes commemoratius de l’U d’octubre del 2017, jornada del referèndum i de trist record per l’opressió viscuda
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L’opinió del diari queda reflectida exclu-
sivament a través de l’editorial. Els arti-
cles de la secció d’opinió expressen
els criteris de qui els signa i el diari no

els fa seus necessàriament.
ELS ARTICLES ANÒNIMS NO

SERAN PUBLICATS A MÉS EBRE

15.000 exemplars 

Degut a la quantitat d'articles d'opinió que estem rebent a la redacció i a la manca d'espai per publicar-los al diari, els podeu trobar a la nostra web
www.mesebre.cat a l'apartat: opinió.

Les obres d’urbanització
del carrer Emperador
Carles V ja estan en ple
funcionament i aquesta
setmana l’alcalde de
Deltebre, Lluís Soler, i el
tinent d’alcalde de
Dinamització Territorial i
Imatge de Poble, Salvador
Bertomeu, han visitat l’es-
tat actual dels treballs.
Aquesta actuació inclou la renovació del paviment amb un gruix de 5
centímetres, el soterrament dels desaigu ̈es i els regs, la realització de
voreres en línia amb el paviment i la renovació de la xarxa d’aigua pota-
ble. En total, tot i el que el cost del projecte ascendia a gairebé
230.000€, finalment el cost de l’execució de les obres es xifra amb
188.760€ i està previst que finalitzin a finals d’aquest any 2018.
L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha explicat que “l’Emperador Carles V
és un dels carrers més deteriorats del nucli urbà de Deltebre”. Soler ha
recordat que “Deltebre presenta molts carrers per a arranjar” i per
aquest motiu “des de l’Ajuntament vam redactar un pla d’imatge de
poble per detectar aquells carrers més prioritaris i, a partir d’aquest pla,
hem elaborat més de 25 projectes per a urbanitzar els carrers del muni-
cipi”. L’Emperador Carles V és el primer carrer dels sis que s’urbanitzaran
durant els propers mesos i que per a la seva execució han comptat amb
un procés de participació ciutadana.

Urbanització del carrer Emperador Carles V

DE DELTEBRE

Editorial Esperant lo corredor

La Comissió Nacional del Mercat i la Competència (CNMC) va acordar dilluns 17 de setembre a la companyia Intermodalidad de Levante SA (ILSA), desenvolupar una línia TGV (tren
alta velocitat) privada entre Madrid i Montpeller que també servirà a les ciutats de Saragossa, Barcelona, Narbona i Perpinyà. A través d'un informe, el CNMC va anunciar que la filial
d'Air Nostrum Ilsa (Intermodalidad de Levante SA) oferirà un primer tren privat, més ràpid i més barat. En l'actualitat, el tràfic internacional de passatgers entre els Estats membre estan
oberts a la competència, mentre que, en el cas dels serveis nacionals, els diferents països de la Unió Europea tenim de termini fins l'any 2020 per completar la seva liberalització. I men-
tres, natros esperant lo Corredor del Mediterrani...  Però, ahir dijous, més de 1500 empresaris es van reunir a Barcelona per reivindicar aquesta infraestructura «clau per a la competi-
tivitat, la cohesió, la vertebració i la mobilitat», segons l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE). D'altra banda, una campanya ha acostat al territori, des de Gibraltar fins a Tarragona,
els beneficis d'impulsar el corredor. Sí, però ja fa anys que els més de 15.000 estudiants que mou cada dia la Universitat Rovira i Virgili entre les facultats de Tarragona, Reus, Vila-seca
i Tortosa, es veuen clarament limitats per no poder arribar còmodament al seu centre d'estudi i, que alguns estudiants no es puguin matricular al grau que desitgin. Les mancances en
el territori són més que evidents per als treballadors, usuaris i estudiants i la necessitat és real. S'ha de culminar la infraestructura ferroviària tan aviat com es pugui; mercaderies, pas-
satgers i territori només hi tenen a guanyar. Però, com que som una àrea fins ara poc cohesionada, el nostre territori no s'arriba de creure el seu potencial real. 

L’Ajuntament de  l’Aldea i PIMEC (Petita i Mitjana Empresa
de Catalunya) han signat un conveni amb l’objectiu de
col·laborar en els diferents àmbits d’interès de l’empresa, la
difusió d’activitats de cada entitat, i la programació d’activi-
tats conjuntes relacionades amb la promoció del teixit
empresarial del municipi de L’Aldea, així com el suport insti-
tucional entre ambdues institucions.
L’alcalde de l’Aldea Dani Andreu i Santi Roselló com a repre-
sentant de PIMEC, Petita i  Mitjana Empresa de Catalunya,
representació que exerceix en la seva condició de President
de PIMEC Terres de l’Ebre han formalitzat aquest conveni
aquest dijous a l’Ajuntament de l’Aldea.

Conveni entre l’Aldea i PIMEC

SIGNAT AHIR DIJOUS

L'1 d'octubre de 2017 al municipi d'Alcanar va sorgir un movi-
ment ciutadà espontani per a organitzar la defensa dels col·legis
electorals, des de les 5 de la matinada a l'Oficina Delegada de
les Cases i després al Centre Cívic, on per motius de seguretat
es van concentrar totes les meses del nucli d'Alcanar. Durant tot
el dia va haver-hi gent davant del Centre Cívic, a la plaça de la
Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, per a protegir el
dret de vot de tots els ciutadans i ciutadanes. De manera
espontània, s’hi va afegir la xaranga No Mos Aclarim i, en aca-
bat, es va organitzar un dinar per a tothom que va tenir un gran
èxit de participació. “Considerem que la fita històrica que vam
viure aquell diumenge 1 d'octubre, la resistència que va demos-
trar la ciutadania d'Alcanar durant la jornada electoral i durant
les hores anteriors, la capacitat d'organització i el civisme amb
què es va desenvolupar la jornada mereixen un reconeixement
públic", explica Joan Roig, regidor de Participació Ciutadana  i
impulsor de la proposta. Demà dissabte 29 de setembre, a les
13.30 h, se celebrarà l'acte institucional de descobriment de la
placa. Serà un dels actes previstos per commemorar la jornada.

Alcanar batejarà el centre cívic 
amb el nom de Centre Cívic 
de l'U d'Octubre de 2017

DEMÀ DISSABTE

L’atleta morenc Carlos
Demattey s’ha proclamat
campió del món en l’es-
pecialitat de força d’aixe-
cament de Pes Mort
RAW, al campionat mun-
dial que s’ha celebrat
aquest cap de setmana a
d’Eger (Hongria), amb
una marca de 347,5 kg,
que li va valdre l’establi-
ment d’un nou rècord
d’Espanya i pujant la seua
millor marca personal en
més de 10 quilos. Aquest títol s’afegeix a l’extraordinari palmarès aconse-
guit en competicions estatals i internacionals per part del de Móra d’Ebre,
que no va arribar a Hongria amb el seu millor estat de forma, ja que venia
arrossegant d’una lesió que es fa fer als Estats Units ara fa sis mesos

El morenc Carlos Demattey ha guanyat el 
campionat del món de Pes Mort RAW

AIXECANT UN PES DE 347,5 QUILOS
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Demà  dissabte, a les 19 h, se celebrarà a la plaça de l’U d’octubre de la Ràpita un concert solidari per reclamar
la llibertat dels presos i polítics catalans i el retorn dels exiliats. El concert, organitzat per la Plataforma Free
Junqueras, comptarà amb la presència del president del Parlament, Roger Torrent; i dels alcaldes de Roquetes,
Móra la Nova i la Ràpita. Des de la Plataforma Free Junqueras es vol fer un reconeixement als pobles de les
Terres de l’Ebre que van patir la repressió policial, als ferits de l’1 d’octubre de la Ràpita, als detinguts del 20
de setembre de 2017,  i als familiars dels presos polítics i exiliats. Per això també es comptarà amb la presència
del rapitenc Lluís Salvadó, exsecretari d’Hisenda de la Generalitat; i de Bernat Pegueroles, parella de la presi-
denta Carme Forcadell, i membre de l’Associació Catalana pels Drets Civils. Els músics i grups que participaran
en el concert són: Equus, Músics Rapitencs per la Llibertat, Noel Luna, Nautilus, Maskarats, Pep Sala, Èric
Vinaixa, Joan Rovira, Xeic !, Sukre, Llomillo, Dj Jota i DJ Jordi Caballé. Com en els anteriors concerts solidaris
organitzats per la Plataforma Free Junqueras, els fons que es recaptin es destinaran a l’Associació Catalana pels
Drets Civils, una entitat formada per familiars dels presos i dels exiliats polítics catalans.

El president del Parlament, Roger Torrent, assistirà al concert
solidari de la Ràpita per la llibertat dels presos polítics

La diputada i portaveu
de la comissió d’investi-
gació del Castor al
Parlament, Irene Fornós,
ha fet saber que “la set-
mana vinent es consti-
tuirà la comissió i  es
posaran en marxa els
treballs que haurà de
desenvolupar els
següents mesos”. Fornós
ha manifestat que ‘grà-
cies al fet d’impulsar al
Parlament la creació de
la comissió d’investiga-
ció del Castor, hem
forçat al PSOE a accep-
tar la creació també
d’una comissió d’investi-
gació al Congrés dels
Diputats, lloc on sempre
havien rebutjat les nos-
tres peticions de crear-la.
Lamentem que hagin
tardat tants anys PSOE i
PP a tirar-la endavant i
ara esperem la màxima
col·laboració per esclarir
tots els fets’. Així doncs,
la setmana vinent es
nomenaran dels compo-
nents de la Mesa de la

Comissió. Segons Fornós
“hi ha un acord de la
Junta de portaveus per-
què la presidència li
correspongui al grup
d’Esquerra Republicana
de Catalunya, com a
grup impulsor de la
Comissió”. La diputada
ebrenca ha explicat que
“des d’Esquerra volem
que la Comissió sigui un
altaveu per totes aque-
lles entitats socials que
des de fa anys estan tre-
ballant de manera rigo-
rosa i eficient, contra el
Castor i els poders que
l’envolten. Sense la
mobilització i les iniciati-
ves portades a terme per
entitats com la
Plataforma en Defensa
de les Terres del Sénia o
l’Observatori del Deute
de la Globalització hau-
ria estat molt difícil posar
en evidència l’estafa i el
perill que ha representat
el Castor ”. La diputada
ha avançat que
“Esquerra té la intenció

de sol·licitar la comparei-
xença d’una cinquante-
na de persones entre les
quals hi ha Rafael Ribó,
Jordi Marsal, Alfons
Montserrat, Josep Giner,
Florentino Pérez,

Recadero del Potro,
Alfons Pérez, Joan
Ferrando, Simona Levi,
Cristina Reverté, Evelio
Monfort, Ignasi Nieto i
Teresa Ribera”.
Per la seua part, El dipu-

tat Jordi Salvador va
celebrar que el Ple del
Congrés de diputats
aprovés, amb el suport
de tots els grups polítics,
la creació d’una comissió
d’investigació: “ha arri-
bat el moment d’acabar
amb la impunitat dels
responsables del Castor i
exigim conèixer tota la
veritat d’aquesta opera-
ció d’Estat anomenada
Castor. Caigui qui cai-
gui”.

Entitats sobiranistes
catalanes han impulsat
la Plataforma 1 d'octu-
bre per donar a conèi-
xer totes les activitats
que es faran de cara a
l'aniversari del referèn-
dum arreu del país. Ja
està operatiu el web
1octubre2018.cat que
té per objectiu reunir i
llistar tots els acts que
s'organitzin per reivin-
dicar l'1-O. Les
accions tindran lloc de
manera descentralitza-
da, tant la mateixa jor-
nada del referèndum
com el cap de setmana
previ a la majoria de
poblacions del país. 
La Plataforma 1 d'oc-
tubre és impulsada per
diversos col·lectius i
organitzacions ciuta-
danes, com ara l'ANC i
Òmnium.
Arreu del nostre terri-
tori es celebraran actes
commemoratius, tant
el cap de setmana com
el mateix dilluns
(vegeu plana 8). 

La diputada i portaveu de la comissió anuncia que es crearà “la setmana vinent”

Neix la
Plataforma 
1 d'Octubre

Irene Fornós anuncia que la comissió d’investigació del
Castor es constituirà al Parlament 

Irene Fornós, diputada i portaveu de la comissió d’investigació del
Castor al Parlament.

“Hem forçat al
PSOE a

acceptar la
creació d’una

comissió
d’investigació
al Congrés dels

Diputats”

“Esperem la
màxima

col.laboració
per esclarir tots

els fets”

Demà dissabte (19 h)



EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I
L'AJUNTAMENT DE TORTOSA han homenatjat aquest
dissabte Juan Ramón Jorge Pardo amb motiu de la celebració
del seu centenari, en un acte que ha tingut lloc al seu domicili
particular i al costat de la seva família. 
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EN UN MINUT

*L'AJUNTAMENT DE
TORTOSA convoca un
ple extraordinari amb
motiu de l'1 d'octubre. Es
fa per aprovar una pro-
posta d'acord de l'ACM
amb motiu del primer ani-
versari de l'1 d'octubre.

*TORTOSA finalitza l'am-
pliació de la xarxa de
carril bici entre el passeig
de Ribera i el camí del
Mig. L'actuació, que ha
suposat una inversió de
126.541 euros, inclou un
vial per a vianants i enllu-
menat públic al llarg de
tot el carrer.

*El PSC presentarà una
moció al ple d’octubre per
demanar la creació d’un
abonament per als apar-
caments públics de
Tortosa. D’altra banda, el
portaveu, Enric Roig,
trasllada a la Comissió
d’Espai Públic el clam
popular de diferents barris
que es queixen de la reco-
llida de la brossa i la neteja
dels carrers, i torna a
demanar un sobreesforç
per solucionar aquesta
situació.

Més Notícies

El ple ordinari del mes d'octubre, que se celebrarà el proper dilluns, preveu apro-
var les Ordenances Fiscals per a 2019, que té com a principals novetats el man-
teniment de la congelació de tots els impostos, taxes i preus públics, com en
anteriors exercicis, i una nova reducció d'un 1% de la taxa d'escombraries, que
acumula una rebaixa del 14% en sis anys. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell
Roigé, i el regidor d'Hisenda, Marià Martínez, han presentat aquest dijous la pro-
posta d'Ordenances Fiscals per al 2019. L'alcaldessa ha recordat que es manté
la coherència amb la política fiscal impulsada pel govern municipal en els darrers
anys amb l'objectiu de reduir la pressió fiscal a la ciutadania i assolint la màxima
equitat tributària a Tortosa. L'alcaldessa ha insistit que l'Ajuntament torna a fer
un esforç per rebaixar la pressió fiscal als ciutadans en un context on, a diferèn-
cia d'anys anteriors, ens trobem amb un IPC que d'agost a agost ha estat de
+2,2%. 

Del 5 al 7 d'octubre l'Ajuntament de Tortosa cele-
brarà una nova edició del festival d'intervencions
efímeres A Cel Obert. Aquesta serà la cinquena
edició d'A Cel Obert, un festival que converteix
diversos espais històrics i d'alt valor patrimonial de
Tortosa en escenaris de creacions artístiques, al
mateix temps que en reivindica el patrimoni arqui-
tectònic i apropa l'art efímer a tots els públics.
Aquest dilluns la regidora de Cultura, Dolors
Queralt; la responsable de l'àrea de Cultura, Maria
José Bel; i una de les impulsores del festival,
Cristina Bestratén, han presentat la nova edició que
té com a temàtica el moviment. Com a novetat,
l'EMD de Jesús se suma al festival i acollirà una de
les instal·lacions d'aquesta cinquena edició.

I fa una nova rebaixa de l'1% de la taxa d'escombraries

A Cel Obert transformarà espais
històrics d'alt valor patrimonialL'Ajuntament de Tortosa manté la

congelació de tributs
En escenaris de creació

Tardor Jove 2018, entre el 22 de
setembre i el 15 de desembre

Manga, teatre, cinefòrum,
concerts, origami, Halloween,
i molt més a la Tardor Jove
2018. La regidora de Joventut
de l'Ajuntament de Tortosa,
Cristina Girón, ha presentat la
programació de la Tardor Jove
2018 que organitza cada any
la regidoria de Joventut, i que enguany anirà carrega-
da d'activitats que es faran entre el 22 de setembre i
el 15 de desembre. Per a poder gaudir d'aquestes acti-
vitats cal tenir entre 15 i 35 anys, i és necessari fer la
inscripció donat que són places limitades.

El fins ara conseller delegat de les societats GESAT SAM i Tortosa Salut, que gestionen
l'Hospital de la Santa Creu de Jesús i la Clínica Terres de l'Ebre, Pere Panisello, va presen-
tar la seva renúncia davant dels respectius consells d'administració. Panisello va assegurar
que és una decisió que ha pres i comunicat a l'alcaldessa, Meritxell Roigé, i que coincideix
amb la finalització de l'encàrrec que li havia fet l'anterior alcalde, Ferran Bel, d’ocupar-se
de la sortida dels centres sanitaris de Tortosa de la societat Ginsa. Cal recordar que, a l’abril, va transcendir que el jutjat
número 4 de Tortosa investigava Panisello per la suposada contractació irregular d'empreses de la ciutat per a la pres-
tació de serveis a l’Hospital de Jesús i a la Clínica Terres de l'Ebre. En els darrers mesos, també han coincidit els judicis
pels acomiadaments de l'excap de cuina i l'exdirector de l'Hospital, que haurien obtingut productes alimentaris gourmet
fent-los passar per gelatines per als avis. Un d'ells s'ha tornat a ajornar i l'altre compta amb una sentència del jutjat so-
cial que considera procedent l'acomiadament del cap de cuina, donant la raó a l'Ajuntament. Panisello va explicar que
va decidir presentar la seva renúncia un cop acabada la desconnexió de l'empresa de Reus, un procés complex i que va
derivar en una reorganització interna de l'Hospital de la Santa Creu i de la Clínica Terres de l'Ebre (ACN). 

Pere Panisello presenta la renúncia com a conseller 
delegat de GESAT i Tortosa Salut

Demà dissabte 29 de setembre Tortosa tornarà a donar el tret de
sortida al 'Mes de la Gent Gran' de la mà del programa 'Sempre
Acompanyats', destinat a la detecció i abordatge de situacions de
soledat no volguda en el col·lectiu de gent gran. Els impulsors d'a-
quest programa van fer un pas més fa un parell d'anys i amb l'ob-
jectiu de millorar la sensibilització de la ciutadania en relació a la
gent gran, converteixen el mes d'octubre amb el 'Mes Sempre Acompanyats', amb un ampli programa d'acti-
vitats destinat a donar a conèixer el treball promogut per totes aquestes institucions, entitats i associacions.
L'alcaldessa, Meritxell Roigé; la regidora de Serveis Socials i Drets Civils, Maria Jesús Viña; el vicepresident de
Creu Roja, Jordi Bonilla; i Amaya Cilveti, de la Fundació bancària 'la Caixa', han presentat el programa .

Torna a Tortosa el 
'Mes de la Gent Gran'

De la mà del programa 'Sempre Acompanyats'
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*DOS DETINGUTS per
robatoris en força en
casals i centres culturals
de la Galera i Godall. Els
Mossos han aconseguit
recuperar i retornar als
responsables dels equi-
paments els aparells
electrònics sostrets.

*UNA JORNADA sobre
experiències de turisme
cultural i activitats
durant tot el cap de set-
mana, proposta per
commemorar el Dia
Mundial del Turisme.
Les Jornades
d’Experiències Culturals
Turístiques de les Terres
de l’Ebre foren ahir
dijous. Durant tot el cap
de setmana hi haurà
activitats turístiques
gratuïtes o a preu
reduït.

*AMPOSTA: la
Biblioteca celebra el pri-
mer Festival de
Literatura en Família.
Serà demà dissabte,
d’11 a 14 i de 16 a 19 h.
L’objectiu és situar la
literatura al centre de
l’oci familiar (vegeu
plana 10)

Més notícies

Nou curs polític a
Amposta. El primer ple
després de la parada de l’a-
gost ha acabat, però, igual
que l’últim: amb fortes
enganxades entre l’alcalde,
Adam Tomàs, i el regidor
de l’oposició, Germán
Ciscar. Segons informa
ebredigital.cat, en aquest
ple, a més, l’oposició en
bloc -el grup de CiU, el
PSC, Plataforma per
Catalunya i la regidora no
adscrita Rosita Pertegaz- han presentat una moció conjunta per reclamar solu-
cions a la situació dels treballadors de la piscina municipal. A pocs mesos de les
eleccions municipals, el to s’eleva i les crítiques, també. Després d’anys de ges-
tió privada i problemes tècnics i de personal, l’equip de govern d’Esquerra vol
municipalitzar la piscina d’Amposta i internalitzar-ne la plantilla. La regularitza-
ció està generant malestar i ha portat a l’oposició a presentar una moció en
bloc per reclamar l’equiparació de les condicions dels treballadors, ara dispars
en alguns casos per les mateixes tasques. El govern ho comparteix però al ple
d’aquest dilluns al vespre va tombar la proposta.
En l’apartat de mocions, unanimitat per reclamar millores a la carretera de
Poblenou. Aprovada la del Grup de CiU per estudiar la creació de les anome-
nades àrees ‘Petó i Adéu’ a les escoles per descongestionar el trànsit. I la del
PSC per avançar cap a la sostenibilitat. Rebutjada, en canvi, la del regidor del
grup de Plataforma per Catalunya titulada ‘Els pisos de l’Ajuntament es paguen
en diners o amb feina, però gratis, no’. Germán Ciscar va treure pit de la nova
ordenança que gravarà a les empreses de telefonia mòbil per l’aprofitament de
la via pública, tal com s’ha fet en les entitats bancàries. Llum verda a una nova
modificació pressupostària que inclou 470.000 euros per comprar l’antic
col·legi de les Monges, amb els vots favorables de l’equip de govern i el PSC.

Veus discordants al ple d’Amposta

L’oposició es mostra crítica

Tancament del moviment
veïnal per l'AP-7 a

l'Ajuntament d'Amposta

En protesta per la ‘manca de suport’

Dos portaveus del moviment veïnal que reclama la
gratuïtat de l'autopista AP-7 han passat tota la nit de
dilluns al saló de plens de l'Ajuntament d'Amposta en
protesta per la manca de suport de l'alcalde, Adam
Tomàs, i el govern municipal d'ERC en la lluita contra
les onze rotondes projectades al tram ebrenc de la N-
340. També els recriminen el seu posicionament favo-
rable a la vinyeta per part de la Generalitat, un impost
que recauria sobre tots els conductors per finançar el
manteniment de les infraestructures. Llorenç Navarro i
Àngel Porres van prendre la decisió de tancar-se a les
dependències municipals després d'intervenir al final
del ple municipal. Retreuen a l'equip de govern que no
compleixi els compromisos que havia assumit amb l'a-
provació de diverses mocions recents.
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EN UN MINUT

*LA FISCALIA arxiva la
investigació sobre els
alcaldes que van viatjar
a Brussel·les. El 7 de
novembre passat, 167
alcaldes van viatjar a la
capital belga per donar
suport a l’expresident
de la Generalitat,
Carles Puigdemont.
Ara, la Fiscalia Superior
de Catalunya ha
conclòs que no hi ha
hagut malversació de
fons públics.

*URV: el pròxim dis-
sabte 6 d’octubre
tindrà lloc la quarta
baixada en piragua pel
riu Ebre, oberta a tota
la ciutadania i organit-
zada per la direcció del
campus Terres de l’Ebre
i Esports URV. El reco-
rregut d’aquesta edició
serà de Miravet a
Benifallet.

*DOS FERITS en un
nou accident de trànsit
a l’N-340, al Perelló.
Una persona va quedar
atrapada en un dels
dos turismes que van
xocar i va haver de ser
excarcerada per efec-
tius dels Bombers.

*LA CINQUENA EDI-
CIÓ DEL DELTA BIR-
DING FESTIVAL tanca
un any més amb èxit
de participació, amb
a p r o x i m a d a m e n t
2.500 visitants.

Més notícies

L’empresa pública Ports de la Generalitat ha iniciat les obres d’urba-
nització que donen continuïtat al passeig marítim des del moll de
Llevant del port de l’Ametlla de Mar fins a la platja de l’Alguer, amb
la millora del passeig marítim, la  reordenació de la zona nord de la
platja de l’Alguer, la millora de la mobilitat i la creació de nous espais
per als ciutadans i les ciutadanes, completant la integració del front
portuari amb la vila i ajudant a potenciar el turisme a la vila.
L’actuació se situa en un espai que forma part de la zona de servei
de port, té un cost de 523.000 euros i s’emmarca en el Pla d’inver-
sions 2018. El gerent de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez
Comes, que ja va avançar divendres passat a Més Ebre l’inici de les
obres del passeig marítim, les ha visitat aquest dilluns acompanyat de
l’alcalde de l’Ametlla de Mar, Jordi Gaseni, el director dels Serveis
Territorials de Territori i Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, Antoni
Suárez, i el patró major de la Confraria de Pescadors, Miquel Brull, el
president del Club Nàutic, Josep Asensio, entre d’altres autoritats,
directius i tècnics de l’obra.

El passeig Marítim es renovarà
connectant-se amb el port pesquer

De l’Ametlla de Mar

L’Ametlla de Mar canviarà el nom de l’Avinguda de l’Ensenya-
ment per Avinguda de l’U d’octubre. El ple va votar dimecres l’a-
cord per renombrar l’espai on els caleros i caleres van defensar les
urnes durant la nit prèvia a la celebració del Referèndum. El nou
nomenclàtor entra en vigor coincidint amb la commemoració de
l’1 d’octubre. El text de la moció va fer valdre el sentiment d’unió
de la població calera per poder-se expressar a les urnes, defen-
sant l’Institut Candelera –el punt de votació habitual en tots els
comicis electorals– davant les amenaces de l’Estat.
L’Ajuntament ja ha enviat unes cartes als veïns de l’Avinguda

de l’Ensenyament informant-los del canvi de nom. 
Es dóna la casualitat que entre els edificis que hauran de can-

viar la seva adreça hi ha la caserna de la Guàrdia Civil. Demà dis-
sabte 29 al vespre es farà la descoberta de la nova placa, aprofi-
tant els actes commemoratius de l’1-O.

Al ple de dimecres es va aprovar

L’Ametlla de Mar canvia el nom del
carrer de la Guàrdia Civil per 1 d’octubre

Els Mossos d’Esquadra han denunciat administrativament un conductor que
circulava de forma temerària per l’N-340 al seu pas per Alcanar. 
Els agents van aturar el vehicle en el marc d’un control de trànsit quan
havien observat que el turisme circulava de manera inestable i fent ziga-
zagues degut a un excés de càrrega. Com que el vehicle suposava un perill,
va quedar immobilitzat fins que el sobrepès no fos corregit. 
El denunciat és un veí de Saidí (Baix Cinca) de nacionalitat marroquina, el
qual s’enfronta a una sanció de 500 euros, a més de la detracció de sis punts
del permís de conduir.

Els Mossos van interceptar l’home a l’N-340, a Alcanar

Denunciat per conduir un vehicle amb excés de
càrrega i fent ziga-zagues

El Servei d'Atenció
Diürna del Consell
Comarcal del Baix
Ebre ha atès aquest
estiu un total de 120
menors en situació
de risc. Aquest servei
gratuït és una presta-
ció inclosa en el
Servei d'Atenció
Socioeducativa (SIS)
de la institució
comarcal i proporcio-
na a menors i adoles-
cents de 3 a 16 anys
un espai d'acolliment
i convivència, amb
una atenció indivi-
dualitzada i en grup, i un acompanyament en la seva etapa educativa per assolir els seus
aprenentatges bàsics i evitar l'absentisme, entre d'altres.  La durada d'aquest servei és
per curs escolar, de setembre a juny, de 16 a 20 hores, i al juliol i agost, de 9.30 a 14.30
hores, període en què el Consell Comarcal assumeix l'obligació de garantir als menors
dos àpats diaris (esmorzar i dinar). Durant el període estival aquest servei s'ha dut a
terme a Deltebre, Roquetes, l'Ametlla, l'Aldea, l'Ampolla i Camarles, i s'han repartit un
total de 3.100 menús. Aquesta programació estiuenca ha inclòs també jocs, sortides i
activitats amb les quals s'han treballat valors com el respecte, la solidaritat, l'escolta
activa i l'empatia. 

El Servei d’Atenció Diürna atén a
l’estiu 120 menors en situació de risc 

Del Consell Comarcal del Baix Ebre
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Alfons Montserrat, alcalde d’Alcanar.

LA RÀPITA

*VEÏNS I EMPRESES
DEL DELTA han creat
una plataforma per
reclamar la millora de
la carretera que uneix
la Ràpita amb el
Trabucador, passant
per Poble Nou. Des
de la plataforma
denuncien l’estat en
la que es troba i la
sinistralitat que hi ha,
i han entrat mocions
als ajuntaments
d’Amposta i la Ràpita.
El plenari la debatrà
avui divendres.

*150 VEÏNS DE LA
RÀPITA es van sumar
divendres a l’acció de
neteja de les pintades
unionistes de la faça-
na d’una casa de la
població. El CDR de la
Ràpita va convocar
una concentració per
repintar la casa el
divendres, amb els
diners aportats pels
ciutadans en una
col·lecta. (Ràdio Ràpita)

Més notícies

Gairebé vuitanta activitats formaran part de la segona edició d’O-
rígens, que tindrà lloc a la Ràpita del 12 al 14 d’octubre. Són pràcti-
cament el doble que l’any passat, mentre creix també el nombre
d’entitats locals involucrades per arribar a la trentena. Aquestes da-
des quantitatives, i també la qualitat dels actes programats, reforçant
també l’apartat musical amb actuacions destacades com les de Pep
Gimeno Botifarra o un espectacle de Quico el Célio, el Noi i el Mut
de Ferreries, auguren un increment de la participació i de la repercus-
sió d’Orígens 2018. L’alcalde Josep Caparrós i el regidor d’Identitat
Rafa Balagué han posat en marxa el compte enrere amb la presenta-
ció de les novetats del programa d’actes que aconseguirà recrear la
vida pagesa i marinera del poble de la Ràpita a principis del segle XX.

L’Ajuntament de la Ràpita retrà un acte institucional de reconei-
xement al poble rapitenc el proper dilluns, coincidint amb el pri-
mer aniversari de l’1 d’octubre. Tal com ha comunicat Ràdio
Ràpita, en aquest acte s’inaugurarà un monòlit a la plaça 1
d’octubre, el lloc on hi va haver la càrrega policial, per comme-
morar aquells fets que van succeir l’any passat. 
D’altra banda, demà dissabte, com ja hem informat a la plana 3
de Més Ebre, el president del Parlament, Roger Torrent, assistirà
al concert solidari de la Ràpita que es fa per la llibertat dels pre-
sos polítics.

La Ràpita programa el doble
d'activitats per viure Orígens 2018

Acte institucional a la Ràpita, 
el proper dilluns dia 1

Del 12 al 14 d'octubre
S’inaugurarà un monòlit a la plaça 1 d’octubre

L’Ajuntament d’Alcanar redueix el nivell d’endeutament un 76%

"El consistori ha fet una amortització anticipada d’1.750.111,82
€ i continua treballant amb l'objectiu d'acabar el mandat sense
deutes", així de satisfet es mostra Alfons Montserrat, alcalde
d'Alcanar. I és que en la darrera sessió plenària, el 2 d'agost, es
va aprovar per unanimitat una proposta de modificació pressu-
postària que ha permès a l'Ajuntament, una vegada transcorre-
gut el període d'exposició pública i aprovada definitivament,
amortitzar anticipadament una part molt important del seu deute
mitjançant l'aplicació del superàvit de l'exercici 2017, que va ser
d’1.750.111,82 €. Segons nota del consistori, aquesta mesura
ha reduït el deute viu de l'Ajuntament a raó d'un 76,42%, i ha
permès passar d'un nivell d'endeutament del 26,58% a només el
6,32%. Aquesta reducció, a més, implica un estalvi anual de més
de 160.000 € en amortitzacions i despeses financeres. Per al

regidor d'Hisenda, Jordi Monfort, “encarar la recta final del man-
dat amb mesures d'esta naturalesa no deixa de ser una mostra de
la gestió responsable i prudent del nostre equip de govern. Una
prova d'això és que, malgrat haver dut a terme una activitat
inversora important durant els darrers anys, hem aconseguit pas-
sar d'un deute per habitant de 360 €/any el 2015 als 58 €/any
a dia d'avui". Alfons Montserrat recorda que "Alcanar es troba
en la transició de poble gran a ciutat menuda. Aquest equip de
govern deixarà un Ajuntament sanejat, sense hipoteques, per a
que el pròxim govern municipal tinga les mans lliures per a iniciar
el mandat amb una situació financera equilibrada. Seguirem tre-
ballant  per aconseguir un endeutament zero, tot i que en aquest
mandat hem hagut d'afrontar el pagament de deutes derivats de
la gestió d'anteriors governs, com els casos de Turov o Sorea".

L’alcalde Josep Caparrós i el regidor d’Identitat Rafa Balagué, en la presentació.

“Volem entrar i sortir a l’AP7 pel Montsià!”

Després de 40 anys d’haver-se inaugurat l’AP7 al seu pas pel Montsià, resulta que
encara és l’única comarca per on passa que no té cap accés (entrada/sortida) i, a
més, és el tram més llarg entre accessos de tota la infraestructura (24 km), cosa
que causa un cost afegit en kms, temps i seguretat als veïns i empreses de la
comarca a l’haver de transitar per diverses vies per accedir a l’autopista, entre
altres perjudicis. Davant l’horitzó de l’alliberament dels peatges un cop s’acabi la
concessió el proper 31/12/2019 al tram Salou-Alacant, i la necessitat de donar un
servei als municipis, ciutadans i empreses de la comarca, i de millorar la seguretat
dels usuaris de la via, els alcaldes i candidats del PDeCAT dels municipis del
Montsià “creiem que ara és el moment oportú per reclamar que s’executi defini-
tivament aquesta obra”.

Reclam d’alcaldes i candidats del PDeCAT de la comarca 
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*SANTA BÀRBARA:
diumenge dia 30
tindrà lloc la II Festa de
la Tardor, ‘Defensem la
República’, al patí de
l’escola. Actes diversos
i paella popular. ‘Vine
amb una peça de color
groc’. A les 18.30 es
tancarà la jornada amb
una passejada fins al
Parc 1 d’octubre.

*LA SÉNIA: presenta-
ció, dissabte passat,
del projecte turístic,
esportiu i de Natura
The Trail Zone Els Ports
-Tinença.
D’altra banda, demà
dissabte, Festa del
carrer Sant Miquel. 

*CAMARLES: el pro-
grama d’internivells-
permet que els alum-
nes aprenguin a la
vegada que ensenyen.
És un projecte de l’es-
cola del Lligallo del
Gànguil en què alum-
nes d’edats diferents
comparteixen aula.

Més
notícies

Irene Negre deixa Esquerra i es presenta a la llista de Junts per l’Aldea a les prò-
ximes eleccions municipals.  El cap de llista, Xavier Royo l’ha definida com “una
activista social compromesa amb els drets socials i nacionals”. Segons ebredigi-
tal.cat, la número dos ha afirmat que sentia més afinitat pel projecte de Junts per
Catalunya que pel d’Esquerra. Irene ha destacat que assumeix aquest repte
“amb fermesa, determinació i molta il·lusió per treballar per l’Aldea, per tirar
endavant un projecte engrescador que representa la transversalitat i per seguir
defensant, des del municipalisme, el meu compromís amb la defensa dels drets
socials, nacionals i de la democràcia”. Per a Royo, aquesta incorporació com l’e-
xemple de la construcció d’una llista transversal: “La incorporació d’Irene ratifica
la nostra voluntat de configurar una llista que ajudi a representar la societat alde-
ana des de la pluralitat, que estigui preparada per a governar i que aporti aire
fresc l’Ajuntament”. 

Irene Negre fa el salt i serà la número
dos de Junts per l’Aldea

“Tinc molta il.lusió per tirar endavant un projecte que és engrescador”

El Perelló ha celebrat l'esperat homenatge als dos bri-
gadistes internacionals britànics que l'historiador afi-
cionat Ivan York va aconseguir localitzar en una fossa
comuna del cementiri municipal, l'any passat. York va
ubicar a través de documentació municipal les restes
mortals dels dos soldats voluntaris i va reconstruir la
història de vida de John Ferguson i James Scott, com-
batents al Batalló Britànic de la XV Brigada
Internacional. Ferguson i Scott són gairebé els únics
brigadistes que s'ha aconseguit localitzar a Catalunya.
I és que continua el desconeixement sobre el destí
dels més de 500 brigadistes britànics que van perdre
la vida a la Guerra Civil. “Falten encara molts home-
natges pendents per brigadistes plens de solidaritat
internacional”. A la imatge, l'alcalde, Ferran Cid, i una
regidora, i dos joves amb una bandera de la IBMT.

El Perelló homenatja els dos
brigadistes internacionals

Localitzats en una fossa comuna del cementiri

El PDeCAT d’Alcanar proposa una llista transversal d’unitat municipal

El PDeCAT Alcanar, Les Cases i Alcanar-Platja, després d’aprovar-ho
l’assemblea local, ha expressat la voluntat d’iniciar una roda de con-
tactes els pròxims dies amb la resta de grups polítics del municipi amb
la intenció de treballar  per poder confeccionar una llista transversal
d’unitat municipal de cara a les properes eleccions, amb l’objectiu de
“FER CRÉIXER ALCANAR”. La presidenta local del PDeCAT, Amanda
Esteller expressava “en voluntat real i sincera de fugir d’enfronta-
ments polítics i personals, creiem que sumant esforços amb una
mateixa direcció sense personalismes, ni sectarismes el resultat és una
política de consens i un projecte transversal de municipi evolucionat i
modern. Tal com es mereix Alcanar”. Reforçava la seva proposta comparant els últims programes electorals de les diver-
ses forces polítiques en els darrers comicis municipals i on es podia observar en un percentatge molt alt la coincidència
de totes les propostes presentades per al nostre municipi. Motiu més pel qual creiem que hem d’unir esforços. És per
això que acompanyada pels representants locals Ivan Romeu i Paco Reverter concloïa el seu anunci així: “plantegem con-
feccionar una llista municipal políticament transversal, representada per tots o la majoria de partits polítics possibles del
municipi d’Alcanar que compartim l'objectiu de treballar pel municipi i pel país, sempre amb el màxim consens“.

Un nen de 6 anys
resulta ferit greu en

caure des de l'àtic d'un
edifici a Alcanar

Un nen de 6 anys ha resultat ferit
greu aquest dilluns, en caure des de la
terrassa de l'àtic on resideix, a
Alcanar. La caiguda s'ha produït de
més de 16 metres d'altura, des d'un
quart pis. El petit estava sol a casa en
el moment de l'accident i els Mossos
d'Esquadra han obert diligències d'in-
vestigació per esclarir els fets.  Tot i
les fractures, es troba fora de perill.

Incendi que afecta
la circulació de

trens

La circulació de trens entre
l'Ampolla i l'Aldea va quedar
restablerta al voltant de les tres
de la tarda de dilluns un cop es
va controlar l'incendi de cable-
jat elèctric que es va declarar
en una passarel·la que hi ha per
sobre la via del tren a
l'Ampolla.

Més Deltebre ofereix assessorament als veïns i veïnes sobre el POUM

Des de dilluns passat i fins divendres dia 19 d’octubre (en horari de 19 a
21 h), l’equip de Més Deltebre “oferirà a la ciutadania un servei d’asses-
sorament sobre el POUM que va aprovar el ple de l’Ajuntament el dia 11
de juliol i que està en fase d’exposició pública i període d’al.legacions. Un
servei que “compta amb un advocat expert en urbanisme i que pretén
oferir un servei informant sobre els canvis respecte a les normes subsidià-
ries de 1995”. Per al candidat a l’alcaldia, Joan Alginet, la fase d’exposició
pública i d’al.legacions és “la part més important de l’elaboració d’un
POUM. Per això animem a la ciutadania a informar-se. El que ara decidim
és el model de poble i d’urbanisme amb el que conviurem els propers 20-
30 anys ”.  
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Parlem amb Maria Barberà,
bibliotecària de la Biblioteca
Comarcal Sebastià Juan Arbó i
organitzadora del festival jun-
tament amb la regidoria de
Cultura i Ensenyament.

Com va sorgir la idea d'a-
quest festival infantil en
família?
Ja fa temps que Biblioteca i
Regidoria d'Amposta estàvem
treballant amb la idea d'oferir
una activitat d'oci familiar en
què la literatura infantil en fos el
centre. La idea era fer que l'ex-
periència d'apropament als lli-
bres fos plaent despertant així,
de forma natural, l'estima per la
lectura. Volíem però, que fos
una activitat fora de les parets
de la biblioteca, que fos una jor-
nada de carrer, de ciutat i en for-
mat gran, en definitiva una jor-
nada festiva. I el més important,
que fos una activitat amb conti-
nuïtat, aquesta és la primera
edició però n'esperem de futu-
res.
I finalment va sorgir el 1r
Festival de Literatura Infantil en
Família PETITS! GRANS! LLI-
BRES! per al que ha estat fona-
mental la col·laboració del tercer
agent necessari que és l'Institut
de la Infància.

Quines característiques ha
de tenir un llibre infantil i
fins a quina edat se consi-
dera literatura infantil?
Per a què un llibre, infantil o d'a-
dults, funcioni, ha de connectar

amb el lector. I això dependrà
dels seus gustos i del moment
en què es trobi, tant de nivell de
lectura com de vivències perso-
nals. És important, però, que el
llibre sigui de qualitat, tant pel
que fa a la història, que estigui
ben construïda i amb personat-
ges coherents, com pel que fa a
la il·lustració, que ha de comple-
mentar al text i donar-li un valor
afegit, a banda d'agradar visual-
ment. Hi ha contes infantils, i
em refereixo especialment als
àlbums il·lustrats que són verita-
bles meravelles i que agraden
tant a petits com a adults. A la
biblioteca tenim una classificació
per edats, de 0 a 4 anys, que
serien els pre-lectors, de 5 a 7
anys, històries curtes i molt
il·lustrades i de 8 a 14 anys on
trobaríem les novel·les infantils.
Però és orientativa, hem de res-
pectar el bagatge de cada lector.

Quins són els diferents
gèneres de literatura
infantil? Perquè no tot
són contes, oi?
Quan parlem de llibre infantil
ens ve immediatament al cap el
gènere conte. Però no a tots els
xiquets i xiquetes els hi agraden
les històries inventades. N'hi ha
que prefereixen els llibres de
coneixements o de divulgació
sobre temes del seu interès:
dinosaures, animals, cuina,
Egipte,... Actualment tenim la
sort de comptar amb unes edi-
torials que estan apostant molt
pel llibre de divulgació amb un

contingut qualitatiu extraordi-
nari i al mateix temps amb una
presentació fantàstica d'àlbum
il·lustrat. Hi ha, a més, contes
que ens serveix per tractar o
exposar un tema concret, com
per exemple els hàbits: anar a
dormir, rentar-se les dents, anar
a l'escola, … Hi ha contes que
ajuden a entendre les emocions:
la por, l'amor, el dol, la ràbia, …
i a explicar situacions especials
com la malaltia, els models de
família, les diferències, ...
Però no oblidem que explicar un
conte és un moment relaxant
per passar una bona estona i no
sempre hem d'utilitzar el conte
per explicar alguna cosa, simple-
ment ens pot divertir, ens pot
emocionar.
En el cas de la novel·la infantil,
quan ja són lectors autònoms,
trobem històries realistes, de
por, de riure, d'aventures, ... Per
a tots els gustos.

Quan un infant diu: "No
m'agrada llegir"
Personalment m'agrada molt
una frase de l'escriptor Daniel
Pennac que diu que el verb lle-
gir, com el verb estimar o el verb
somiar no admet imperatiu.
Llegir és una opció. No podem
obligar a llegir com no podem
obligar a somiar o estimar. I hem
de respectar a l'infant a qui no li
agrada llegir. Ara bé, hem de
pensar si aquest infant té llibres
atractius al seu abast, si se li
expliquen històries i se li ofereix
la possibilitat de gaudir d'escol-

tar un conte per després voler
llegir-lo. Els adults, família, esco-
la i biblioteca, hem de fer tot lo
que tenim al nostre abast per a
propiciar l'apropament a la lec-
tura de forma natural i sobretot
afectiva, ja que una experiència
afectiva és fàcil que es conver-
teixi en una experiència efecti-
va.

Els infants i joves cada
cop llegeixen menys. És
un tòpic o una realitat? 
Jo no hi estic d'acord. Els infants
i joves llegeixen, i cal dir que
una part molt important dels
usuaris de biblioteca són preci-
sament els infants i els joves. En
el cas dels joves potser no llegei-
xen sempre de la forma que
tenim en ment, un llibre en
paper. Sovint també utilitzen
d'altres dispositius de lectura
com les tauletes o el mateix
mòbil.

La biblioteca és un lloc
gratuït però alguns països
s'estan plantejant cobrar
pels drets d'autor totes
les lectures realitzades en
qualsevol lloc públic,
incloses les biblioteques.
Com ho veu?
Actualment l'administració local
de la qual depèn cada biblioteca
ja està pagant un cànon pel
préstec de llibres. Penso que la
funció de l'administració pública
és la de posar a disposició de la
ciutadania el màxim de recursos
per a facilitar l'apropament a la

lectura, i en aquest cas la biblio-
teca pública n'és el pal de paller
principal. D'altra banda, el fet
que hi hagi biblioteques amb
préstec de llibres gratuït incenti-
va la lectura, i, per tant, li
donarà valor al llibre.

Parlem del Festival de
Literatura. Moltes activi-
tats a cost 0 i a l'aire lliu-
re.
Sí, es podrà gaudir del Festival
de Literatura en Família PETITS!
GRANS! LLIBRES! El dissabte 29
de setembre d'11 a 14 i de 16 a
19 hores i és una activitat total-
ment lliure i gratuïta basada en
la filosofia de l'slow festival, són
propostes sense horaris ni pro-
gramació fixa per tal que es res-
pecti el ritme de cada infant i
família. Les famílies gaudiran
d'una gran quantitat de contes,
àlbums il·lustrats i llibres de
divulgació infantil acompanyats
de propostes que conviden a
explorar, descobrir, crear... i en
definitiva a créixer. La plaça del
castell es convertirà en un gran
pic-nic de contes, un espai chill
out per llegir i gaudir; hi haurà
un espai de joc sensorial i contes
per a famílies 0-3 anys; espais
temàtics sobre natura, emo-
cions, creativitat, ioga & mind-
fulness,... una narradora ens
explicarà contes a cau d'orella, i
durant la tarda es realitzaran
tallers de jardineria Petis Grans
Jardiners!
Realment és una experiència
que s'ha de viure!

1r FESTIVAL 
DE LITERATURA INFANTIL EN FAMÍLIA

DEMÀ DISSABTE 29 DE SETEMBRE A AMPOSTA
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*EL CENTRE D’ESTU-
DIS DE LA RIBERA D’E-
BRE i l’editorial
Cossetània Edicions
publiquen la biografia
Artur Bladé, escriure la
memòria, de l’historia-
dor Josep Sancho
Sancho. El llibre va ser
presentat en primícia el
passat divendres a la
seu dels serveis territo-
rials del Departament
de Cultura, a Tortosa,
en un acte presidit per
la consellera de Cultura,
Laura Borràs.

*ASCÓ: Els dissabtes
29 de setembre i 13
d’octubre es farà a Ascó
la segona i tercera sorti-
da d’interpretació de la
natura amb el llaüt Lo
Roget. La iniciativa con-
sisteix en navegar per
l’Ebre amb el llaüt
acompanyats per tèc-
nics de la Reserva
Natural de Sebes. El
recorregut té una dura-
da de 2 hores i mitja i se
surt de l’embarcador
d’Ascó a les 9.45 hores.

Més notícies

Avui divendres a les 19:30 h es farà la inauguració del Congrés Internacional de la Batalla de l’Ebre, que se
celebra els dies 28, 29 i 30 de setembre i 5, 6 i 7 d’octubre a Tortosa. La inauguració serà a càrrec de la con-
sellera de Justícia, Ester Capella; el director del campus Terres de l’Ebre, Jordi Sardà, i el president d’Amics i
Amigues de l’Ebre, Marc March.  Durant els dos caps de setmana que dura el congrés, s’hi exposaran les
últimes recerques sobre la Batalla de l’Ebre, a través de dotze ponències i més d’una trentena de comunica-
cions, que tenen per objectiu donar una visió el més transversal possible sobre la Batalla de l’Ebre i també
posar el focus en la microhistòria local. Entre les ponències que aborden els aspectes més desconeguts de la
Batalla de l’Ebre destaquen les que oferiran Fernando Puell, president de la Càtedra General Gutiérrez
Mellado de la UNED, que analitza l’actuació dels serveis d’intel·ligència, i Carles Hervàs, historiador i metge,
sobre la situació sanitària, la mortalitat, les transfusions i evacuacions de ferits a la Batalla de l’Ebre. La vida
al front de guerra o la relació entre l’Ebre i d’altres territoris que també van ser front de guerra com el
d’Aragó, les ofensives del Segre o la Batalla de Llevant, també tindran ponències específiques.

Congrés Internacional de la Batalla de l’Ebre 
Avui s’inaugura

La Cambra de Comerç, junta-
ment amb desenes d’alcaldes i
d’agents socioeconòmics de les
Terres de l’Ebre, han posat sobre
la taula la continuïtat de l’auto-
via que ha d’unir Saragossa amb
el Mediterrani, passant per la
Terra Alta i la Ribera d’Ebre.
D’aquesta manera volen revita-
litzar aquestes comarques. En un
acte realitzat aquesta setmana a
Tortosa, alcaldes i agents socioe-
conòmics han volgut fer arribar
de primera mà la reclamació al
Subdelegat del govern espanyol
a Tarragona, el tortosí Joan
Sabaté. Demanen a les adminis-
tracions que en el moment que
es produeixi l’arribada de l’auto-
via a Valdealgorfa, aquesta es
desdobli també per Gandesa i
l’N-420, i una altra per a la seua interconnexió amb l’eix de
l’Ebre. “Demano que junts no perguéssem l’oportunitat” ha
exposat José Maria Chavarria, president de la Cambra de Comerç
de Tortosa, qui també ha demanat als polítics presents “que es
deixin de partidismes i que incloguen una partida als pressupostos
generals, que ara es treballen, una partida per a l’inici de desdo-
blament de la carretera N-420”. Per la seva banda l’alcalde de

Gandesa, Carles Luz, ha destacat l’unió del Baix Aragó i de les
Terres de l’Ebre “per reclamar aquestes mancances d’infraestruc-
tures en una lògica i sentit comercial, com és l’autovia i el desdo-
blament de la N-420, una autovia que ha d’unir el Cantàbric amb
el Mediterrani i que dinamitzaria un territori”. Luz ha defensat
que amb projectes així "no treballem per a les properes eleccions,
sinó que per a les properes generacions".

L’Ebre i el Baix Aragó reclamen el desdoblament 
de l’N-420 i la interconnexió de la C-12

La Cambra de Comerç de Tortosa lidera el manifest

El Govern de la Generalitat ha nomenat a Norma Pujol com
a nova directora general de Joventut. Norma Pujol i Farré
(Flix, 9 de febrer de 1988) ha estat coordinadora Territorial
de Joventut de les Terres de l’Ebre des del mes de maig de
2016, és també regidora de Joventut, Igualtat i Cultura a
l’Ajuntament de Flix des de juny de 2015 i fins 2017 també
ho va ser d’Esports.
És diplomada en Magisteri d’Educació Musical per la Universitat de Lleida (UDL) i té el postgrau
en Educació Musical per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i en Gestió i Direcció de
Centres Educatius per la UDL. Ha treballat de mestra en diversos municipis de Catalunya i des de
l’any 2015 té la plaça definitiva a la ZER Ebre (Riba-roja d’Ebre i la Palma d’Ebre).
Vinculada a ERC de Flix des del 2007, n'és militant des del 2015 i Secretaria de la Dona de l'exe-
cutiva local de Flix des del 2017. 

Norma Pujol, nova directora 
general de Joventut

És regidora de l’Ajuntament de Flix

Alcaldes i agents socieconòmics, després de la reunió a la Cambra de Comerç.

Cinta Agné tornarà a encapçalar la
llista d'ERC a l’alcaldia de Móra d'Ebre

La Secció Local d’Esquerra
Republicana de Móra d’Ebre va
escollir, el passat divendres 21
de setembre a Cinta Agné com a
candidata a l’alcaldia de Móra
d’Ebre per a les eleccions  muni-
cipals que tindran lloc el maig de
l’any 2019. Agné, que va
encapçalar per primera vegada
la llista republicana a les elec-
cions de 2015, és l’actual porta-
veu del grup municipal, integrat
per dues regidores i un regidor.

Robatoris en força en domicilis
de Móra d'Ebre i Alcanar

Els Mossos han detingut un veí de Peníscola, de 20
anys i nacionalitat marroquina, com a suposat autor
de dos robatoris amb força en domicilis de Móra
d'Ebre i Alcanar. Els fets van tenir lloc el passat
hivern. Les indagacions van permetre els investiga-
dors concloure que haurien estat obra d'una mateixa
persona. Els Mossos van poder localitzar les joies
robades del domicili d'Alcanar, que havien estat
venudes en un establiment de compra-venda d'or
de Tarragona pocs dies després de la sostracció. Fruit
de les investigacions, la policia va detenir el pre-
sumpte autor dels fets el 18 de setembre a Amposta. 



DIVENDRES 28
DE SETEMBRE
DE 2018

diarimés
ebrePUBLICITAT
15www.mesebre.cat



DIVENDRES 28 DE SETEMBRE DE 201816 ESPORTSdiarimés
ebre www.mesebre.cat

Sembla curiós que en la jornada 4, la lliga està decidida
per saber qui serà el campió. Passa sempre. En un estudi
de les últimes 25 campanyes, el campió està sempre entre
els 5 primers a la jornada 4. Només cal veure-ho en les
últimes sis campanyes que els campions van ser Cambrils
Unió, Tortosa, Cambrils, Vilaseca, Reddis i Jesús i Maria i
aquests estaven en la jornada 4 en els llocs 2, 1, 4, 1, 1 i
5 respectivament. Però la mitjana indica que el lloc és el
segon, tot i que està primer en 3 ocasions. Pel que res-
pecta el subcampió, no està tan equilibrat. Els últims 6,
Amposta, Valls, Tortosa, Jesús i Maria, Morell i Catllar,
estaven en els llocs, 7, 6, 2, 3, 2, respectivament a la
quarta jornada. 
D'aquest estudi queda ben reflectit que en el 90 dels
casos, el campió i subcampió està entre els cinc primers,
amb la qual cosa, Tortosa, Riudoms, el Catllar, Pobla,
Ampolla, Valls, Camarles, Gandesa són els possibles
equips ascensors: un sera campió i un altre serà el segon
classificat en un 90% de possibilitats. Per aquest motiu,
els altres 10 equips les possibilitats que tenen són míni-
mes per aconseguir el ascens, tot i que com és lògic
poden haver-hi excepcions. Tortosa i Valls van pujar fa
dos campanyes i en aquesta es podria repetir la història.
De moment, la lliga està molt igualada. Només cal veure
els resultats d'aquesta jornada, tots els que van guanyar
ho van fer in extremis o patint i quan portem només 4 jor-
nades, ja només queden 3 equips invictes.

L’opinió de Joaquin Celma. 

A la Segona catalana 
ja sé sap qui serà el campió

La veritat és que en les setmanes que portem de la
nova temporada només podem destacar el suport de
tots els clubs. És impressionant. Com esteu disposats a
col.laborar i, sobre tot, com valoreu la feina que estem
fent. Per això estem molt agraïts. Només cal veure
quan convoquem als invitats per al diumenge, per al
programa Minut 91 de Canal Terres de l’Ebre, la respos-
ta és sempre “allí estaré”. I quan truquem a la mitjanit
per la intervenció telefònica, tampoc hi cap problema.
Tothom respon. la veritat és que és encoratjador. Per a
l’equip de Minut 91, format per Quique, Dani i Joa-
quin, el sacrifici que fem, que és gran, és satisfactori per
tot el vostre suport, que estic segur que continuarà en
el futur perquè tots en sortim beneficiats. Tot això, sen-
se oblidar la feina incombustible de Celma, a Més Ebre
i al seu portal Futbol Ebrenc. 
I és que, com dic sempre, entre tots ho fem possible.

I diumenge vinent, un altre pas endavant: el derbi Tor-
tosa-Amposta, en directe a Canal Terres de l’Ebre (17h),
amb unitat móbil, i amb repetició a les 19.30 hores per
als que primer heu d’anar a veure el vostre equip. I a la
nit (22.30 h), especial derbi i analisi de la jornada amb
fins a 8 reportatges de partits amb els gols. La festa està
assegurada amb Canal TE. Gran esforç també de la tele
ebrenca. Gràcies per estar a prop. 

Michel 

El derbi, en directe 
a Canal TE 

MINUT 91
DIUMENGE, en directe,

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

amb els gols dels partits: 
Ascó-Vilafranca, Tortosa-Amposta, Camarles-Valls,

Rapitenca B-S Bàrbara, Catalònia-Corbera, 
Roquetenc-Jesús i Maria, Tivenys-Amposta B 

i Ebre Escola-Fatarella.
Convidats: Marià Curto (president del CD Tortosa) i 

Jordi Pérez (president de l’Amposta) 

22.30 h

El santjaumero Edu Albacar ha estat un dels jugadors emblamà-
tics del futbol ebrenc els darrers anys. La seua perseverància, des
dels inicis a la Sénia i el Tortosa, el van dur al futbol professional i
amb l’Elx va poder coronar-se amb l’ascens i el debut a Primera di-
visió. La temporada passada encara va jugar, ajudant a l’Elx a un
altre ascens. Però ja va ser la darrera com a professional. Edu sem-
pre va manifestar que li feia il.lusió acabar amb el Sant Jaume, l’e-
quip del seu poble. I ara ho farà. Ha fitxat. Però, en principi, no
podrà debutar aquest diumenge. Ho farà el següent a casa. 

Edu Albacar fitxa amb el Sant Jaume i
il.lusiona a tot el municipi

I en diferit, la mateixa tarda, a les 19.30 h

SEMPRE VA DIR QUE VOLIA ACABAR LA CARRERA ESPORTIVA AL SEU POBLE

L’Ascó ha incorporat al davanter Marcel Messeguer, crac flixanco que va decidir ju-
gar enguany amb l’equip del seu poble una vegada, per motius professionals, no po-
dia estar al nivell d’exigència del Reus B, a la Tercera divisió. Però passades les setma-
nes, Marcel ja no està a l’acadèmia de formació de Mossos i Més Ebre ja va avançar
divendres passat l’interés de l’Ascó que, finalment, l’ha fitxat aquest dimarts. 
L’Ascó està carregat de baixes i, a més era un jugador desitjat ja en altres tempora-

des. L’equip de Leo va empatar dissabte al camp del Santfeliuenc (0-0), un empat me-
ritori tenint en compte que la infermeria estava plena i que van haver-hi jugadors que
van haver de jugar amb molesties. El tècnic Leo espera en recuperar baixes per al par-
tit de demà, a casa, contra el Vilafranca (18h). El partit, després de sis fora, es dispu-
tarà al camp annexe perquè s’ha recomanat que la nova gesta hibrida no es trepitgi
encara aquest cap de setmana. 

L’Ascó incorpora al jugador del Flix, 
Marcel Messeguer

VAM ANUNCIAR-HO LA SETMANA PASSADA

Diumenge es disputa el derbi entre el Tortosa i l’Am-
posta, a les 17 hores. Canal Terres de l’Ebre torna a fer
història amb la transmissió en directe del partit. També cal
aclarir que es podrà veure, en diferit, a les 19.30, un ho-
rari que anirà bé als aficionats d’altres clubs que primer
vulguin veure el partit del seu equip i tinguin temps per
arribar a casa. I després, a les 22.30h, a Canal TE, Minut
91 analitzarà el derbi amb els presidents, Marià Curto, del
Tortosa i Jordi Pérez, de l’Amposta. El Tortosa arriba com
a líder al derbi, havent guanyat els 4 partits disputats. El
seu inconvenient és la baixa per lesió d’Alejandro Dominguez i, molt probablement,  del seu germà Antonio, dos ju-
gadors importants per a l’equip, i que s’afegirien a les baixes ja existents. L’Amposta està de pega en l’inici de lliga,
amb només un punt de dotze. El nou projecte està tenint moltes adversitats i la situació no és l’esperada. Les baixes,
fins a 7 diumenge passat, són un malson. El cas de Carles Kader va ser perquè no va estar en la convocatòria. S’han
sentit rumors de si podria anar a l’Ampolla, no havent jugat els cinc partits. Només ha estat un rumor.

Tortosa-Amposta, el derbi ebrenc es podrà veure 
en directe diumenge per Canal Terres de l’Ebre (17 h)

PARTIT DE LA JORNADA

La Rapitenca va golejar al camp del Tàrrega (1-5) en un partit en què va fer un pri-
mer temps memorable, imposant-se en tots els aspectes i, a  més, sent resoltiu en les
ocasions. El 0-5 al descans era un reflex del que havia passat al camp. Reflectia la fei-
na rapitenca i també la crisi d’un Tàrrega que al dia següent destituïa Víctor Vera, que
va entrenar el Tortosa durant la segona volta de la lliga passada. Dilla (2), Sabaté,
Gasparin i Brayan van marcar en un primer temps de somni. A la represa, el ritme del
partit ja va baixar i el Tàrrega va fer el seu gol. La Rapitenca sumava una primera
victòria que, per la forma, impulsa a tot l’equip. El tècnic Guillermo Camarero es mos-
trava molt satisfet pel triomf i per la confiança que representa. L’equip es deplaça
demà dissabte a Andorra, per jugar a les 16 hores. Peke tornarà a la convocatòria. 

La Rapitenca va fer un primer temps 
de somni, a Tàrrega

VICTÒRIA PER 1-5

TERCERA DIVISIÓ

Ascó-Vilafranca, 
dissabte 18 h

PRIMERA CATALANA
Andor ra -Rap i tenca
(dissabte 16h)

SEGONA CATALANA
Dissabte
Pobla-Torreforta (16h)
Vend r e l l - R i u d oms
(18h)

Diumenge
Catllar-M Nova (12h)
Canonja-Ulldecona(12h)
la Sénia-Vilaseca (16h)
Camarles-Valls (17h)
Ampolla-Reddis (17h)
Tortosa-Amposta (17h)
Gandesa-Pastoreta
(17.30h)

TERCERA CATALANA
Dissabte
Roquetenc-J iMar ia
(16.30h)
Rapitenca-S Bàrbara
(17h)
Ametlla-Godall (17h)
Flix-Aldeana (18.15h)
Ca ta lòn ia -Co rbe ra
(18.30h)

Diumenge
la Cava-S Jaume (17h)
R Bítem-Batea (17h)
Alcanar-Perelló (17h)
Olimpic-Masdenverge
(17h)

QUARTA CATALANA
Dissabte
T i v e n y s - Am p o s t a
(15.30h)
Ebre Escola-Fatarella
(17h)
la Cava-Vilalba (17h)

Diumenge
X e r t a - D e l t e b r e
(16.30h)
Arnes-Catalònia (17h)
Ginestar-Benissanet
(17h)
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El Móra la Nova va guanyar el
segon partit, contra la Canonja
(3-1). Agustí, amb un hat-tric
(el primer d’enguany), va sen-
tenciar un partit intens i atrac-
tiu. Segons Nando Garcia, tèc-
nic del Móra la Nova, “vam fer
una molt bona primera meitat,
jugant per dins i per fora, creant
nombroses ocasions que va evi-
tar el seu porter, que al primer
temps fou el millor del seu
equip. Agustí va fer l’1-0”. A la represa, aviat, Agustí va
establir el 2-0. Nando opinava que “a partir d’aquí, vam
baixar una mica i ens vam fer enrera, amb massa distància
entre línies. I la Canonja, un equip molt combatiu i lluita-
dor, va tenir més control al centre del camp. Nosaltres in-
tentàvem sortir, però no podíem tenir la pilota com a la
primera meitat. I vam haver de patir una vegada la Ca-
nonja va marcar el 2-1. Es va haver de fer un gran treball
per conservar l’avantatge. La sentència no va arribar fins
els darrers minuts quan Agustí va fer el 3-1 definitiu.
Victòria molt treballada que, fins ara, ens fa forts a casa i
dóna confiança. Hem de mirar de puntuar fora per poder
crèixer encara més. Cal destacar l’aportació de tots els ju-
gadors, els que van jugar des de l’inici i els que van entrar
a la segona meitat perquè van aportar molt quan l’equip
ho necessitava”.

El Móra la Nova es fa fort a casa,
superant a la Canonja (3-1)

HAT-TRIC D’AGUSTÍ FORNÓS 

El Gandesa creix amb el segon triomf de la temporada.
Va guanyar al camp del Reddis (1-2), amb gols d’Adri i
Víctor al primer temps. Segons Alberto López, tècnic de
l’equip gandesà: “va ser un partit amb dues parts diferen-
ciades. La primera va ser totalment nostra. Tot i la calor,
vam començar jugant amb molta intensitat i generant su-
perioritats al centre del camp. Vam tenir ocasions i, entre
elles, els gols. Amb el 0-2, sobre el minut 35, vam baixar
una mica però sense perdre el control del partit”. Alberto
afegia que “en els primers minuts de la represa, una bona
jugada del Reddis, trencant per l’esquerra, va suposar una
centrada i la rematada fou l’1-2. Vam passar uns 20 mi-
nuts en què ells ens van pressionar molt, amb un joc molt
directe. Vam passar angúnies fins el darrer quart d’hora
quan el Reddis va acusar el desgast efectuat i ja va deixar
més espais, tenint nosaltres possibilitats clares a la contra
per haver ampliat l’avantatge”. Alberto destacava “la
victòria que permet fer un pas endavant en el creixement
d’un equip que ha sofert una renovació important. També
cal remarcar els canvis que, avançada la represa, en una
tarde de molta calor, van donar estabilitat al centre del
camp i van oxigenar l’equip. Hem de seguir. Aquest triomf
ens dóna convicció per afrontar el proper partit davant de
la Pastoreta”. El porter Joan, amb un dit trencat, i Òscar
Riba, amb un esquïnç al turmell, són les baixes per lesió. 

El Gandesa s’enlaira

VICTÒRIA AL CAMP DEL REDDIS (1-2) VA PERDRE A CASA AMB LA POBLA B (0-1)

El Tortosa va guanyar al camp de la Pastoreta el quart
partit (1-3). Ple de 12 punts. És líder en solitari. L’equip de
German va solucionar ràpid amb dos gols en pocs minuts
(sobre el quart d’hora de partit) i amb un altre a la mitja
hora. Amb el 0-3, gols d’Uri (2) i Pol, de penal, el partit
es va poder encarrilar. No obstant, a la represa, amb l’1-
3, la Pastoreta va poder entrar en situació i el Tortosa va
patir en moments determinats. Però va poder mantenir
l’avantatge, gaudint d’altres possibilitats. La nota negati-
va foren les lesions dels germans Dominguez, Antonio i
Alejandro. El tècnic German deia que “vam fer una pri-
mera mitja hora molt bona, marcant els tres gols i tenint
altres arribades. El partit estava controlat. Però la Pasto-
reta va fer el seu gol, quan va aprofitar una errada nostra
i va crear una contra. Amb l’1-3, els darrers minuts del
primer temps i els primers 20 del segon, vam haver d’a-
plicar-nos defensivament perquè la Pastoreta va pressio-
nar més amunt. Ens va faltar defensar més tenint la pilota
i també aprofitar les ocasions que, amb més espais, vam
poder tenir. Són aspectes a millorar. Està clar que un se-
gon gol local hagués complicat el partit. Però, en general,
tot i les fases en què ells més van empènyer, la victòria va
ser justa perquè nosaltres vam tenir més ocasions”. Les
lesions d’Alejandro i d’Antonio Dominguez també van
comportar modificacions que l’equip va poder acusar.
Alejandro serà baixa per al derbi contra l’Amposta. Anto-
nio, si no hi ha res de nou, també pot ser-ho. Per contra,
German ja pot comptar amb Elias, superada la sanció. 

El líder Tortosa, per la via ràpida

VA VÈNCER A LA PASTORETA (1-3). 12 DE 12

Serrano: “vam deixar escapar dos punts”
La Sénia va empatar a Torreforta (0-0). Segons el tècnic Juanjo Serrano, “la veritat és que va ser una llàstima. Vam

fer el partit més complet, dels quatre disputats. En atac, vam estar força bé, tenint en moltes fases la pilota, anant
d’un costat a l’altre i diposant de la paciència necessària per trobar la profunditat per arribar a porteria. Vam crear
ocasions clares a les dues parts. També dir que un dels assistents no va veure bé alguns fores de joc que va assenyalar
i que, en un cas, va invalidar una jugada que va acabar amb gol i que per nosaltres era en posició correcta”. Serrano
afegia que “en l’aspecte defensiu, estem orgullosos del treball de l’equip. Es va jugar amb molta serietat, no deixant
que el Torreforta pugués crear ocasions. Excepte accions a pilota aturada, no vam patir. En general, vam deixar de
sumar dos punts, però estem contents perquè hi ha moltes coses positives del partit”. El porter Andreu va debutar.

CF LA SÉNIA. EMPAT A TORRFEORTA (0-0)

L'Ampolla va guanyar el derbi, al camp de l'Ulldecona
(1-2). Gallego va fer el 0-1 en un primer temps que va ser
dels visitants. A la represa, l'Ulldecona va estar més posat
i Gustavo, amb un gran gol, va obtenir aviat l'1-1. El partit
es va trencar, amb alternatives i anades i tornades, fins que
Joel Sarmiento, a la sortida d'un córner, va marcar l'1-2.
Els locals van arriscar, però no van poder marcar. El porter
Aitor va evitar les seues dues ocasions. L’Ampolla, amb es-
pais per a contraatacar, també va crear situacions per a fer
el tercer. Al final, 1-2. Jordi Cardona, un dels tècnics de
l’Ulldecona, opinava que “la veritat és que com en l’ante-
rior partit a casa, davant el Tortosa, no vam estar bé a la
primera meitat, quan ens va faltar intensitat i tenir més la
pilota. L’Ampolla es va trobar més còmode. A la represa
vam sortir amb més convicció, i vam fer el més complicat,
que fou empatar. El partit es va obrir. En una altra acció en
què no vam estar intensos per defensar-la, en un córner,
va venir l’1-2 i vam tornar a anar a remolc del marcador.
Es va intentar però no va poder ser. Hem de millorar, sobre
tot rectificant errades i sent més intensos defensivament”. 

L’Ulldecona no pot impulsar-se

L’AMPOLLA FA UN PAS ENDAVANT (1-2)

El Camarles va vèncer el Vendrell (2-0) i s’estabilitza
amb 7 punts. Dos gols de Leo, a la represa, van decidir.
Gran estat de forma d’aquest jugador, en l’inici de la lliga.
Kiki, tècnic del Camarles, deia que “era important després
de la derrota dolorosa de Catllar, jugar amb serietat i no
donar cap facilitat defensiva. I l’equip va complir, amb una
bona reacció, jugant molt posat des de l’inici. Vam tenir, ja
al primer temps, ocasions amb diverses accions a pilota
aturada. Però l’important és que l’equip estava jugant
amb intensitat i sabia el que volia. A la represa, Leo, amb
un gran gol de falta, va fer l’1-0. Ell mateix va encarrilar el
partit, amb el 2-0 que sentenciava una victòria important
davant d’un bon rival, tot i que tenia baixes. Destacar l’a-
portació dels jugadors que van entrar a la represa i que
van regenerar l’equip, després del gran desgast que s’ha-
via fet a la primera meitat. Van permetre conservar la in-
tensitat. Content pel triomf, per fer-nos forts a casa i per
mantenir la porteria a zero; això dóna confiança”. 

Leo regenera el Camarles

TRIOMF CONTRA EL VENDRELL (2-0)

L’Amposta va perdre contra la Pobla B (0-1) i agreuja un inici de lliga
inesperat amb 1 punt de 12 i 3 derrotes seguides (dues a casa). El pre-
sident, a Minut 91, va confirmar diumenge la continuitat del cos tècnic
i va informar que “cal esperar que la dinàmica canviï. Contra la Pobla
mereixiem un altre resultat”. Jordi Font, el jove tècnic de l’Amposta,
de la situació, opina que “estic tranquil perquè s’està treballant bé i sé
que els jugadors creuen amb la feina. I l’actitud és bona. Però hi ha
circumstàncies que s’han convertit en adversitats en l’inici de lliga com
poden ser les baixes, fins a 7 diumenge, o decisions arbitrals que són
desfavorables. També estan jugant jugadors molt joves, juvenils i d’al-
tres que venen de l’amateur, als que només els puc que felicitar per la
implicació. Però els resultats, que són el més visible, ara no són posi-
tius. No obstant, estic convençut que revertirem la situació”. 
Del partit contra la Pobla, Font diu que “el domini nostre va ser ab-

solut, tant a la primera com a la segona meitat, amb ocasions molt cla-
res mentre que la Pobla pràcticament no en va tenir. Al primer temps
recordo un xut al pal, i dues accions d’Arnau i Quim molt bones per
obrir el marcador, que era el més ens feia falta per la confiança. A la
represa, vam seguir insistint. El seu porter va fer dues intervencions de
mérit. No vam marcar i ells, en una de les poques aproximacions, el seu davanter es tira la pilota llarga entre els dos
centrals i es tira a terra. I l’àrbitre xiula penal. Va ser el 0-1. Poc abans, arran d’una jugada, Arnau cau dins de l’àrea,
després d’un contacte, i no es va xiular penal. També hi ha una rematada de Corella en què el jugador rival toca la
pilota amb la mà i la té a l’alçada del cap, dins de l’àrea. L’assistent em va dir que era penal, però no va assenyalar-
lo”. Font insistia en què “estic content, en general, del partit i del treball defensiu. Orgullós dels jugadors per la seua
actitud. Hem de seguir treballant i buscant canviar la dinàmica en el derbi. No serà fàcil, però ho podem aconseguir”. 

L’Amposta segueix de pega i no se’n surt

El tècnic Jordi Font, a la foto amb el president Jordi
Pérez, confia en què la dinàmica canviarà.
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El S.Bàrbara va obtenir la tercera victòria, en 4 jornades. Ja té 10 punts i és líder. Va
guanyar per 3-1 el Flix en un partit en què es va avançar amb el gol d'Ivan Arasa, culmi-
nant una bona jugada col.lectiva, a la primera meitat. Als 10 segons de la represa, es va
produir l’acció clau del duel, quan el porter local, Juanjo, va rebutjar una pilota amb con-
tundència des de la seua àrea. El seu llançament potent va sorprendre a Marc, porter fli-
xanco i fou el 2-0. El Flix va acusar el gol i el Santa, que va sentenciar amb el 3-0, amb
gol de Callau, es va fer fort en defensa. Al final, Nacho va marcar el 3-1 per al Flix. Parra,
tècnic del S. Bàrbara, sobre el liderat, comentava que “és important haver començat bé,
però és anecdòtic, a la quarta jornada”. Del partit, Parra deia que “va ser igualat i per
nosaltres fou molt positiu fer el 2-0 en un moment clau, a l’inici de la represa. Ens va do-
nar molta confiança i ells van poder acusar-ho”. Narcís, tècnic del Flix: “no ens vam
adaptar a les dimensions del camp i a ells, més adaptats, els va sortir tot bé. Tampoc vam
tenir sort en l’acció del 2-0 que va ser clau, pel moment en què va arribar”. 

El Santa Bàrbara és líder

3A CATALANA. VA SUPERAR EL FLIX (3-1)

L'Aldeana es va imposar per 2-0, a la Cava. Partit igualat en què els visitants es van que-
dar amb 10 per l'expulsió de Guillem Casanova als 15 minuts. Malgrat això, els caveros
van acabar millor el primer temps. A la represa, l'Aldeana va decidir en el darrer quart. Una
excel.lent acció d'estratègia va comportar l’1-0, amb gol de Versiano, amb rematada de
cap, al segon pal. No obstant, amb l’1-0, la Cava va disposar d’una immillorable ocasió
amb un penal que Auré, altra vegada clau, va aturar a Sergi Grau. A manca de cinc minuts,
el local Nico va fer un golàs que fou el 2-0. Gol carregat de qualitat, a l'estil Leo Messi.
Subi, de l’Aldeana: “vam començar bé, fins l’expulsió d’ells. Però amb superioritat, cadas-
cú feia la guerra pel seu compte i no vam fer el que devíem. Vam parlar-ho al descans però
a la represa, els primers 20 minuts, van ser de la Cava. Amb els canvis, vam reaccionar i
vam millorar. Una acció d’estratègia va decidir amb l’1-0. Però, havent fet el més compli-
cat, una pèrdua va suposar una centrada i un penal que Sergi va aturar. De l’1-1 vam pas-
sar al 2-0 amb el gran gol de Nico. La victòria ens dóna molta confiança”.  

L'Aldeana sentencia el derbi amb un golàs de Nico

LA CAVA, QUE ES VA QUEDAR AMB DEU, CONTINUA SENSE GUANYAR (2-0)

L'Olímpic va sorpendre un dels líders, el Perelló per 0-1
en un partit igualat i en el que els morencs van estar millor
al primer temps, quan van tenir el control del joc i van gau-
dir de més ocasions. A la represa, el Perelló va millorar i va
fer dos pals. Però amb espais, l'Olímpic, molt ben situat so-
bre el camp, va poder decidir. Una jugada per banda entre
Pol i Sergi va acabar amb una centrada d’aquest darrer i un
autogol dels locals. El Perelló va intensificar el seu atac i va
fer un altre travesser, a més de topar amb Nogales, porter
morenc, i amb una defensa visitant que va defensar-se amb
molta intensitat. Va haver una part per equip i per aquest
motiu potser l’empat hagués estat el més just. Va ser el pri-
mer triomf de l'Olímpic. Jordi Roca, tècnic de l’Olímpic, ad-
metia que “potser en partits anteriors mereixiem més i no
havíem guanyat i en aquest cal dir que el Perelló va fer els
seus mèrits a la represa per no perdre. Vam haver de treba-
llar molt per sumar una victòria molt important”.

L’Olímpic frena el Perelló (0-1)

PRIMERA VICTÒRIA DELS DE ROCA

Joan Subirats, tècnic del Sant Jaume: “seguim en ratxa
negativa en l’inici de lliga. Paguem cars els errors individuals
que cometem i, a més, anem sempre a remolc quan els par-
tits se’ns compliquen a la primera meitat. Amb el 0-2, a la
represa vam millorar i vam fer el nostre joc, tancant al R.Bí-
tem, però no vam marcar perquè tampoc vam tenir encert
en les rematdes. Al final quan estàvem abocats, en una con-
tra, el R. Bítem va establir el 0-3. Hem de seguir, recuperant
baixes importants com Eric i Curto i amb possibles incorpo-
racions que es poden produir. Els ànims estan intactes, tot i
els resultats”. David Garcia, del R-Bítem, “va ser un partit
amb dues parts, a la primera, sent més directes, vam estar
força bé, creant ocasions i fent Pau dos gols. El Sant Jaume
no es va trobar còmode. A la represa, ells van arriscar i van
tenir diverses ocasions, però nosaltres vam estar molt ferms
en defensa, amb molta intensitat i actitud. I al final, Emili,
amb serenitat, va resoldre un 1 contra 1 i va fer el 0-3”.  

Triomf del R-Bítem a Sant Jaume

0-3. ELS LOCALS SEGUEIXEN SENSE PUNTUAR

Jorge Parraga, tècnic del Corbera: “va ser un partit molt
igualat, molt competit, disputat amb molta calor. Nosaltres
sabem que per progressar hem de refermar la feina defensi-
va i en aquest sentit vam estar força bé, jugant amb molta
serietat. A la primera meitat vam tenir més ocasions, a més
del gol. A la represa, el Roquetenc va avançar linies però no-
satres vam estar molt bé en defensa. I a la contra vam tenir
altres opcions per decidir. 3 punts importants per poder crèi-
xer, deixant la porteria a zero altre cop”. Miquel Campos,
cap de premsa del Roquetenc: “partit marcat per la forta ca-
lor. Primera meitat igualada, amb una ocasió per equip i en
la que el Corbera es va avançar amb una acció aillada, apro-
fitant una indecisió de marcatge nostra, a manca de cinc mi-
nuts pel descans. A la represa nosaltres vam millorar i vam
buscar l’empat. No vam tenir encert per aprofitar cap de les
situacions creades i el Corbera, a la contra, també va dispo-
sar de possibilitats, sense poder aprofitar-les”.

3 punts per crèixer, per al Corbera

DAVANT DEL ROQUETENC (1-0)

Josep Maria Piqué, tècnic del Batea, deia que “va ser un bon partit
en què l’empat va ser just. Nosaltres vam començar bé, a l’inici de ca-
da part, però després, quan tenim desajustos en les línies, patim i això
és el que hem de millorar, a més de buscar més espais en un camp
més petit com el nostre. Pel demés, content de l’equip. Hi ha juga-
dors que encara han d’agafar ritme però jo penso que anirem millo-
rant per a poder assolir el nostre objectiu que és estar de mitja taula
per amunt”. Josep Ma. Rovira, tècnic de l’Ametlla, “va ser un partit
similar als anteriors fora de casa. Vam jugar molt ben posats, amb
molta contundència defensiva i sent valents des de l‘inici, amb dos
davanters. Al primer temps vam controlar el joc, sense donar opcions
al Batea. A més, vam tenir possibilitats com un tret de Toni o un penal
clar no xiulat a Toni. A la represa, als primers 15 minuts, ells van
apretar però poc a poc vam recuperar el control i vam tornar a dis-
posar d’ocasions com una clara de Pepe o un rebuig en què la pilota
va anar a l’esquena de Pitarque i es va estavellar al travesser. Merei-
xiem la victòria però un empat al camp de Batea és positiu”.

Batea i Ametlla, empat sense gols

PARTIT IGUALAT

Victòria del J. i Maria

L’ALCANAR VA JUGAR AMB 10 (5-0)

Ramon Sancho, tècnic de la Rapitenca B: “partit disputat amb
molta calor, en el que vam començar bé, amb el control del joc,
creant ocasions i fent dos gols. Però arran d’una indecisió del nos-
tre porter, ells van fer el 2-1. Vam passar una fase de dubtes i ens
van empatar. La represa va ser totalment nostra, pressionant molt
amunt i tenint ocasions. Però el gol no va arribar fins els darrers mi-
nuts. Amb el 3-2, vam fer el quart i vam disposar de noves opor-
tunitats. Resultat, per a mi, totalment just”. Reverté (2), Àlex i Bue-
ra van marcar. Gerard Capera, del Masdenverge: “la Rapitenca és
un bon equip, amb bon joc interior i ens va dominar avançant-se
amb el 2-0. Però nosaltres sabíem el que volíem i el que havíem de
fer. I vam reaccionar empatant abans del descans. A la represa, ells
van dominar i van pressionar. Vam haver de fer un pas enrera. Vam
aguantar i vam tenir una ocasió en una contra. Però a darrera hora
se’ns va escapar el partit, arran d’una indecisió . Felicitar a la Rapi-
tenca i al seu tècnic, Ramon, que m’agrada molt com a entrenador.
A seguir. Cal dir que estem jugant tots els partits fora de casa”. 

La Rapitenca B decideix al final

CONTRA EL MASDENVERGE (4-2)

El Jesús i Maria va imposar-se (5-0) da-
vant d’un Alcanar que només va presentar
10 efectius, en partit jugat el dijous de la
setmana passada. Ito, director esportiu del
Jesús i Maria, deia que “va ser un partit
complicat d’afrontar i en el que es va res-
pectar al màxim al rival que només va pre-
sentar 9 jugadors i el porter. Es va intentar
elaborar el joc i crear ocasions arran d’a-
questa proposta. Al descans estàvem 4-0,
gols de Roger, Berbe i Sufi (2). A la represa
es va seguir combinant la pilota i Dani va
trencar línies i va fer el 5-0. I així es va aca-
bar, sense apretar per buscar marcar més
gols. Destacar que 3 juvenils, en dinàmica
primer equip, van ser titulars”. Roger Antó,
del J. i Maria, ha fitxat en la Cava. 

Miquel lidera el triomf del Godall, contra el Catalònia (2-1)
El Godall va vèncer el Catalònia, que arribava al partit sent un dels líders (2-1). Pas endavant per a un equip que creix amb

el segon triomf. Segons Josep Lluís Bartolí, tècnic del Godall, “va ser un partit disputat amb molta intensitat i en el que he de
destacar els jugadors perquè es van buidar amb un gran desplegament físic i amb una feina tàctica ben executada. Tot l’equip
va fer un gran esforç per assolir una victòria important contra un dels candidats a l’ascens. I va demostrar-ho que ho serà. Vam
haver de treballar molt per guanyar. Molt satisfet amb l’actitud i la intensitat de l’equip”. El faldut Miquel va fer els dos gols .
Per la seua part, Albert Forcadell, tècnic del Catalònia, deia que “d’entrada va ser un partit igualat, fins al minut 30. Nosaltres
vam tenir un parell d’opcions mentre que ells també van tenir-les quan recuperaven pilota i sortien a la contra. La veritat és
que el Godall sabia com volia jugar-nos i va fer-ho bé. Abans del descans en un córner, va venir l’1-0. A la represa vam buscar
l’empat, però en una contra, ens van fer el 2-0. Ells van jugar molt ben posats tot el partit, amb les idees clares. Xescu va fer
el 2-1 i al final vam tenir dues ocasions clares per empatar. Potser un empat el mereixiem però també reconeixo que ells van
fer mèrits per guanyar, molt posats en el joc”. El Cata va tenir diverses baixes. Xescu va visitar el seu exequip. 

El porter Sergi Serret debuta
amb l’Ametlla

El porter jesusenc Sergi Serret, que va
estar al Catalònia i que va marxar a jugar
a 1a divisió a Camboia, va debutar amb
l’Ametlla, diumenge passat. El porter Ca-
bré ha estat baixa a la Cala i ha anat a Flix.
D’altra banda, el R-Bítem ha incorporat a
Josep Bonet, que va jugar al Tortosa juve-
nil, i el Sant Jaume, amb baixes, ha recu-
perat al veterà Joel Cherta. 
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DIUMENGE DIA 30, AL PAVELLÓ  (18 HORES)

BÀSQUET

Gala de patinatge artístic 
premundial 2018, a l’Aldea

El proper mes d'octubre
es celebrarà el
Campionat del Món de
patinatge artístic, sobre
rodes, en les diferents
modalitats, a la localitat
de Mouilleron Le Captiff
(França).
El Club Patí l'Aldea,
aquest any, ha assolit els
seus objectius amb
escreix, tal i com ho ha
estat els darrers,  és un
dels clars candidats a
pujar dalt del podi  tant
en l'àmbit Nacional, com
Internacional.

El CP l'Aldea, ha estat
Campió en la modalitat
de Grup Show Petit,  al
Campionat Territorial,  al
de Catalunya, al Nacional
i ha estat sotscampió
d'Europa. 
En la modalitat indivi-
dual, participaran de la
mà del Club Patí l'Aldea,
juntament amb el seu
entrenador i coreògraf,
Manel Villarroya,  les
patinadores Andrea Silva,
sotscampiona d'Espanya
en la categoria Júnior,  i
Mònica Gimeno que ha

estat sotscampiona del
món en la categoria
Sènior. 
També tindrem la partici-
pació d'Anouk Vizcarro,
en la categoria Cadet
femení,  que aquest any
ha estat bronze en el
Campionat de
Catalunya,  i d'Espanya,
classificant-se per al
Campionat d'Europa,
que es va celebrar aquest
mes de setembre a la Isla
de Sant Miquel a les
Azores (Portugal), on va
obtenir el sisè lloc

d'Europa. 
El Club Patí l'Aldea,  farà
una gala premundial,  el
proper diumenge 30 de
Setembre,  a les 18 hores
al pavelló poliesportiu de
l'Aldea. Des del club es
comunica que “no
podeu perdre l'ocasió de
gaudir  d'aquests patina-
dors internacionals de les
Terres de l'Ebre, col·labo-
rant amb 5€ per entrada
destinats a cobrir les des-
peses que suposen
aquestes competicions
internacionals”.

El CH Amposta Lagrama va perdre contra l’Elda en el debut a casa en la lliga (20-
23). Partit igualat amb diferències d'un o dos gols per part dels dos conjunts, i que
només en la seua recta final s’ha decantat a favor de les alacantines.
Un Amposta que va acusar la falta de jugadores per les baixes i per això no va
poder fer rotacions i això, en una confrontació de molt de desgast físic, va poder
decidir pels interessos de l'Elda que va arribar més fresc al final del duel. No obs-
tant, la millora del conjunt del Montsià, respecte la primera jornada, permet l’op-
timisme de cara al pròxim partit que serà demà dissabte a la pista de l'Handbol
Sant Vicenç. CH. AMPOSTA "Lagrama": Marta Gàlvez, Paula (1), Georgina (3),
Sara Alonso (2), Esther (2), Gemma (2), Maria Margalef, Noelia Lázaro, Lluïsa
Hierro, Andrea Garcia, Xoana Iacoi (4), Laia Hernandez (2), Zulema Asensio (4).

CLUB HANDBOL AMPOSTA. DIVISIÓ D’HONOR PLATA (20-23)

50 anys de bàsquet a
Tortosa. Aquesta és l’e-
femèride que s’ha presen-
tat aquest dimecres i que
tindrà un seguit d’actes
durant tota la temporada.
El Club Bàsquet Cantaires,
que inicia la temporada
del primer equip aquesta
mateixa setmana, vol se-
guir fent créixer i dinamit-
zar el bàsquet a les Terres
de l’Ebre. L’acte ha servit
per fer públic l’acord de
col·laboració entre el club
tortosí i el Club Bàsquet
Rapitenc, amb la vincula-
ció en l’equip sènior terri-
torial. Una fusió encami-
nada a la promoció i fer
créixer el bàsquet ebrenc.
També ha sigut una ocasió especial per presentar el logotip commemoratiu, creat pel tortosí Joan Carles Prats. El 10
de novembre tindrà lloc la presentació de tots els equips que formen part de l’entitat tortosina. A més, s’espera que
des de la Federació Catalana es puguen adjudicar diferents finals nacionals. Una temporada il·lusionant que aquesta
setmana dóna inici a la competició amb el desplaçament del primer equip a la pista del Castellar, aquest diumenge.
El sènior masculí va guanyar en el darrer partit de pretemporada, contra el Vendrell per 84-56, el cap de setmana pas-
sat  (ebredigital.cat)

El Cantaires Tortosa enceta la commemoració del cinquantè aniversari

15È ANIVERSARI

El dia 5 d'octubre la Penya Valencianista
a les Terres de l’Ebre celebra el 15 aniver-
sari amb una exposició a la Biblioteca Pú-
blica Marcel.lí Domingo sobre Claramunt i
un homenatge a Miquel Alós Doménech
que va ser porter del C.D. Mestalla a prin-
cipis dels anys 60.

Penya Valencianista 
Terres de l’Ebre

VOLEI ROQUETES

Un any més el Club Volei Roquetes torna a ser un re-
ferent a les Terres de l’Ebre en l’esport del volei. Aquest
cap de setmana comença la temporada. En aquesta es-
taran en competició 5 equips: l'infantil femení a 2ª ca-
talana, el cadet femení a 3ª catalana, el juvenil femení
a 3ª catalana, el juvenil masculí a 1ªcatalana i el sènior
masculí a 1ªcatalana. L’infantil femení competirà con-
tra: el EIC Sport Club, Cecell Lleida B, Gestoria Dalmau
Balàfia Vòlei Lleida, CV Salou, CEVOL Torredembarra,
CE Claver Negre i CE Claver Taronja. L'equip cadet fe-
mení contra: Cecell Lleida, CV Cunit, Opticalia CV Vi-
lanova, CEVOL Torredembarra, CV Vilafranca i CV Cu-
belles. L'equip juvenil femení, que també esta al grup
E competirà contra: Cecell Lleida, CV Cunit, Opticalia
CV Vilanova, CEVOL Torredembarra, CV Vilafranca i
CV Cubelles. El juvenil masculí esta al grup A i aquest
grup esta format pels equips: CTI Balàfia Vòlei, Tarra-
gona SPSP, CV Monjos, CV Sant Martí, CV Andorra i
Igualada Vòlei. Per últim, l'equip sènior masculí també
al grup A, format per: AEE Inst. Montserrat, CV Bar-
berà "B", CV Alella, CV Sant Boi, CV Cunit, Club INEF
Lleida i Barça Voleibol “B”. També cal tenir en compte
el treball que s’està fent amb la base a l’escola de volei.
Aquest primer cap de setmana, tots els equips jugaran
fora. L'infantil, el cadet i el juvenil femení, es desplaça-
ran al camp del CEVOL Torredembarra. El sènior mas-
culí, al camp del CV Cunit. El juvenil comença el dia 6.

Nova temporada

Derrota en el debut a casa (20-23)
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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
CF SANTA BÀRBARA

*L'àrbitre no va permetre aturar el partit Batea-Ametlla perquè els jugadors beguessin
aigua. 36 graus de temperatura i els jugadors van forçar lesions per poder refrescar-se
durant la represa, en alguna de les aturades que es produien.
*Per què aquesta temporada als partits del Tortosa a casa no es fa la rifa com a tots els
camps?.
*Hi ha màgia en alguna acta, ja que en el partit de la Rapitenca abans de començar
posava que estava a la banqueta Jonatan Tomàs, que no està al club. En la primera jor-
nada també va aparèixer un cognom ‘estrany’ en un jugador de l’Ampolla. Devia ser una
broma.
*Joel Fernández, d’Amposta, que anava a fer la pretemporada amb la Pobla de Mafumet
va sofrir una lesió i ha viscut la seva segona operació de lligaments. A la Pobla militen
ebrencs com Roger Escribà i Pol Prats i al Reus B, Domènec, Rosales i Gerard Tomàs.
*L’Ascó te mig equip lesionat: Pantoja, Sardà, Bertomeu, J. Ramon, Héctor, Dani Pujol...i
Artur i Riki van jugar tocats. I el porter Edual amb molesties en un dit. Leo cada setmana
traient petroli, havent jugat sis partits fora seguits. 
*Agus només va militar una temporada a la Segona catalana i va marcar 14 gols en 16
partits. La resta va estar lesionat. En aquesta campanya ja porta 4 dianes.
*Rècord de nous equips en fèmines aquest any: R-Bítem, Amposta, Rapitenca, Escola
Delta i Batea. S’han retirat Ascó i Ulldecona.
*Edu Franco, exmíster del Vilaseca, va fitxar pel Cambrils Unió. Té d’ajudant a Sergi
Fernandez. Altres candidats a la banqueta cambrilenca eren: Alberto del Gandesa i Joe
de la Pastoreta, però aquests van preferir seguir en els seus clubs. A 1a catalana ja van
3 canvis d’entrenadors; Muntanyesa i Tàrrega han estat cessats.

sss

*No sé si serà campió el Tortosa però té el problema que la plantilla és
justa d’efectius per a la Segona catalana. De moment, els germans
Domínguez no jugaran el derbi per lesió.
*El porter titular a La Sénia és Kevin. Diumenge va estar a la banqueta.
*És un dels equips amb menys potencial, el Vila-seca, però cap rival l’ha
pogut guanyar. I és el conjunt més jove del grup, amb una mitjana de 19,6.
*Donarà joc el Catllar: és el més golejador amb 14 dianes i el més golejat
amb 10 gols encaixats. El pichichi del grup és Gerard Infante amb 8 gols.
*Sembla ser que el Móra la Nova i l’Ampolla encara estan a Tercera cata-
lana. Segueixen la bona inèrcia de joc i bons resultats de la campanya pas-
sada, el Móra la Nova ha marcat en totes les jornades i fora de casa és un
rival terrible. I l’Ampolla només ha perdut a Valls, injustament.
*Amb tant golejador que hi ha a Ulldecona i el màxim golejador és un
migcampista, el crac Gustavo.
*Amposta: quatre partits un punt. Increïble. Si es perd a Tortosa, seguirà
Jordi Font? És la pregunta del milió. Penso que, en qualsevol cas, cessar-
lo seria un greu error. Diumenge, Carles Kader estava a la grada. Durant la
setmana han hagut rumors diversos sobre el seu futur. El Tortosa ha aclarit
que no l’ha trucat, com s’ha arribat a comentar. 

*El Jesús i Maria va tenir el detall de jugar amb tres juvenils a l'equip
titular i va buscar només fer gol amb jugada combinada, enfront d'un
Alcanar que només es va presentar amb deu jugadors.
*Serà una lliga emocionant, els deu primers estan separats per només
tres punts i ja només queda un equip imbatut quan es porten 4 jornades
*Revolució al R-Bítem: 3 titulars Jota, Emili i Robert a la banqueta.
*El Santa Bàrbara pinta molt bé, imbatut i s'ha enfrontat a 4 bons equips
Ametlla, R-Bítem, La Cava i Flix. Apunta a ser un dels grans gallets.
Quin ha estat el seu èxit? Encert en els fitxatges, jugadors més veterans
que aporten ofici, combinats amb joves il·lusionats amb el centenari.
*Paulino, després de la seva lesió, va debutar amb la Rapitenca B.
*El porter Juanjo Centelles ha marcat tres gols en la seva trajectòria,
amb el Camarles, Ebre Escola i dissabte amb un xut potent des de la seva
àrea. Està sent una de les claus del Santa sota els pals...però, potser el
seu destí era ser davanter...
*Tres equips d'aquesta categoria estan buscant davanter.
*Quina lliga més igualada: un dels equips que lluita per la permanència,
el Godall, va guanyar el líder Catalònia. Gran  treball de Bartolí, fent
miracles.
*M’està sorprenent el Masdenverge. Va donar guerra al Perelló i aquesta
setmana a la Rapitenca. Bona feina de Gerard Capera i del seu crac
Francesc Tomàs, que porta 4 gols.
*Fa un any vaig fer un article amb el títol: ¿Què li passa a la Cava?. La
meua pregunta ara és la mateixa. 4 jornades, zero victòries i només tres
gols a favor (un de penal). Espero les coses millorin.

TERCERA CATALANA EN OFF

SEGONA CATALANA EN OFF

PAU RODA (R Bítem)

ÀLEX LÓPEZ (Rapitenca B)

AGUS (M Nova)

SERGI AURÉ (Aldeana)

GASPARIN (Rapitenca)

JOEL (Ampolla)
FÈLIX (Olímpic)

MIQUEL (Godall)

IVAN ARASA (S BÀRBARA)

LEO (Camarles)

URI BENITO (Tortosa)

Formació inicial del Godall, diumenge passat.
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L’Arnes va guanyar el derbi a la Fatarella (2-3). Per a Xavi Borrell, president de la Fatarella, “l’Arnes va ser superior. Va
saber com jugar-nos i es va imposar, principalment a la primera meitat. Es va avançar amb el 0-2 i, tot i que nosaltres vam
reaccionar a la represa, empatant a dos, amb els gols de Lucas i d’Arnau, de penal, la veritat és que no ens vam trobar cò-
modes. Però amb el 2-2 estàvem satisfets perquè, tot i no poder jugar com esperàvem, salvàvem un punt. No obstant, en
temps afegit, es va produir una falta i, d’aquesta, l’Arnes va fer el 2-3. Una llàstima en ser al final, però crec que ells me-
reixen la victòria”. La Fatarella, amb la incorporació d’Aregio i les que ha tingut durant l’estiu, vol lluitar per les places d’as-
cens. Roger, tècnic de l’Arnes: “sobre tot al primer temps, vam estar millor. Vam reduir bé els espais i no vam deixar jugar
a la Fatarella, tenint també diverses ocasions clares a més del gol de Piñeiro i d’un penal fallat. A la represa, amb el 0-2,
gol de Manuel, vam fer un pas enrera perquè la Fatarella, amb un joc més directe i amb Lucas que va saber aprofitar aques-
tes accions, ens va crear més dificultats. Sabíem que si rebíem un gol podiem patir i  així va ser.  Arnau, de penal, va empatar
i quan ja semblava que el partit acabaria amb empat, una falta que va traure Txiqui va comportar una rematada de Gordo
i el 2-3. Una victòria important en un camp complicat, davant d’un bon equip”. L’Arnes va viure incertesa per si continuava
el futbol. Va tirar avant i, tot i que va tenir moltes dificultats a l’estiu per completar l’equip, l’ha fet competitiu.

L’Arnes s’emporta el derbi a la Fatarella (2-3)

4A CATALANA. GOL DE GORDO EN AFEGIT

Des de Deltebre s’informava que “vam dur més el pes del
partit i, a més, vam ser més contundents en les ocasions.
Ferran va fer l’1-0 al minut 30. El gol ens va donar
tranquil.litat. A la represa, vam seguir insistint i Rovira va
marcar el 2-0 que ja decidia. El partit es va anar trencant i
en la recta final, Agustí i Khalid ampliaven l’avantatge. Bo-
nes sensacions però molta feina a fer per a millorar”. Sisco
Martí, tècnic de la Cava B: “el partit, durant els primers 25
minuts, va ser igualat. Però sobre el 30, una passada enrera
del central va comprometre al porter i el davanter del Del-
tebre va estar hàbil i va fer l’1-0. Abans del descans es va
lesionar el porter i no en teníem a la banqueta. Un jugador
de camp es va posar sota els pals i això va condicionar. El
Deltebre a la represa va dominar i ens va fer 3 gols més.
Dels 4 rebuts, 3 van ser a pilota aturada. Res a dir. Estem li-
mitats d’efectius per lesions i amb jugadors que acusen la
inactivitat després de temps sense jugar”.  

El Deltebre goleja la Cava B

4-0

Abdul, del Vilalba: “la veritat és que malgrat totes
adversitats, no vam jugar malament. Es va decidir fer
equip en el darrer instant i estem intentant completar
la pantilla, amb les dificultats de fer-ho tan tard. No-
més havíem fet 3 entrenaments. I diumenge érem
12. Vam començar bé el partit, fent l’1-0. Però diver-
ses errades, que hem de treballar per rectificar, ens
van costar gols i la remuntada del Ginestar. A la re-
presa, el partit va estar igualat, amb poques opcions
per als dos equips. Seguirem treballant per a poder
fer un equip el màxim competitiu dins de les possibi-
litats”. Poley, del Ginestar: “el Vilalba va marcar
aviat, amb gol d’Abdul, a la sortida d’un córner. Però
acte seguit, Jordi Sabaté va empatar. Vam reaccionar
i amb un gol en pròpia porteria del Vilalba vam re-
muntar. L’1-2 ens va donar confiança i Pinxo va mar-
car l’1-3. A la represa, el ritme del partit va baixar
molt. Ens vam acomodar i, tot i tenir les nostres pos-
sibilitats, i ells fer un pal, el resultat no es va moure”.

El Ginestar s’imposa a Vilalba

ABDUL VA MARCAR PRIMER PERÒ AL FINAL 1-3

Xavi Pérez, tècnic del Benissanet: “molt aviat Ricard Treig va fer
l’1-0, i vam tenir dues ocasions més. Amb els minuts, vam baixar
una mica i vam fer un pas enrera i va ser llavors quan el Tivenys
va tenir també dues ocasions. Ens vam refer i tornem a pressionat
dalt, per recuperar el control del partit. Vam recuperar-lo i Ignasi
Vernet va fer el 2-0 després d’una bona jugada per banda. A la
represa, vam buscar no perdre el control del joc i esperar el Ti-
venys. Va haver una possibilitat per equip fins que Ignasi va esta-
blir el 3-0. Acte seguit, Ricard va marcar el 4-0. Ens vam relaxar i
ells van tenir dues opcions i van fer dos gols. Felicitar el Tivenys
que, tot i ser festes, va pujar a jugar (no va poder haver-hi acord
per canviar el partit) i va demostrar que serà un equip molt seriós
per aquesta lliga”. Per la seua part, David Montardit, president
del Tivenys: “el Benissanet és un equip molt renovat i que ens va
superar, sobre tot al primer temps quan ens va fer dos gols i va
tenir altres ocasions per ampliar l’avantatge. A la represa, ens van
marcar dos gols més. Amb el 4-0, nosaltres vam reaccionar i vam
entrar en el partit fent dos gols i disposant de dues ocasions
més”. Destacar a Josep Altadill, jove de 17 anys que no havia ju-
gat a futbol fins ara i que va marcar els dos gols del Tivenys.  

El Benissanet supera el Tivenys

4-2

El filial de l'Amposta va guanyar l'Ebre Escola per 1-0 en el primer partit de lliga a la Quarta
Catalana. Un partit igualat, obert, amb ocasions repartides i en el que l'Ebre Escola va estar
molt ben posat, dificultant el joc de l'Amposta, principalment al primer temps. Amb els am-
postins va debutar Regolf, procedent de l'Ampolla. Va entrar en el lloc d'Òscar que, a cinc mi-
nuts del final, va tornar al camp, amb la nova normativa de la categoria. Ell va fer en afegit
el gol del triomf.
Valoracions
Jordi Subirats, tècnic de l’Amposta B, admetia que “va ser un partit molt igualat, amb po-

ques opcions i en el que en temps afegit vam trobar el premi amb el gol d’Òscar, quan sem-
blava que l’empat podia ser el resultat i possiblemet hagués estat el més just”. Xavi Subirats,
de l’Ebre Escola: “penso que el futbol no va ser just amb nosaltres. Vam fer una bona feina,
pressionant molt amunt i no deixant maniobrar per dins a l’Amposta. A més, vam tenir les
nostres opcions. Un empat, com a mínim, el mereixiem”. 

Gol d’or d’Òscar Masdeu, al 93

L’AMPOSTA B GUANYA L’EBRE ESCOLA (1-0)

El Catalònia pateix però acaba doblegant el Xerta, amb gol de Toni (3-2)

El Catalònia B va guanyar el Xerta (3-2). Segons Jordi Llobet, tècnic del Cata, “ens vam posar per davant amb el 2-0, als 20
minuts. José, un jugador que estava a la tercera divisió aragonesa i que ara viu a Jesús i ha fitxat amb nosaltres, va marcar un
gol des de gairebé el mig del camp. I Héctor, que estava a l’Amposta juvenil, va fer el 2-0. Però ens vam relaxar i el Xerta va re-
duir distàncies abans del descans, quan ja havia tingut una ocasió clara. A la represa, havíem parlat d’imposar-nos més al centre
del camp i d’estar més posats. Però el Xerta va empatar. Sabíem que els llançaments de banda d’Àngel creen perill i més en
camps petits com el nostre. I així va venir l’empat. Vam reaccionar i Toni va fer el 3-2 que, tot i tenir altres possibilitats, va ser
definitiu. El triomf va ser el més positiu. No vam acabar d’estar bé”. Eric Borràs, tècnic pinellà del Xerta: “vam saber refer-nos
al 2-0. Un gol va ser des d’una llarga distància i l’altre amb una rematada amb el cap arran d’una centrada d’una falta. Amb el
2-0, vam dur més la inciativa i abans del descans vam tenir una opció i després Santi va fer el 2-1, arran d’una bona jugada in-
dividual. A la represa, vam anar a per l’empat i amb un llançament de banda, Roger Martí va aconseguir-lo. A manca d’un quart,
una falta que semblava que no portava perill, la pilota va caure als peus del seu davanter i va fer gol d’un tret creuat. Aquest
gol va decidir. En definitiva, vam crear les nostres opcions però l’efectivitat que sí que va tenir el Catalònia va ser clau”. 

Una primera fase del tot
interessant

Després de la primera jornada, es pot de-
tectar que la primera fase de la Quarta cata-
lana es presenta interessant, amb 12 equips i
4 places per disputar el play-off d’ascens. Per
tant, aquesta primera fase serà molt atracti-
va, amb diversos candidats i altres equips
que han de ser jutges. La nova normativa
dels canvis ha generat opinions de tot tipus,
tot i que en la primera jornada sembla que al-
gun àrbitre no la tenia del tot clara. 

Formació del Tivenys, diumenge a Benissanet.
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INGREDIENTS 4 RACIONS:
• 8 ous (2 per cap)
• 2 cebes tendres
• 1 gra d'all
• 250 g de tomàquet natural triturat
• 300 g de carn picada mixta (porc-vedella)
• Oli, Sal i pebre negre
• Un grapat de nous. (optatiu)
PER LA BEIXAMEL:
• 70 g de mantega
• 70 g de farina
• 700 ml de llet sencera
• Sal, pebre blanc i nou moscada
PREPARACIÓ:

Cobrim els ous amb aigua i vinagre (que ens aju-
darà a que l'ou no s'esberli en coure's). Compta-
rem 10 minuts des del moment en que l'aigua
bulli i els retirem de foc deixant que es refredin.
Prepararem el sofregit netejant i picant la ceba
tendra. La sofregim en un bon raig d'oli d'oliva a
foc mitjà fins que se'ns torni transparent. Alesho-
res afegim el gra d'all ben picolat fins que se'ns
enrosseixi. Afegim la carn picada salpebrada i
anem remenant perquè ens quedi ben solta. Un
cop cuita afegim el tomàquet triturat, un polsim
de sucre, sal i pebre. Remenem bé i ho deixem
coure fins que el tinguem cuit (proveu-lo per as-
segurar-vos que el tomàquet és ben cuit i ha per-

dut l'amargor). Fora del foc afegim les nous (op-
tatiu) que haurem picat al morter (només cal
trencar-les una mica perquè quedin trossets). Re-
servem.
Fem la beixamel:
Posem la llet a escalfar en un cassó (no ha de bu-
llir). En una paella a foc mitjà-baix posem a fon-
dre la mantega. Afegim la farina i remenem per-
què se'ns cogui de manera uniforme. Quan
el roux (barreja de mantega i farina) se'ns hagi
enrossit i perdi l'olor de farina crua, afegirem a
poc a poc la llet calenta, tot remenant amb un
batedor de mà, perquè es vagi incorporant i fent
una mescla homogènia. Afegirem la nou mosca-

da, el pebre blanc, la sal i remenem. Ho deixarem
coure a foc lent, remenant-ho sovint, fins que
se'ns cogui bé. Si espesseix molt, hi afegirem llet.
Reservem. Partim els ous longitudinalment i amb
compte retirem el rovell de l'ou, que ratllarem i
incorporarem al bol on tenim lo sofregit. Guar-
dem amb cura les clares que ens serviran de cas-
soletes. Barregem el sofregit de la carn, amb les
nous (optatiu), els rovells dels ous ratllats i unes
quatre cullerades soperes de beixamel. Preparem
la safata on servirem els ous farcits amb un fons
de beixamel. Farcim, amb l'ajuda d'una cullera
sopera, les cassoletes d'ou amb la massa que
acabem de preparar i les col·loquem a la safata.

VALORACIÓ
Aquesta recepta és
molt rica en proteïnes
d'alt valor biològic.
Només amb la ració
individual se supera-
rien les recomanacions
nutricionals proteiques
diàries. Podem reduir a
les quantitats de la
recepta, en comptes de
2 ous per persona,
només un.
Tanmateix en dietes hiperproteiques, per
exemple, en persones grans amb poca gana i
que es fatiguen quan mengen, estaria indicat,
ja que aquesta recepta en poc volum conté una
alta proporció de proteïnes d'alt valor biològic.

ous farcits

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

amb beixamel
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JOCS DE CARTES

Àries
20/3 al 19/4

Vius un període molt estimulant per desplegar
tota la teva creativitat sentimental. Respecte a la
teva salut, tracta d’evitar dormir-te massa tard i
tot anirà millor.

Has de reflexionar davant de certs problemes
amb la teva parella i pensar si estàs actuant
segons els teus  interessos. Controla més les
teves emocions.

Taure
20/4 al 19/5

Adapta’t a les circumstàncies de la teva vida senti-
mental i busca la bona harmonia. Avui és millor que
evitis en la mesura possible tot tipus de discus-
sions.

En l’amor el tens tot al teu favor. T’has d’apropar
a la persona que desitges amb més confiança.
Actualment, l’ansietat és la teva pitjor companya
de viatge.

Bessons
20/5 al 21/6

Tinguis o no parella és probable que trobis
algú que et resulti molt atractiu. Respecte a la
teva salut, en com funciona la teva ment està
la solució. No canviïs tant d’idees.

La teva imatge de cara als altres canvia. Els can-
vis seran positius. Deixar enrere tot allò que et
provoqui inquietud, que t’aclapari i que sol pro-
dueixi malestar en la teva vida.

Cranc
22/6 al 21/7

Tindràs en el teu costat la persona que pot
facilitar·te les coses per resoldre els teus pro-
blemes sentimentals. Per no emportar-te sor-
preses, fes-te una revisió.

En assumptes d’amor és possible que avui et
deixis arrossegar per emocions intenses.
Respecte a la teva salut, pensa que una bona
forma física et facilita un bon estat mental.

Lleó
22/7 al 22/8

Temps molt emprenedor i atrafegat al teu món
personal i en les teves relacions socials. T’has
d’apartar de qualsevol situació que et porti a
viure tensions.

Aquari
20/1 al 18/2

En assumptes d’amor no t’exigeixis massa i tot
t’anirà millor. Has de vigilar els menjars fora de
casa i evitar el consum exagerat de begudes
alcohòliques.

Verge
23/8 al 21/9

El teu entusiasme sentimental ha d’estar pre-
cedit de la lògica. Respecte a la teva salut,
el teu cansament prové de la teva indolència
i de la teva falta d’exercici.

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d’amor, avui el teu cor té una
especial sensibilitat i estarà mes receptiu.
Respecte a la teva salut has d’evitar consumir al
menjar un excés de greix.

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01
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IMMOBILIARIAÑ

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

Amposta 45.000€
Tel. 645 888 266

SERVEISÑ VARISÑ

RELAXÑ 

TÈCNICS
TITULATS

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

PRESSUPOSTOS
DE NOVA CREACIÓ
DEL SEU JARDÍ

I/O MANTENIMENT
SENSE 

COMPROMÍS

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

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

www.florestajardineria.com 
florestajardi@hotmail.es

COMPRO
tractors, cotxes, 4x4, 

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

l'estat
Màxima serietat.  Pere

tlf: 686 979 513

Encuentra 
tu pareja 
mediante 

presentaciones
Individuales, trato
exclusivamente 
personalizado.

Seriedad y 
Privacidad!!!

695410052

COMPRO 
VEHICLES,
MOBLES 

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

YOTOO

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

450€

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 confec-
ción varios colores a
buen precio. Maquinas
de coser, compresor,

pistola de grapar y gra-
pas.

TELEF.
645 234 639

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



DIVENDRES 28
DE SETEMBRE
DE 2018

diarimés
ebreA L’ÚLTIMA
25www.mesebre.cat

 

L'entrevista permet conèixer
l'alcalde/alcaldessa, de cara a les pròxi-
mes eleccions municipals del maig
2019, com a persona explicant la seva
trajectòria, motivacions, visió de terri-
tori, país, reptes, objectius.
Avui parlem a Sandra Zaragoza que ha
estat la primera dona Alcaldessa del
municipi de Camarles (PDeCAT) i la pri-
mera dona Presidenta del Consell
Comarcal del Baix Ebre.

Ha estat vinculada al món polític
des de l'any 2004 però des de
l'any 2017 presideix
l'Ajuntament de Camarles. Amb
gairebé 15 anys dintre del món
de la política i amb diferents
càrrecs, que destacaria?
Es diu ràpid 15 anys, però diria que em
vaig iniciar l'any 2011 quan vaig entrar
de regidora a l'oposició.
Però on realment te n'adones és quan
entres a govern. Aquí ja la realitat és una
altra. Vinc del món de l'empresa i estic
acostumada a "anar per feina", a l'ad-
ministració les coses són més lentes, més
burocràtiques, no tot és "vinga
va...fem!", tot procés necessita un pro-
cediment difícil d'accelerar.
I referent al càrrec de presidenta del
consell comarcal, sempre dic que he
rebut un curset accelerat i que l'expe-
riència adquirida és enorme, una expe-
riència que he pogut transmetre a nivell
municipal.

A més d'una experiència adquiri-
da durant anys al país helvètic,
per circumstàncies de la vida,
com a filla d'emigrants, i que pot
aportar una altra visió enriqui-
dora. Parlem de les properes
eleccions municipals. Es torna a
presentar per alcaldable. Per
què? 
Hem tingut un mandat compartit. Si 4
anys és poc per poder portar a terme
tots els teus projectes, dos són insufi-
cients. És un temps que passa volant,
mentre redactes el projectes, busques
finançament, ajudes, subvencions, s'ac-
cepten els projectes,... arribes al final del
mandat. Les coses ben fetes no es fan
d'un dia per a un altre i la maquinària
municipal té els seus ritmes.

Quin seria el balanç del seu man-
dat?
Portem tres anys de mandat. S'han exe-
cutat el 90% de les propostes fetes a l'i-
nici del mandat, altres accions que no
estaven programades i després queden
les accions que ens comprometen a por-
tar a terme en los 8 mesos que queden
de mandat.
Per millorar la comunicació hem creat la
nova web, més transparent i més funcio-
nal així com l'aplicació mòbil dels e-

bando, una eina molt pràctica a l'hora
de comunicar-se amb el ciutadà.
Hem transformat terrenys de l'ajunta-
ment que estaven en dessús en zones
d'esbarjo, concretament als Lligallos i
ara a Camarles.
Era fonamental recuperar l'antic molí de
la Cooperativa del poble, preservar-lo i
adequar-lo per poder retre homenatge a
la gent que ha treballat i que ha fet del
Delta el que és avui. D'aquí que trans-
forméssim aquesta antiga cooperativa
en un Centre d'interpretació de l'arròs,
un centre divulgatiu de la història del
conreu de l'arròs al Delta.
Els pals de llum generen problemes d'ac-
cessibilitat i afecten la seguretat de via-
nants i vehicles, d'aquí que l'estiu passat
iniciéssim la retirada de pals, principal-
ment els que estaven al Pont del Sabre,
església Lligallos i entrada de Camarles-
Ampolla.
Aquest estiu hem iniciat les obres de dos
projectes de rehabilitació i adequació a

les normatives vigents de dos edificis
emblemàtics, els dos subvencionats al
70%, el Casal i els antics parvularis. Així
com la transformació del centre de lec-
tura en biblioteca.
S'estan redactant diferents modifica-
cions al POUM en sol no urbanitzable
(tanques, granges,...) i en sol urbà (zona
autocaravanes, naus polígon, ...).
Tenim problemes amb el clavegueram,
hem encomanat un Pla Director per al
sanejament del clavegueram, el qual s'e-
xecutaria en diferents fases amb la rein-
versió d'un tant per cent de la recauda-
ció de les taxes de clavegueram i part
del PAM.
Estem acabant de perfilar la regidoria de
participació ciutadana que properament
entrarà en funcionament.
Estem treballant sobre la redacció del
DUPROCIM (document únic de protec-
ció civil municipal), així com en la redac-
ció del Pla Local de Joventut.
Incidim molt en la racionalització dels

serveis. Hem revisat els contractes de
col·laboració de gestió de serveis, inclús
hem rescindit alguns d'ells agafant
nosaltres la gestió directa, lo que ens ha
permès aconseguir un important estalvi.

Quins han estat els eixos princi-
pals del seu mandat i quins seran
els projectes de futur?
Vàrem adquirir un compromís. Sobretot
un compromís de transparència, d'aquí
que vàrem encomanar l'auditoria de
gestió que ens ha permès encaminar les
accions de govern.
Transparència, i una gestió sostenible
han estat les bases principals d'aquest
mandat.
D'aquí que la Universitat Autonoma de
Barcelona ens atorgues el segell
Infoparticipa, una distinció que dóna
garantia de confiança i credibilitat.
Treballar colze a colze, amb pas ferm, en
la direcció adequada per conduir el nos-
tre municipi cap a un futur millor és el
nostre objectiu principal. Posar en valor
el què som i tenim.

Quin paper ha de jugar l'alcalde,
alcaldessa en el món municipal
pel futur del nostre territori?
Ser alcalde d'un municipi no té a veure
amb els colors polítics, sinó amb l'estima
dels alcaldes i regidors els que hem de
fer és escoltar la gent, mirar de resoldre
els problemes i marcar un horitzó que
pugui encaminar les futures genera-
cions.

Què opina de la situació política
actual?
La situació actual és insostenible i
impròpia d'un Estat que es diu
"democràtic".
Tenim una democràcia que empresona
els seus ciutadans per les seves idees,
tenim polítics a l'exili, un govern que tria
resoldre els seus problemes polítics amb
repressió, i que va utilitzar un article, en
aquest cas el 155, per ocupar unes insti-
tucions que no va poder ocupar a les
urnes.
Nosaltres traurem forces d'on sigui per
persistir i insistir. No deixarem de recla-
mar el resultat de les urnes i tenint clar
que no podem fer marxa enrrera.

Quin missatge donaria als seus
conciutadans i conciutadanes?
Els diria que hi ha molt per fer i que
estem treballant per tenir el poble que
ens mereixem tots. En un mandat no
pots aconseguir fer tot el que voldries i
encara menys si aquest a estat tan curt.
Si ens donen l'oportunitat seguirem tre-
ballant per la gent del nostre poble,
estarem darrera de les seves inquietuds
aportant solucions.
Tenim idees, tenim projectes i tenim
ganes.

SANDRA ZARAGOZA
ALCALDESSA DE CAMARLES

Tenim idees, tenim projectes i tenim ganes


