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A Gandesa, un mural reivindicatiu de l’1 d’octubre fou esborrat la matinada de dimarts, amb pintura blanca

El territori ebrenc va celebrar, el cap de setmana i el dilluns dia 1 d’octubre, actes commemoratius de l’aniversari del referèndum, recordant
aquella jornada històrica. Va fer-ho amb un missatge unànime: ‘ni oblit ni perdó’. Van haver-hi canvis de noms de carrers i pavellons. La
incidència es va produir a Gandesa, on durant dies es va pintar un mural commemoratiu, que la matinada de dimarts va ser esborrat amb pin-
tura blanca. Gandesa per la República ha volgut que el mural sigui vist, malgrat que hagi estat ‘silenciat’. De moment, sembla que ningú va
veure qui va fer-ho. L’alcalde Carles Luz ha lamentat els fets demanant que “no es torni a atemptar contra l’expressió democràtica”.    P3 i 6

Aquest cap de setmana diferents municipis del nostre territori ens ofe-
reixen una àmplia selecció de tapes que van des de les més clàssiques
a les més elaborades i totes fetes a partir d'ingredients ben nostres.
Així que no et perdis: A Tortosa de tapes, Volta i Tapa't a Deltebre, una
tardor ben dolça a Horta de Sant Joan i la Ruta de Tapes que ens pre-
para l'Aldea. A més, Tyrika, el tradicional Mercat Iber d'Alcanar, i per
als nostàlgics, ens trobem a la Fira del Disc d'Amposta. Un cap de set-
mana redó! P4

Anem de Tapes!

El mural de Gandesa ‘silenciat’
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CaixaBank celebra enguany el centenari de la seva presència a Tortosa.
L’oficina 0019-Tortosa de CaixaBank, ubicada avui al carrer Ramon
Cirera 2, es va inaugurar el 2 de setembre de 1918 i va obrir les seves
portes al públic l’endemà, el 3 de setembre. El primer punt d’atenció al
municipi es va situar al carrer de l’Àngel, número 30. Amb l’increment de
l’activitat, l’oficina va quedar petita i, el 1935, es va traslladar a un edifici
que ja no existeix ubicat a l’emplaçament actual, davant la plaça Alfons
XII. Aquest immoble es va enderrocar i el 1973 l’oficina va obrir portes
a l’edifici actual. Amb l’objectiu de commemorar el centenari amb clients
i institucions, CaixaBank ha organitzat un acte institucional a l’Auditori
de Tortosa, que ha comptat amb l’assistència del president de
CaixaBank, Jordi Gual, i l’alcaldessa Meritxell Roigé. També hi han estat
presents representants de la Generalitat, la Diputació i el Consell
Comarcal del Baix Ebre, juntament amb el director territorial de
CaixaBank a Catalunya, Jaume Masana.

CaixaBank celebra el centenari 
de la seva presència a Tortosa

DISPOSA DE CINC OFICINES AL MUNICIPI 

Editorial

Bona salut a tothom!

Lo 10 d'octubre és lo Dia Mundial de la Salut Mental, i també una invitació per a la reflexió social i col·lectiva sobre el que contribueix al nostre benestar i la
nostra salut psíquica. L'objectiu del Dia de la Salut és augmentar la consciència sobre els problemes de salut mental. En aquesta ocasió, es fomenten converses
franques sobre trastorns mentals i inversions en serveis de prevenció, promoció i tractament. La salut mental és un estat de benestar en què una persona es
pot realitzar, superar les tensions normals de la vida, realitzar treballs productius i contribuir a la vida de la seva comunitat. En aquest sentit positiu, la salut
mental és el fonament del benestar d'un individu i el bon funcionament d'una comunitat. La salut mental i el benestar són essencials per a l'ésser humà, a
nivell individual i col·lectiu, per pensar, sentir, interactuar amb els altres, guanyar-se la vida i gaudir de la vida. 

El govern espanyol té la intenció de tramitar un reial decret
de regulació per a acomodar millores en la gestió de la pesca
de tonyina roja en les flotes artesanals de cara a les pròximes
campanyes al Mediterrani, a l'Estret i al calador canari,
segons ha apuntat l'executiu responent a una pregunta del
grup d'En Comú Podem al Congrés. Tot plegat, tres mesos
després que s'hagi autoritzat les embarcacions d'arts menors
a capturar una part de la quota reservada, amb el recel del
principal grup tonyinaire de Catalunya, el grup Balfegó, de
l'Ametlla de Mar. En concret, a Catalunya, s'ha atorgat una
quota de 260 quilos de tonyina a cadascuna de les 79 embar-
cacions amb port base al litoral del país.

El govern espanyol vol tramitar un
reial decret que millori la gestió de

la pesca de tonyina roja

EN FLOTES ARTESANALS

L'alerta d'un Centre de Menors tutelats de Tortosa va perme-
tre destapar una xarxa que es dedicava a abusar sexualment
de menors i gravar pornografia infantil. 
Set persones van ser detingudes a Tortosa, Cubelles, Xàbia,
València i Barakaldo. 
La Fiscalia demana 6.317 anys de presó per a ells, acusats de
delictes d'abusos sexuals i corrupció de menors, producció i
distribució de material pornogràfic infantil, i d'organització cri-
minal. segons l’ACN, amb l'anomenada Operació Trinity es va
desmantellar la xarxa pedòfila que captava menors d'edat en
situacions de precarietat o dificultats als quals pagaven entre
10 o 20 euros, segons l'acte sexual que accedien a practicar.
Havien captat els menors a Tortosa, Barcelona, València,
Marroc, Tailàndia, Romania o Vietnam, entre altres. Hi ha 103
víctimes identificades i la Fiscalia també reclama una indemnit-
zació per danys morals de fins 55.000 euros per a elles.

Fiscalia demana més de 6.300 anys
de presó per als acusats d'una

xarxa d'abús de menors

OPERACIÓ TRINITY

El govern espanyol ha comunicat a
l'Ajuntament de Flix que preveu
reprendre la descontaminació del
pantà a partir d'aquest mateix mes
d'octubre, quan està prevista l'arri-
bada, des dels Països Baixos, d'una
draga succionadora per poder
extreure els fangs tòxics que resten
al fons. Així ho han transmès el
secretari d'Estat de Medi Ambient, Hugo Morán, i el director general de
l'Aigua, Manel Menéndez, a l'alcalde de Flix, Marc Mur. Sobre el terreny,
l'empresa pública Tragsa, a qui Acuamed ha encarregat els treballs, ultima
la posada en marxa de la planta de tractament de fangs i l'abocador. En
paral·lel, l'Ajuntament demana al Govern que s'afanyi a desenvolupar la
reglamentació dels incentius estatals aprovats fa deu mesos per atreure
indústries al municipi. (ACN)

La descontaminació del pantà es 
reprendrà aquest mes d'octubre

EL GOVERN ESPANYOL COMUNICA A L'AJUNTAMENT DE FLIX 
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AJUNTAMENT DE LA SÉNIA

El Ple de l’Ajuntament de la Sénia, en sessió de data 24 de setembre de 2018, va acordar una nova aprovació inicial
del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), així com l’aprovació inicial de les Ordenances municipals regulado-
res dels usos i activitats i de les llicències urbanístiques, incorporades com annex al POUM.
Així mateix, va acordar suspendre, pel termini màxim d’un any, la tramitació d’aprovacions, autoritzacions i l’atorgament
de llicències en els àmbits que les noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic vigent.
L’expedient es sotmet a consultes de les Administracions públiques afectades i del públic interessat, així com a infor-
mació pública pel termini de quaranta-cinc dies, a comptar de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i a dos dels diaris de premsa perìò-
dica de més divulgació en l’àmbit municipal o supramunicipal, perquè totes les persones interessades puguin presentar
les al·legacions que es considerin escaients.
La documentació completa de l’expedient es pot consultar al Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de la Sénia, al
carrer Tortosa, 1, de dilluns a divendres, de 10.00 a 14.00 hores i a la web municipal (www.lasenia.cat).
Contra l’acord de suspensió de llicències, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit qualificat, es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva noti-
ficació.   
Contra la resta d’acords, per tractar-se d’actes administratius de tràmit no qualificats, no procedeix la interposició de cap
tipus de recurs.
La Sénia, 26 de setembre de 2018 L'ALCALDE,

Joan Moisés Reverté

ANUNCI
Exp. 779/2018 AJUNTAMENT DE LA SÉNIA

El Ple de l’Ajuntament de la Sénia, en sessió de data 24 de setembre de 2018, va acordar l’aprovació inicial de la modi-
ficació puntual del Pla Parcial del Subsector 6-A “La Solana”, de la Sénia, pel que fa a l’ordenació de les illes 3 i 4.  
Així mateix, va acordar suspendre, pel termini màxim d’un any, la tramitació d’aprovacions, autoritzacions i l’atorgament
de llicències en l’àmbit objecte de modificació.
L’expedient es sotmet a informació pública i consultes pel termini de quaranta-cinc dies, a comptar de l’endemà de la
darrera publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i a un diari de premsa perìòdica de més
divulgació en l’àmbit municipal, perquè totes les persones interessades puguin presentar les al·legacions que es con-
siderin escaients.
La documentació completa de l’expedient es pot consultar al Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de la Sénia, al
carrer Tortosa, 1, de dilluns a divendres, de 10.00 a 14.00 hores i a la web municipal (www.lasenia.cat).
Contra l’acord de suspensió de llicències, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit qualificat, es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva noti-
ficació.   
Contra la resta d’acords, per tractar-se d’actes administratius de tràmit no qualificats, no procedeix la interposició de cap
tipus de recurs.
La Sénia, 27 de setembre de 2018 L'ALCALDE,

Joan Moisés Reverté

ANUNCI
Exp. 1027/2018

C. Tortosa, 1 · 43560 La Sénia · Tel 977 713 000 · CIF P-4304500-D · www.lasenia.cat

Els diputats republicans Lluís Salvadó i Irene Fornós van participar en els actes que es van
celebrar diumenge a Roquetes per commemorar l’1 d’octubre. Salvador va manifestar que
“aquesta data marca un abans i un després en la història de Catalunya. Les porres de la poli-
cia espanyola van aconseguir algunes urnes però no es van poder emportar la dignitat dels
nostres pobles. La dignitat es va quedar tota al territori i van deixar uns pobles orgullosos
d’allò que havien aconseguit de forma col·lectiva; defensar el dret a vot”. La diputada Irene
Fornós va destacar “la dignitat i valentia de la gent de les Terres de l’Ebre i com això ens va
cohesionar a tots com a poble”. Per la seua part, el Partit Demòcrata va participar en l’acte
amb la Marxa cap a Roquetes, des de la Plaça Barcelona de Tortosa i l’Institut Daniel
Mangrané de Jesús. L’alcaldessa de Tortosa Meritxell Roigé va reclamar tenir present l’esperit
democràtic de l’1 d’Octubre. La diputada al Parlament, Mònica Sales també s’ha sumat a les
reivindicacions de l’alcaldessa i ha afegit que “el poble de Catalunya sempre hem esta pací-
fics, hi ha imatges que no hauríem d'haver vist mai". El diputat al congrés Ferran Bel, que
aquest cap de setmana ha estat nomenat secretari d’organització del Partit Demòcrata, ha
volgut explicar que “El referèndum va ser possible a molta gent, des d'aquell que va anar a votar fins als que ho vam organitzar, i jo,
vull recordar que sense els alcaldes i alcaldesses i regidors i regidores del Partit Demòcrata el referèndum no hagués estat possible”.

‘Les porres de la policia espanyola van aconseguir algunes
urnes, però no la dignitat dels nostres pobles’

Centenars de veïns de
Sant Carles de la Ràpita
han tornat a concentrar-
se aquest dilluns al ves-
pre al mateix punt on fa
justament un any agents
de la Guàrdia Civil van
carregar violentament
contra els votants del
referèndum de l'1-O
causant 86 ferits.
"Benvinguts de nou a
l'escenari de la dignitat
del poble rapitenc". 
Així els ha rebut l'alcal-
de, Josep Caparrós, a l'i-
nici de la seva interven-
ció des de la plaça de
davant del pavelló firal,
convertit fa un any en
col·legi electoral. 
L'acte, al qual hi ha
assistit la consellera de
Justícia, Ester Capella, ha
servit per retre homenat-
ge a les víctimes de l'a-
tac policial, als periodis-

tes de la població que
van documentar gràfica-
ment els fets i per inau-
gurar un monòlit que
oficialitza sobre el
terreny el nom de l'espai
com a plaça de l'1-O.
Caparrós s'ha mostrat
especialment contun-
dent a l'hora de criticar
aquells que minimitzen o
aplaudeixen les càrre-
gues de l'1-O, just el
mateix dia que la minis-
tra portaveu del govern
espanyol, Isabel Celaá,
hagi arribat a assegurar
que moltes de les imat-
ges d'aquella jornada
eren falses. 
Per la seva banda, la
consellera de Justícia ha
agraït als veïns de la
Ràpita el "compromís" i
la "valentia" per fer pos-
sible el referèndum de
l'1-O i la voluntat de

decidir "de forma pacífi-
ca". Capella, a més, ha

recordat la "repressió
desfermada" de la qual

"encara som objecte".

Milers de persones es
van aplegar el passat
dissabte a la Plaça 1
d’Octubre de la Ràpita
per escoltar el concert
solidari per la llibertat
dels presos polítics i el
retorn dels exiliats. El
concert va comptar
amb la intervenció del
president del
Parlament, Roger
Torrent, i dels alcaldes
republicans de Móra la
Nova, Roquetes i la
Ràpita; pobles que van
patir la violència poli-
cial l’1 d’octubre.
Torrent va agrair l’acti-
tud dels ciutadans d’a-
quests municipis.
Després també van
haver-hi intervencions
de Lluís Salvadó,
detingut el 20 de
setembre de 2017, i
de Bernat Pegueroles,
que va llegir una carta
de la seva muller,
Carme Forcadell. El
moment més emotiu
de la nit es va produir
quan van pujar a dalt
l’escenari un grup de
rapitencs que havien
patit la repressió i
violència policial l’1
d’octubre; i als quals la
Plataforma Free
Junqueras va voler fer
un reconeixement.
L’alcalde Caparrós va
cloure aquest home-
natge llegint una carta
que li havien fet arri-
bar des de la presó
Oriol Junqueras i Raül
Romeva en agraïment
a la resposta del poble
de la Ràpita.

Arreu del territori es van viure actes commemoratius amb canvis de nom de carrers i pavellons

Acte celebrat a Roquetes per commemorar l’1 d’octubre

Concert per la
llibertat dels

presos polítics

Sant Carles de la Ràpita rememora el primer aniversari de
l'1-O com el dia de la "dignitat del poble"

Veïns que van patir les agressions policials l'1-O a Sant Carles de la Ràpita, l'alcalde Josep Caparrós i 
la consellera de Justícia, Ester Capella, inauguren el monòlit que dona nom a la plaça de l'1-O.

Especial 1-O 
a les planes 
10, 11 i 12

acn



SANTA BÀRBARA RECULL MÉS DE 800 FIRMES CONTRA
ENDESA. S'adjuntaran a la moció que l'ajuntament va
aprovar per demanar la millora de la xarxa i les instal·lacions
elèctriques. De moment s'ha substituït 60 metres de cable
malmès i se n'han de canviar 300 més. (La Plana Ràdio)
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EN UN MINUT

*LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA subvencio-
na diferents actuacions a
Tortosa dins del PAM
provincial. Per un import
de 188.085 euros.

*LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA impulsa
tallers d'educació
ambiental en escoles de
municipis amb alt risc
d'incendi. Uns 280 joves
de la demarcació (escoles
de Tivissa, Vandellòs i
l'Hospitalet de l'Infant, la
Sénia, Gandesa, el
Montmell i Alcover) par-
ticiparan en l'activitat,
que vol conscienciar
sobre l'augment del perill
pel canvi climàtic o la
necessitat de prevenció.

*EL PSC informa que “el
ple de Tortosa rebutja la
nostra moció per una
abonament als aparca-
ments públics, tot i
acceptar que és una
bona mesura”.

* M A S D E N V E R G E :
aquest cap de setmana,
Fira del Caçador.

Més Notícies

Tortosa ja té ordenances fiscals per
a l’any que ve. Les va aprovar anit el
ple de l’Ajuntament, amb els únics
vots a favor del govern. Destaquen
el fet que congelen tots els tributs i
redueixen un any més la taxa d’es-
combraries. Des de l’oposició, però,
argumenten el vot contrari assegu-
rant que la pressió als contribuents
és massa alta i que no tenen en
compte les necessitats de les diver-
ses tipologies de famílies a la ciutat.
D’altra banda, el ple va tindre una
prèvia en forma de sessió extraor-
dinària per aprovar la moció de
l’Associació Catalana de Municipis
en relació a l’1-O. Amb el text,
l’Ajuntament exigeix al govern espanyol que s’avinga a negociar un referèndum
d’autodeterminació per a Catalunya. Ho va aprovar amb els vots a favor de
PDeCAT, ERC, Movem Tortosa i la CUP. Per contra, el PSC i el PP van rebutjar la
moció, lamentant la divisió que s’ha produït a la societat. Al ple es van debatre
diverses mocions dels grups municipals. Una, de Movem, per la implementació
de la tarifació social en serveis públics com les escoles bressol, escoles de música
o teatre, equipaments esportius o abastament d’aigua, que van ser rebutjades
pel govern assegurant que ja apliquen bonificacions en molts d’aquests apartats.
El ple ordinari del mes d'octubre de l'Ajuntament de Tortosa va aprovar el Pla
municipal per la diversitat sexual, afectiva i de gènere LGTBI per al 2018-2021.
Es va fer unanimitat després de mesos de treball conjunt per elaborar un pla amb
mesures concretes per impulsar al municipi. També es va aprovar per unanimitat
impulsar la constitució formal d'una xarxa de pobles i i ciutats per la diversitat
sexual, afectiva i de gènere LGTBI. (ebredigital.cat)

L’exalcalde de Tortosa i ara diputat al Congrés,
Ferran Bel, és el nou secretari d’organització del
PDeCAT. La reorganització de l’executiva que ha
dissenyat el president David Bonvehí ha situat el
polític tortosí a un dels llocs més alts de l’estructura
directiva de la formació, només per darrera del
mateix Bonvehí i de la també diputada Míriam
Nogueras.  
Bel ha explicat que com a secretari d’organització la
tasca prioritària per a les pròximes setmanes serà
posar en marxa la maquinària del partit amb vista a
les eleccions municipals del maig, que aspira a
guanyar al conjunt de Catalunya. (ebredigital.cat)

Al ple de Tortosa

Ferran Bel, nou secretari
d’organització del PDeCATS’aproven les ordenances fiscals i el

Pla municipal per la diversitat sexual
En la cúpula de l’estructura directiva de la formació

Des d’ahir dijous,
A Tortosa de Tapes

25 bars i restaurants de Tortosa participen des d’ahir
i fins al diumenge 14 d’octubre a la quinta ruta gas-
tronòmica A Tortosa de Tapes. La cita posa en valor
productes de quilòmetre zero de l’Ebre, amb elabora-
cions enginyoses. Els clients podran degustar les tapes
als diferents establiments, al preu de 2,50 euros, que
inclou, a més, un quinto o una canya de cervesa
Estrella Damm. La ruta s’estén per quatre barris:
Ferreries, el Temple, el Centre i el nucli antic. D’altra
banda, totes les persones que donin sang a l’hospital
Verge de la Cinta de Tortosa els dijous 4 i 11 d’octu-
bre rebran, com a reconeixement pel seu gest, dos
vals per bescanviar per una tapa en qualsevol dels
establiments participants. (ebredigital.cat)

Gairebé 1.700 usuaris es
queden sense llum a Tortosa

Bona part de la ciutat de Tortosa es va que-
dar dimecres sense llum als vots de les onze
del matí.  L'avaria va afectar, al menys, els
barris de Ferreries i Remolins i la zona centre.
Segons fonts d'Endesa gairebé 1.700 clients
d'una de les línies d'una subestació van estar
sense servei. Tècnics de la companyia van
buscar l'origen de l'avaria i van solucionar-la
passat el migdia. Al mateix moment que va
marxar la llum, la sala de transformadors de
l'Ajuntament de Tortosa es va  incendiar.  Un
espès fum negre va sortir cap a l'exterior.
L'edifici es va desallotjar i dues dotacions
dels Bombers van extingir el foc.

Jornades del Patrimoni 
Literari ebrenc

La regidora de
Cultura de
l'Ajuntament de
Tortosa, Dolors
Queralt, acom-
panyada per la
directora de la
Biblioteca Marcel·lí
Domingo, Irene
Prades, ha presen-
tat la quarta edició
de les Jornades del Patrimoni Literari Ebrenc, que tindran
lloc al seu espai tradicional, la BMD, entre els dies 12 i 16
de novembre. 

SEGONA APROVACIÓ INICIAL DEL POUM
DE LA SÉNIA
L'Ajuntament de la Sénia ha aprovat
inicialment l'actualització del POUM
aprovat l'any 2007 per adequar el
planejament a les previsions de creixement
i les necessitats actuals del municipi. Segons el govern
municipal, des que es va començar a tramitar el pla en vigor,
l'any 2005, fins l'actualitat, la conjuntura econòmica i social
així com les previsions de creixement s'han reduït
substancialment arran la crisi econòmica a partir de 2009.
Després de rebre les peticions de la població i diferents sectors
econòmics, s'han modificat aspectes significatius del POUM,
d'acord amb les indicacions del Departament de Territori i
Sostenibilitat, que ha portat a reduir la proposta d'ampliació de
sòl urbà i de sòl urbanitzable.
Ara, l'expedient se sotmet a consultes de les administracions
públiques afectades i del públic en general.

ULLDECONA VIURÀ UNA NOVA EDICIÓ DE LA FIRA DE
SANT LLUC.  L’Alcaldessa d’Ulldecona, Núria Ventura, i la
tècnica de Turisme com a coordinadora del certamen, Carme
Fernández, han presentat la nova edició de la Fira, que tindrà
lloc al municipi el cap de setmana del 20 i 21 d’octubre.
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*TRES PERSONES han
estat detingudes per la
Policia Local d’Amposta
per possessió de cocaï-
na. La detenció s'ha
produït en un control
de trànsit ordinari. Els
ocupants d'un cotxe
han aixecat la sospita
dels agents ja que l'in-
terior del vehicle des-
prenia olor de marihua-
na. En el registre, se'ls
ha decomissat 57 grams
de cocaïna. 
Els detinguts són un veí
d’Amposta de 24 anys,
una dona de 20 anys de
nacionalitat romanesa i
veïna d’Alcanyís, Terol,
i la seva parella, un noi
de 28 anys, de naciona-
litat colombiana i
també veí d’Alcanyís.

*L’AJUNTAMENT inver-
tirà 470.000 euros en
l’adquisició de l’antic
col·legi de les monges.
La voluntat de l’actual
equip de govern és res-
taurar la part històrica
de l’edifici per ubicar-hi
l’Escola d’Art i Disseny
d’Amposta.

Més Amposta

La xarxa humana de 'Dreams', l'espectacle de la Fura dels Baus, obrirà la nit del
pròxim 11 d'octubre al parc dels Xiribecs la cinquena edició del Festival
Internacional de Teatre i Circ d'Amposta (FesticAM). Als membres de la com-
panyia, en aquesta ocasió s'hi sumaran una quarantena d'usuaris i familiars de
l'associació APASA -d'atenció a les discapacitats psíquiques-, així com l'Escola
de Teatre i Circ, les bandes de música locals, els castellers, batucada i diables
participaran en el que serà un dels plats forts del programa. El certamen, que
s'allargarà fins el 14 d'octubre i compta amb un pressupost de 60.000 euros,
continua apostant per programar actuacions gratuïtes al carrer o en espais
oberts de la ciutat. A la imatge, la presentació del FesticAM. (acn)

Cinquè Festival Internacional de
Teatre i Circ d'Amposta

La Fura dels Baus l’obre, el proper dijous dia 11

Torna la Fira del Disc de
les Terres de l’Ebre

Diumenge, de les 10 del matí a les 22 h, a Amposta

Els melòmans i amants dels discs de vinils tenen, diu-
menge 7 d’octubre, una cita a Amposta. Concreta-
ment al pati exterior de l’Oficina de Turisme. Arriba la
segona edició de la Fira del Disc de les Terres de l’Ebre,
un esdeveniment organitzat per la regidoria de Fires,
Turisme i Promoció Exterior de l’Ajuntament d’Ampos-
ta i el bar Llar. "És una cita que es queda al calendari
d’activitats de la ciutat", diu l’alcalde d’Amposta,
Adam Tomàs, tot assenyalant que enguany també
creix amb expositors. "N’hi haurà fins a 15", diu. "Són
esdeveniments que ens permeten posar Amposta al
mapa del país", assegura Tomàs, "en aquest cas entre
els amants dels discs de vinil".
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EN UN MINUT

*DELTEBRE: divendres
passat va morir una noia
de 19 anys en un acci-
dent de moto. La jove
va rebre un fort cop al
cap al caure contra un
element de jardineria.

*EN EL DARRER PLE del
Consell Comarcal del
Baix Ebre, el conseller
d'ERC i alcalde de
Roquetes, Francesc Gas,
va presentar la seva
renúncia al càrrec arran
de la seva elecció com a
diputat. 
El ple va aprovar una
moció presentada pel
grup comarcal del
PDeCAT sobre la falta
d'imparcialitat del poder
judicial espanyol en què
es demana la dimissió
del president del
Consejo de General del
Poder Judicial i del
Tribunal Suprem, Carlos
Lesmes i que s'obri
expedient als jutges.

*GANDESA: un incendi
de vegetació va cremar
4 hectàrees a la zona de
Mas Vidal. El Bombers
van donar per controlat
el foc dimecres a mig-
dia.

*L'ARTISTA MARTA
GALÁN va parlar ahir de
l'art com a via d'expres-
sió personal en una
nova sessió del Fòrum
del Talent, a Lo Pati
Centre d'Art, a
Amposta.

Més notícies

El Consell Comarcal del Baix Ebre ha aprovat en la sessió plenària de
setembre la signatura d'un conveni de col·laboració amb Repsol per
al finançament del Servei de Transport Adaptat (TAD) que presta la
institució comarcal. L'empresa energètica aportarà aquest 2018 un
total de 20.000 euros, que contribuirà a sufragar el cost del servei
finançat amb aportacions de la Generalitat, el Consell Comarcal i els
propis usuaris. D’altra banda, en matèria d'ocupació, la Corporació
comarcal ha ratificat la sol·licitud de subvenció a la Generalitat per a
la contractació en pràctiques de cinc joves en atur (tres administra-
tius i dos auxiliars administratius) beneficiaris del Programa de
Garantia Juvenil. El ple del Consell Comarcal també ha aprovat les
bases reguladores i les convocatòries per a la creació d'una borsa de
treball d'educador/a social i una altra d'empleats públics de nivell
administratiu o auxiliar administratiu. En relació a gestió ambiental,
el plenari ha acceptat la delegació de competències en matèria de
tractament de residus feta per l'Ajuntament de Deltebre, n'ha apro-
vat el conveni regulador i l'encàrrec de gestió al COPATE.

Repsol aportarà 20.000 euros per
finançar el Servei de Transport Adaptat 

Que presta el Consell Comarcal del Baix Ebre

El mural que diu-
menge es va pintar a
l'Estació d'Autobu-
sos de Gandesa per
reivindicar l'1 d'Oc-
tubre ha aparegut
pintat de blanc
aquest dimarts. Al
mur es va dibuixar
una estelada, un
grup de gent aixe-
cant una urna del re-
ferèndum i uns
punys trencat les ca-
denes d'unes mani-
lles, sota el lema 'El
poder del poble re-
publicà'. Segons
ACN, la pintada s'-
havia fet a les esca-
les que uneixen l'es-
tació de busos amb
l'IES Terra Alta i va
formar part dels actes festius que va organitzar el CDR Terra Alta
i l'ANC diumenge a la comarca. Dimarts al matí, ha aparegut es-
borrat amb pintura blanca. L'ANC de Gandesa ha animat a com-
partir la imatge del mural pintat original per les xarxes socials
perquè "ningú s'atreveixi mai més a silenciar-los". Carles Luz,
alcalde de Gandesa, deia que “sap greu que s’atempti contra
l’expressió democràtica i cal demanar que no es tornin a produir
fets com aquest perquè, a més, creen crispació. Aquestes acti-
tuds són impròpies d’un país democràtic com el nostre i mai més
s’han de repetir”. A la foto superior es veu el mur ja pintat de
blanc, una vegada s’havia borrat el mural que podeu trobar a la
portada de Més Ebre avui divendres. 

Al mur de l'Estació d'Autobusos 

Apareix pintat de blanc el mural de
reivindicació de l'1-O a Gandesa

Des del passat mes de
juliol, Deltebre viu
immers en el procés de
participació i millora del
Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal.
Segons l’alcalde, Lluís
Soler, “un document que
ha de permetre desenvo-
lupar econòmica i social-
ment el municipi i que
estem construint entre
tots els veïns i totes les
veïnes de Deltebre”.
L’alcalde afegeix que “el
POUM que presentem està pensat en clau ciutadana, en el microurbanis-
me i en donar importància a la gent que viu a Deltebre. Aquest octubre
hem encetat l’últim mes d’exposició pública a l’oficina d’atenció amb un
equip d’assessorament professionalitzat, per tal que la ciutadania segueixi
aportant les seves millores al document i dibuixant, entre totes i tots, el
#DeltebreFutur”. La proposta inicial del POUM, aprovada amb el vot
favorable de tots els partits polítics i amb l’abstenció de la CUP, és el resul-
tat d’un exhaustiu treball de camp de dos anys, “visitant carrer per carrer
del municipi per donar resposta a les problemàtiques urbanístiques de la
ciutadania. I és en aquest principal objectiu que es va redactar aquest
POUM”. Deltebre actualment es regeix per unes normes urbanístiques de
l’any 1995 que “estan sent totalment obsoletes”.

Procés de participació i millora del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

El #DeltebreFutur, 
“un POUM per a la ciutadania”

L’Ajuntament de Deltebre ha presentat la segona edició de Volta i Tapa’t, la ruta de
tapes per Deltebre que es va posar en funcionament, per primera vegada, l’any anterior.
En total, enguany participen 11 bars i restaurants que han elaborat una tapa apadrinada
pel xef guardonat amb una estrella Michelin, Jeroni Castell. La presentació de Volta i
Tapa’t ha estat al mercat municipal de La Cava, on en breu s’iniciaran obres de millora.
La ruta de tapes per Deltebre comença avui divendres i s’allargarà fins al proper 21
d’octubre i el preu per tapa més beguda serà de 3.50€.

Segona edició de Volta i Tapa’t, 
a Deltebre

Des d’avui i fins el 21 d’octubre
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Alfons Montserrat.

EN UN MINUT

*LA FEDERACIÓ de
Cooperatives Agràries
de Catalunya (FCAC)
estima una previsió de
collita de 151.723
tones d’arròs per a
Catalunya, que repre-
senten un increment
del 23,92% en relació
amb la campanya
passada col·lecta. 

*L’AJUNTAMENT DE
LA RÀPITA va aprovar
en la sessió plenària
passat la proposta de
tots els grups munici-
pals i de la regidora
no adscrita per a la
millora i adequació de
la carretera que
enllaça Poble Nou
amb la Ràpita i la
Platja del Trabucador.
La moció del PSC, que
demanava que es per-
meti pescar el cranc
blau amb llicència de
pesca recreativa,  va
ser rebutjada.
(Ràdio Ràpita)

Més notícies

La programació cultural de tardor-hivern s’enceta aquest cap de
setmana a la Ràpita amb una trentena de propostes que prenen el
relleu a les jornades culturals. La regidora de Cultura, Èrika Ferraté,
ha presentat la nova temporada, que dóna contingut als diferents
equipaments del municipi, especialment a l’auditori Sixto Mir, al Mu-
seu de la Mar de l’Ebre, a la Biblioteca Sebastià Juan Arbó, i a l’Es-
glésia Nova, i que busca cobrir un ventall ampli de disciplines cultu-
rals i arribar a un públic molt divers. “La nova programació
programada per a tres mesos, fins a finals d’any, s’ha ideat tenint en
compte dos aspectes: intentar arribar a un públic molt ampli en
edats, gustos i tipologies, i també donar activitat als diversos equipa-
ments i entitats culturals del municipi, que no són pocs”, ha explicat
la regidora de Cultura, Èrika Ferraté. La programació arrenca demà
dissabte amb l’obra de teatre familiar ‘Mare Terra’ .

Aquest cap de setmana, 6 i 7 d’octubre Alcanar tornarà a retro-
cedir més de 2.600 anys per a reviure una època entranyable de
la seua història. En la seua segona edició, Tyrika, el Festival Iber,
transformarà el municipi amb més d’una seixantena d’activitats
destinades, sobretot, al públic familiar. Per tant, no serà estrany
d’intercanviar salutacions amb vianants vestits amb túniques i
casc o amb espasa i escut a les mans. 
El nom del festival rep homenatge al jaciment de Sant Jaume,
d’Alcanar, ja que, segons l'escriptor romà Ruf Fest Aviè, Tyrika
fou un centre neuràlgic de poder fortificat a la Ilercavònia, grà-
cies a la seua alta capacitat d’intercanvi comercial amb els
pobles de la Mediterrània. Molts d’estudiosos posteriors situen
Tyrika a la residència fortificada d’Alcanar. 
El Festival Iber d’Alcanar, reforça la vessant divulgativa i festiva
amb recreacions històriques i un espectacle nocturn.

La Ràpita programa una trentena de
propostes per a la temporada cultural 

Tyrika, el Festival Iber d’Alcanar

Tardor-hivern

Aquest cap de setmana, 6 i 7 d’octubre

Alfons Montserrat deixa l’alcaldia d’Alcanar per a donar el relleu a Joan Roig

l'Ajuntament d'Alcanar va celebrar un ple extraordinari en el qual
Alfons Montserrat va donar compte de la seua renúncia a l'alcal-
dia. L’alcalde sortint va iniciar el seu parlament mostrant el seu
agraïment als ciutadans, associacions, companys regidors i els
treballadors de l’Ajuntament: “gràcies a tots per donar-me l’o-
portunitat de ser l’alcalde del meu poble. Gràcies per la confiança
en els moments més bonics i també en els més complicats”.
Montserrat, president de la Federació d'ERC a les Terres de
l'Ebre, ja fa temps que havia anunciat que no es presentaria a les
eleccions municipals del 2019. Però, tal com va explicar, "les
noves responsabilitats que he d'assumir com a director de
l'IDECE davant l'oportunitat que tinc de dirigir aquest organis-
me" l'han empès a prendre la decisió. "Els companys de govern
i jo vam pensar, per a que aquesta transició siga el més ordenada,

pautada i fluida possible, que tot i plegar d'alcalde continuaré
com a regidor fins a acabar el mandat". Montserrat també va fer
un repàs de les principals actuacions realitzades al capdavant del
consistori. Va destacar "l'Alberg dels Josepets, el Mercat
Municipal, la Biblioteca, la piscina coberta, el Centre de
Rehabilitació, l'Hotel d'Entitats, el Casal Jove, la Residència de la
Gent Gran, el Centre d'Interpretació de la Cultura dels Ibers a la
Casa O'Connor, la rotonda de Serramar, la compra del jaciment
preibèric dels Santjaumes i de la Casa del Marquès", etc., tot i
haver mantingut "una pressió fiscal baixa". A més, va recordar
que, "a vuit mesos d'unes eleccions, acabem de fer una amortit-
zació anticipada de deute bancari, per un import d’1.750.111,82
euros, la qual cosa ens permet de tancar un període d'inversions
importants sense deixar gens endeutat l'Ajuntament".

Associacions de transportistes recorreran judicialment el
desviament obligatori de camions cap a l’autopista

La Federació Nacional d’Associacions de Transport d’Espanya (FENADISMER) i la resta d’associacions de transportistes
que conformen el Comitè Nacional de Transport per Carretera han decidit recórrer judicialment el desviament obligatori
de camions de l’N-340 i l’N-240 cap a l’autopista. Segons informen en un comunicat, ho faran pel caràcter “discriminatori” de la mesura i per “la injusta” atribució de la
sinistralitat viària al sector del transport. Les entitats subratllen que les restriccions que van entrar en vigor el 2 de setembre passat afecten més de 4.000 camions al dia, els
quals han de circular per les vies de peatge. D’altra banda, la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona vol que Foment assumeixi el manteniment de l’AP-7 i
l’AP-2 quan acabin les concessions. La patronal defensa que, si s’impulsa un sistema de vinyeta, s’apliqui al conjunt de l’Estat.
I finalment, els ecologistes rebutgen l’autovia A-7 i demanen l’alliberament de l’AP7. Les entitats conservacionistes afirmen que serien molts els impactes mediambientals
que suposaria una autovia entre el Baix Maestrat i les Terres de l’Ebre i una absurditat amb el distintiu del territori com a Reserva de la Biosfera. A més denuncien “el canvi
de posicionament del Govern Català. Sorprenentment sembla que ara el nostre Govern opta per no demanar alliberar l’autopista i seguir trinxant el territori. Casualment les
empreses concessionàries de l’AP7 i les interessades en fer la nova autovia A7 acaben essent les mateixes. Quines casualitats!!”.

Per la seua part, els ecologistes rebutgen l’autovia A-7 i demanen l’alliberament de l’AP-7
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Avui i fins diumenge s’inicia la 2a Ruta de Tapes de
Tardor, a l’Aldea, amb la participació dels següents
establiments: Germans Marín, Restaurant La Llar ,
Restaurant La Vaqueria , Pizzeria Les Xiques,
Allotjament Rural Mas Masdeu, Muñoz Forners i
Pastissers  i  Bar Pòdium. Els dies 12, 13 i 14 conti-
nuarà la Ruta pel municipi aldeà. 

Ruta de Tapes de Tardor, a l’Aldea

L’Ajuntament de Gandesa, en col·laboració amb
Ampost@Empresa, va organitzar una jornada sobre
els Fab Lab i el moviment “maker”, on es va presen-
tar el Fab Lab Terres de l’Ebre, el qual entrarà en fun-
cionament l’estiu vinent. El Centre Empresarial Terra
Alta i el Viver d'Empreses dóna suport a la creació de
projectes a Gandesa i a la comarca terraltina.

Fab Lab Gandesa

La Banda de Dardesheim (Alemanya) va ser rebuda
oficialment ahir a l’ajuntament del Perelló. La Banda
alemanya participa en els actes amb motiu del 25è
aniversari de l’Agrupació Musical l’Emburgada. Avui,
a les 20.30 h, concert al pavelló de la Banda del
Perelló i la de Dardesheim.

25 anys de l’Emburgada

Benet García, que pertany a l’agència d’Axa Seguros,
ha signat un conveni amb l’AECE (Associació
d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre). L’objectiu
és que els associats a l’AECE es vegin beneficiats d’un
servei personalitzat i d’unes primes molt avantatjo-
ses. Han signat l’acord, Albert Macaya, Director
Canal Agentes Territorial Catalunya i Juan Carlos
Castaño, Administrador Benet García, SL i Maria José
Fernández Ferrer, presidenta de l’AECE.

Conveni entre Axa Seguros i AECE

Avui divendres (16.30 h) al mateix Centre de Dia
L'Onada de l'Aldea “us esperem per celebrar la festa
del 3r. aniversari“.

Aniversari de L’Onada a l’Aldea

MÉS EBRE EXPRESS

L’Ajuntament va acon-
seguir l’any passat un re-
sultat pressupostari de
768.000 euros. El roma-
nent de tresoreria es va
situar en 567.000 euros i
l’estalvi net s’ha tancat
amb 360.000 euros. Pel
que fa al nivell d’endeu-
tament, a finals de 2017
era del 123%. Una xifra superior al límit legal, però in-
ferior als tancaments del 2015 i 2016. Els comptes es
van aprovar amb els vots a favor d’ERC, Compromís
per la Cala i Plataforma Calera, i les abstencions del
PDeCAT. L’alcalde Jordi Gaseni destaca la voluntat de
recuperar la normalitat de l’economia de l’Ajuntament
i que estan amb la línia correcta per assolir-ho. Per la
seva part, el portaveu de Compromís per la Cala, An-
tonio Espuny, explica que amb els comptes s’ha cons-
tat que l’endeutament s’ha reduït. El portaveu de la
Plataforma Calera, Joan Font, considera que s’ha de
realitzar un pla econòmic financer per regular els indi-
cadors negatius. Per últim, Eva del Amo, portaveu del
PDeCAT, explica l’abstenció del partit degut a que no
van participar en la seva confecció.

El ple de l’Ametlla va aprovar el
tancament dels comptes del 2017
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TORTOSA ROQUETES

ROQUETES ROQUETES

XERTA CAMPREDÓ

GANDESA FLIX

MÓRA D’EBRE MÓRA D’EBRE
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MÓRA LA NOVA EL PERELLÓ

L’AMPOLLA L’AMETLLA DE MAR

DELTEBRE DELTEBRE

SANT JAUME D’ENVEJA SANTA BÀRBARA

LA SÉNIA L’ALDEA
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LA RÀPITA LA RÀPITA

LA RÀPITA ALCANAR

ULLDECONA AMPOSTA

AMPOSTA AMPOSTA

TIVISSA CORBERA D’EBRE
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Parlem amb Vicent Ferrer,
president del Club d'Escacs
de Tortosa.

És un error considerar
els escacs com un joc
per a intel·lectuals
dotats?
No és un joc per a superdo-
tats. És per a totes les edats
i es pot gaudir igual del joc
jugant a diferents catego-
ries. És un esport on la con-
centració i les ganes d'a-
prendre ajuden més que
tenir altes capacitats

Un esport per exercir
un dels òrgans més
important del nostre
cos: el cervell. Amb els
escacs s'exerceixen les
dos parts del cervell,
millora el QI, la creati-
vitat, afavoreix les
competències per
resoldre problemes,
ensenya a planificar, a
l'autocontrol... Déu
n’hi do!
Està demostrat que els
escacs milloren els resultats
acadèmics sobretot en
matemàtiques, ajuda en
l'autonomia personal i millo-
ra la presa de decisions.
En la gent major estimula
l'activitat cerebral i ajuda a
endarrerir l'aparició del

deteriorament cognitiu.

Llavors considerem els
escacs com una disci-
plina o un esport?
És un esport. Un no pot
guanyar una partida sense
un entrenament i una pre-
paració. Calen entrenadors i
molt de treball de base per
treure grans jugadors. Als
escacs la sort té una mínima
influència.

Com es desenvolupa
un torneig?
Hi ha diverses modalitats. La
més popular és el torneig
pel sistema suís on els juga-
dors s'enfronten a rivals que
van obtenint els mateixos
resultats per igualar el nivell.
És a dir si un guanya una
ronda, s'enfronta amb un
altre jugador que ha guan-
yat i el mateix si perd. Amb
aquest sistema, amb poques
partides, es poden veure qui
són els millors jugadors.

Qui ha estat el millor
jugador/a d'escacs de
tots el temps?
El millor jugador és Magnus
Carlsen, encara que cal dir
que el seu joc s'ha beneficiat
dels avenços en el món de la
informàtica i últimament de
la intel·ligència artificial.

Per què hi ha poques
dones jugant als
escacs?
Hi ha poques per diversos
motius que ara serien llargs
d'explicar. Però està demos-
trat que una dona pot jugar
igual que un home i l'e-
xistència de la categoria
femenina és un anacronisme
que esperem algun dia
desaparega.

El vostre club està
relacionat amb altres
clubs d'escacs del terri-
tori?
Sí. El club forma part de la
federació catalana d'escacs i
sempre estem en contacte i
col·laborem. Amb quins?
Sobretot amb els de les
Terres de l'Ebre i el Baix
Maestrat.

Quants membres teniu?
Ara som prop de 30 juga-
dors federats. Des dels 8
anys, encara que al club
venen altres de més petits
per aprendre, fins a més de
80 anys. 
Ens agradaria tenir més
dones. De moment només
hi ha una.

Una dona valenta!
Animem a que se n'a-
punten més! El joc del

jugador/a d'escacs pot
reflectir el seu caràc-
ter?
Més que el caràcter és una
qüestió d'estil, hi ha qui li
agrada el joc més posicional
i d'altres prefereixen un estil
més actiu.

Els escacs, esport ofi-
cial del World Sport
Games CSIT 2019. Una
bona notícia, no?
Clar que sí.

ELS ESCACS, UN DELS ESPORTS OFICIALS
DEL WORLD SPORT GAMES CSIT 2019

“Està demostrat
que els escacs

milloren els
resultats acadèmics

sobretot en
matemàtiques”

Isabel Carrasco
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Edu Albacar tenia un desig s’acabar la seva etapa futbolís-
tica a Sant Jaume on només havia jugat un partit, la tem-
porada 1996/97, amb 16 anys. Després va fitxar pel
Dertusa, Nàstic juvenil i va començar a despuntar a La
Sénia on en la segona temporada, sense ser davanter , va
marcar 13 gols. “Vaig començar a treballar a ANTAIX, hi
havia dies que a les vuit del matí ja estava a la feina i tor-
nava a casa  a les dotze de la nit després de treballar i
entrenar. Així dos anys", em comenta. Els seus següents
equips van ser: Tortosa, Espanyol B, Novelda, Alacant,
Hèrcules, Alavés, Rayo Vallecano i Elx. Ha jugat 31 tem-
porades amb 398 partits en el futbol professional. Jugador
que va treballar dur. No li va arribar el premi de jugar a la
Segona divisió fins als 25 anys i als 33 va debutar a la pri-
mera divisió, jugant-hi dues campanyes amb l’Elx. Quan el
vaig entrevistar al 2007 em va demostrar el que ha de ser
un professional: "jo vaig tenir una baixada durant dos par-
tits i el meu entrenador, Javi López, em va dir que m’esta-
va relaxant molt i em va tenir vuit partits sense convocar.
Allò va ser un aprenentatge. Em vaig posar les piles i vaig
tornar a jugar de titular”. Actualment viu a Alacant i
jugarà amb l’equip del seu poble, el Sant Jaume, un cop al
mes. Debutarà diumenge contra el Flix i com a anècdota
dir que és l'equip contra qui va jugar el seu primer partit
amb el St Jaume, l’any 1996. Ell és humil. Li va dir al seu
mister  actual, Joan Subirats: "no espereu molt que fa
mesos que no jugo". Aquest any es traurà el 3r nivell per
a exercir d'entrenador. El detall d'Edu d'acabar la seva
etapa futbolística al seu poble n’és un dels més humans
que he vist des que escric a Mes Ebre. Quina pena que
tots els jugadors que es retiren, que han estat a l’elit, no
facin el mateix. Haurien de seguir l’exemple. 

L’opinió de Joaquin Celma. 

Edu Albacar, 
el fill pròdig torna a casa

Fa unes setmanes, en un nou capítol del conflicte Te-
bas-Rubiales, el debat estava en els horaris dels partits.
De si feia molta calor encara per a jugar a les 12 del
migdia o a les 4 de la tarde. I és ben cert. Però també
ho és que s’ha jugat sempre en aquests horaris...i que
al futbol modest s’hi juga, malgrat que l’estiu es fa llarg
i arriba fins l’octubre. El diumenge dia 28 es disputarà
el Barça-Madrid. A les 16.15 hores...ara caldria saber si
algú pensa amb tot el que això representa per a cente-
nars de clubs modestos d’arreu de l’Estat. Les gestions
per canviar el partit corresponent, de dia o d’hora, al
futbol modest, s’han accelerat aquesta setmana. Entenc
que el president Rubiales també sortirà ara dient que no
només s’han de mirar les qüestions econòmiques. I que,
tot plegat, això no beneficia a les categories inferiors.
Ho dirà? No sé. És un tema que els interessa menys.
Però si tots els clubs de Segona B fins la 3a regional,
amb tots els seus equips de futbol base, es posessin d’a-
cord i es creés una altra Federació per poder competir,
potser algú els tindria més en compte. 

Michel 

El Barça-Madrid serà en
diumenge...a les 16.15 h 

MINUT 91
DIUMENGE, en directe,

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

amb els gols dels partits: 
Cerdanyola-Ascó, Rapitenca-Mollerussa, 

M. Nova-Camarles, Amposta-Gandesa, St Jaume-Flix,
Godall-R Bítem i Deltebre-Arnes

Convidats: Joan Barrufet (jugador M Nova) i  Josep
Bertomeu (director esportiu CF Camarles) 

22.30 h

TERCERA DIVISIÓ

Cerdanyola-Ascó 
diumenge 12 h

PRIMERA CATALANA

Rapitenca-Mollerussa
(diumenge 12h)

SEGONA CATALANA

Dissabte
Reddis-Canonja (16h)
Móra la Nova-Camarles
(16.30h)
Riudoms-la Sénia (18h)
La Pastoreta-l’Ampolla
(18.30h)
Diumenge
Torreforta-Tortosa (12 h)
Ulldecona-Catllar (17h)
Ampos ta -Gandesa
(17h)
Vilaseca-Pobla (17h)
Valls-Vendrell (18.30h)

TERCERA CATALANA

Dissabte
Masdenverge-S Bàrbara
(dissabte 17.30h)
Diumenge
Aldeana-Rapitenca B
(12h)
Godall-R Bítem (16.30h)
S Jaume-Flix (17h)
Batea-la Cava (17h)
J i Maria-Catalònia (17h)
Olimpic-Alcanar (17h)
Corbera-l’Ametlla de
Mar (17.30h)
El Perelló-Roquetenc
(17.30h)

QUARTA CATALANA

Dissabte
Deltebre-Arnes (16h)
Amposta-Ginestar (17h)
la Cava-Xerta (17.45h)

Diumenge
Fatarella-Tivenys (16h)
Vi la lba-Ben issanet
(16.30h)
Catalònia-Ebre Esc
(18h)

L’equip femení d’Alcanar, referent els darrers anys en la lliga ebrenca, ha fet un comu-
nicat en què indica que es desvincula del CD Alcanar. Segons el comunicat, hi ha un de-
sacord produït pel tracte que ha pogut tenir part de la junta envers l’equip, “com si fós-
sim una molestia. No ho entenem perquè tot ens ho gestionàvem nosaltres i no creàvem
cap problema”. Des de la gestora s’ha aclarit que “a l’equip femení vam fer-li 3 propos-
tes; que la subvenció que reben la donin al club, que les jugadores es facin sòcies a un
preu més reduït i la tercera era que si no es feien sòcies, que paguessin per veure el partit
del primer equip. No ho han acceptat i han marxat. A nivell de junta, ningú ha dit que
molestin. Si algú ho ha dit seria un comentari personal que la resta de junta no compar-
tim”. Un membre de la junta era contrari a les propostes que van fer-se i a que el femení
deixés el club. També s’ha dit que al comunicat no ho han explicat tot, tal com va anar. 

Disconfomitat de l’equip femení d’Alcanar
amb la junta del club

L’equip de la Ribera, que fa 5 jornades que no guanya, va perdre dissabte contra el Vilafranca (0-2)

ES DESVINCULEN

La Rapitenca va guanyar dissabte passat al camp de l’Andorra (1-3) i s’impulsa amb
dues victòries seguides, totes dues fora de casa. Un bon cop anímic per a un equip
que diumenge (12 hores) rebrà a la Devesa el Mollerussa, lider actual de la taula. 
A Andorra, Nacho i Dilla, van encarrilar el partit amb el 0-2. La Rapitenca va jugar

amb molta serietat i va tenir dues opcions per sentenciar. Però del 0-3 es va passar a
l’1-2 que creava incertesa. Però aquesta va acabar quan Peke, que debutava aquesta
temporada després de la lesió de la pretemporada, establia l’1-3. Gran resultat i gran
partit. El tècnic Guillermo Camarero considerava que “en les primeres jornades no ha-
víem guanyat però l’equip havia estat bé i, tot i perdre amb el Vista Alegre, crec que
havíem merescut més. La línia ja era ascendent i no estava preocupat. Ara el que vo-
lem és poder guanyar ja un partit davant de l’afició. Serà complicat però aquest és
l’objectiu immediat que tenim”. Blasi ja té l’alta i Raül, dissabte a la banqueta, ja està
recuperat. És dubte el porter José Luis per un cop al genoll. 

La Rapitenca, amb molta autoestima, rebrà
diumenge el líder Mollerussa

NOVA VICTÒRIA FORA DE CASA, A ANDORRA (1-3)

L’Ascó va perdre dissabte passat a casa contra el Vilafranca (0-
2). Els del Penedès es van adaptar millor al partit. Tot i que l’Ascó
va començar bé, els visitants van estar més còmodes al primer
temps, avançant-se en dues accions a pilota aturada, aprofitant la
falta d’intensitat defensiva asconenca en les dues jugades. Amb el
0-2, els penedesencs van poder fer el tercer gol. A la represa, l’As-
có va millorar. Sense pràcticament davanters, per les baixes de
Sardà, Bertomeu i Pantoja,  i amb Masqué lesionat al primer acte,
l’Ascó va intentar-ho però no va poder crear opcions amb molta
claredat. El flixanco Marcel va debutar a la segona meitat. Era el
segon partit a casa, en el camp annexe de gespa artificial, i fou la
segona derrota com a local. Els de la Ribera, assetjats per les bai-
xes, fa cinc jornades que no guanyen. Diumenge visiten el Cerdanyola. El proper partit a casa, contra el Sant Andreu,
s’hauria de disputar sobre la nova gespa ja al camp gran. Però encara no és segur. 
L’equip necessita reaccionar a Cerdanyola per no tenir dubtes. 

L’Ascó necessita esvair dubtes diumenge, 
al camp del Cerdanyola

TERCERA DIVISIÓ. MARCEL (FLIX) VA DEBUTAR

Tal com vam anunciar, Canal Terres de l’Ebre va oferir diumenge el derbi entre el
Tortosa i l’Amposta en directe. La transmissió, la posterior repetició, i el programa Mi-
nut 91 van comportar un diumenge maratonià i que va ser extraordinàriament seguit
al territori. La unitat mòbil, amb sis càmeres a l’estadi, van ser el detonant d’una
transmissió més propera al futbol professional que no pas al territorial. Un nou repte
de Canal Terres de l’Ebre que va tenir, una vegada més, una resposta adequada amb
una gran audiència.

Transmissió exitosa de Canal Terres de l’Ebre
del derbi Tortosa-Amposta

DIUMENGE PASSAT. FOU EN DIRECTE



diarimés
ebreESPORTS
17www.mesebre.cat

DIVENDRES 5
D’OCTUBRE
DE 2018

El Móra la Nova va perdre al camp del Catllar (2-1) i se-
gueix sense puntuar fora, tot i oferir altre cop una molt
bona imatge. També cal considerar que els 3 desplaça-
ments han estat a camps d’equips capdavanters.
Nando Garcia, tècnic moranovenc, deia que “la sensa-

ció que ens va quedar és que vam tornar a fer mèrits per
puntuar, però no vam aconseguir-ho”. Nando afegia que
“el Catllar va tenir un inici fulgurant, amb una velocitat,
ritme i intensitat que van comportar que fos un vendaval.
Ens va marcar l’1-0 i va ser complicat parar-lo. Però ens
vam refer i Agustí va empatar. La llàstima fou que acte se-
guit va venir el 2-1. Crec que més minuts amb l’empat i
la situació hagués canviat. El 2-1 va ser clau. Després, fins
el descans, ells ja van esperar més la pressió i el partit es
va equilibrar. A la represa, penso que vam ser superiors.
Ens va mancar més profunditat per poder crear més oca-
sions, però vam fer diverses arribades amb possibilitats.
Vam arriscar però, tot i deixar espais, el Catllar no ens va
fer perill. Es va lluitar fins el final però no vam poder mar-
car el segon gol. En qualsevol cas, molt content del treball
de tots els jugadors. Es buiden durant la setmana i en els
partits. Ens falta puntuar fora per creure que podem fer-
ho. Mèrits n’hi ha per aconseguir un bon resultat com a
visitants. No obstant, ara cal pensar amb el Camarles, un
rival complicat, amb bons jugadors i amb un bon tècnic.
Serà un partit molt competit”. Serà un dels dos derbis de
la jornada. D’altra banda, el jugador del M. Nova, Johan,
ha demanat la baixa.   

El Móra la Nova torna a fer una
bona imatge però no puntua fora

DERROTA AL CATLLAR (2-1)

El Gandesa va golejar la Pastoreta i va fer un salt de
qualitat amb la segona victòria seguida (6-0). El partit ja
va quedar encarrilat al primer temps. Segons el tècnic
gandesà, Alberto López, “vam començar jugant amb
molta intensitat i concentració. I per això vam dominar
des de l’inici fins el final. La Pastoreta va venir a tancar-se
i a esperar sorprendre a la contra, amb pilotes a l’esquena
de la nostra defensa i buscant els dos davanters ràpids
que té. Però no els vam donar opció. Va haver seguretat
defensiva, ràpides recuperacions i bones circulacions que
van generar diverses ocasions, amb dos pilotes al pal. So-
bre la mitja hora, Adri va fer l’1-0 arran d’una bona juga-
da per l’esquerra. Acte seguit, amb un tret des de fora de
l’àrea que va col.locar la pilota a l’escaire, Moha va fer el
2-0. A la represa, es va seguir amb el mateix ritme i i amb
la mateixa intensitat, circulant la pilota amb velocitat i així
es van fer quatre gols més. Destacar que els jugadors que
van entrar a la segona meitat van mantenir el nivell d’ac-
titud i intensitat i per això es va dominar fins el final, con-
servant un ritme alt. Felicitar els jugadors pel partit i res, a
seguir treballant”. Ubalde, Moha, Pau Andreu i Saumell
van marcar a la represa. El Gandesa es desplaça diumenge
al camp de l’Amposta, en el derbi. 

El Gandesa fa gaudir a l’afició

GOLEJADA CONTRA LA PASTORETA (6-0)

Tortosa i Amposta van empatar a dos gols. Els locals van avançar-se
aviat, arran d’una gran jugada de Marc Garcia per la dreta. De la Torre
va rematar amb el cap al segon pal, entrant de darrera. El Tortosa va
tenir uns minuts elèctrics i Aleix va disposar d’una altra opció. Però
l'Amposta, tot i rebre l’1-0 i estar en una situació compromesa pels re-
sultats anteriors, va reaccionar amb dos gols en deu minuts de Quim.
El segon precedit de fora de joc. Els ampostins estaven fent mal al Tor-
tosa, amb pilotes a l’esquena dels centrals. Antonio Dominguez era
dubte i va voler jugar. Va fer-ho minvat i no va poder tenir la con-
tundència que el caracteritza. Els visitants Carles Kader i Quim van ser
un malson. Fins el descans, l’Amposta va estar més ben posats, amb
més possibilitats, davant d’un Tortosa amb dificultats de creació. A la
represa, l’Amposta va seguir còmode i va tenir el tercer gol a prop.
Però no va fer-lo. I l’1-2 era incert. El Tortosa estava atascat, li faltava més velocitat en la circulació per buscar espais.
Van arribar els canvis. Kader, dels millors visitants, fou substituït. Tot canviaria al minut 75. Corella va fer penal a Aleix.
L’àrbitre va xiular córner. L’Amposta va defensar deficientment el córner, sense pensar que es podia traure en curt. El
local Annas va rebre totalment sol. El seu tret, amb confiança, va ser el gol de la jornada. Des de fora de l’àrea, pilota
al pal llarg. Va ser el 2-2. El partit va acabar trencat i el Tortosa va tenir deu minuts en què va fer el que calia. I va des-
bordar. Vizcarro, porter ampostí, va evitar la derrota amb una intervenció felina a tret d’Escoda. Al final, 2-2.  German,
tècnic del Tortosa: “van haver-ho aspectes positius en el partit i altres que no em van agradar i que hem de millorar.
Vam començar molt bé però després, amb l’1-2, vam estar un xic desconcertats. I a la represa ens va costar, fins que
vam fer el gol. Llavors vam poder guanyar”. Jordi Font, de l’Amposta: “vam tenir el partit a l’abast, però no vam saber
matar-lo quan vam poder fer-ho. Excepte els primers 5 minuts i els darrers 10, crec que vam estar millor”.  

Tortosa-Amposta, el derbi de Canal Terres de l’Ebre

TRANSMÈS EN DIRECTE (2-2)

L’Ampolla va superar el
Reddis (5-0) i, d’aquesta
forma, s’impulsa a la taula
amb la tercera victòria se-
guida. Gallego i Manolo
van decidir al primer temps.
A la represa, Gallego, Marc
Perelló i Samu Blanes van
ampliar l’avantatge. Enric
Alaixendri, tècnic de l’Am-
polla, deia que “la veritat és
que esperàvem un Reddis
més tancat, però no va ser
així. Va sortir a pressionar
dalt i això ens va permetre
disposar de més espais i po-
der fer circulacions ràpides que, a la vegada, van perme-
tre crear bones transicions i combinacions tant per dins
com per fora, la qual cosa ens va facilitar tenir ocasions.
Gallego va fer l’1-0 i Manolo va marcar el 2-0. Fins el
descans, vam seguir igual, gaudint d’altres ocasions. Va
ser una primera part d’un nivell molt alt, en tots els aspec-
tes. A la represa, de penal a Guillem, Gallego va transfor-
mar-lo i va marcar el 3-0. Marc Perelló va establir el 4-0
que ja va sentenciar. El ritme ja va baixar i al final va pro-
duir-se el 5-0. Molt satisfet del treball, el joc i l’actitud”.
Robert, lesionat, en té encara per unes setmanes, va ser
baixa. Samu va tornar, després de la sanció, i ell va fer el
5-0. 

L’Ampolla s’enlaira

5-0 CONTRA EL REDDIS I TERCER TRIOMF SEGUIT

La Sénia creix amb el triomf contra un bon Vilaseca (2-1)
La Sénia va guanyar el Vila-seca (2-1). Segons el tècnic Juanjo Serrano, “va ser un bon partit, davant d’un equip que

em va agradar. Té jugadors molt joves però anirà a més. Va intentar jugar la pilota i pressionava quan no la tenia. Ens
va crear dificultats”. Serrano afegia que “nosaltres vam començar molt bé, centrats i amb intensitat, creant diverses
ocasions i fent Sergi l’1-0, amb un bon cop de cap a la sortida d’un córner.  Vam estar bé fins que el Vilaseca ens va
empatar. Amb l’1-1, fins el descans, vam tenir dubtes i ells van disposar del control del joc. A la represa, el partit va se-
guir igualat, obert. Hi havia fases que era el Vila-seca qui dominava la pilota. En altres, la dominàvem nosaltres. La pi-
lota estava dividida i van haver-hi alternatives. Sobre el minut 75, una jugada de Monforte va ocasionar una centrada
i la rematada de Callarisa. Fou el 2-1. Fins el final, vam estar molt ferms i vam mantenir una victòria important davant
d’un bon equip. Si bé amb l’1-1 van haver moments que semblava que ells podien marcar, penso que nosaltres vam
fer més aproximacions. Victòria treballada, amb bona feina defensiva. 8 punts al setembre els valorem positivament”.

CF LA SÉNIA

Gallego va fer dos gols. 

L’Ulldecona va millorar, però va caure a la Canonja i no
pot impulsar-se (1-0). Segons Edu Marin, un dels tècnics:
“va ser un bon partit, igualat, en el que a la primera mei-
tat van haver-hi poques opcions; recordo una per equip.
A la represa, penso que nosaltres vam estar millor, quant
a proposta i també per les ocasions. Ells foren més direc-
tes i la veritat és que nosaltres estàvem ben posats i amb
anticipació ens podíem fer amb el control de la pilota i
del partit. L’únic que ens va mancar fou culminanció, més
encert en la darrera passada. Vam tenir 4 ó 5 possibilitats
molt clares, sobre tot una d’Ion que va fer una passada
de la mort sense poder trobar rematada. En general,
veiem que podíem guanyar i que si fèiem un gol podíem
tenir altres opcions. Però a falta de poc menys de 10 mi-
nuts, una sortida nostra de pilota a priori fàcil, la Canonja
va recuperar-la i va fer una gran contra que fou l’1-0.
Vam intentar-ho i encara vam disposar d’un parell d’arri-
bades més, però sense poder empatar. Res a dir a l’equip.
Jugant així, els resultats arribaran. Segur”. 

L’Ulldecona millora però 
torna a perdre

A LA CANONJA (1-0)

El Valls va guanyar a Camarles per 1-2. Els visitants, que
van quedar-se amb deu abans del descans, van avançar-se
arran d'una acció d'estratègia. El Camarles va millorar a la
represa i Ferreres va empatar. Bona jugada, d’un costat a
l’altre, i bon control i millor definició del Killer Ferreres
amb la cama esquerra. Acte seguit, en 15 segons, el Valls
es va tornar a posar per davant. Després, va relantir i tren-
car el ritme al partit, amb diverses interrupcions i es va
acabar emportant els 3 punts. Kiki, tècnic del Camarles,
comentava que “el Valls, fins l’expulsió, va estar més ben
posat i, a més, va avançar-se. Posteriorment, fins el des-
cans i ja a la represa, nosaltres vam millorar en circulació
de pilota i ja vam tenir més arribada, tot i que ells estaven
molt tancats. Vam fer el més complicat, amb el gol de Fe-
rreres, però llavors ens va faltar més atenció en la jugada
posterior quan vam rebre l’1-2. Es va intentar però ja no
vam poder empatar davant d’un Valls que es un bon equip
i que saber defensar-se. Vam acusar el segon gol, poc des-
prés d’haver empatat”. 

El Camarles ensopega a casa

ENFRONT EL VALLS (1-2)
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El Catalònia va empatar contra un Corbera que va fer una bona imatge. Marc Prades va
fer l'1-0 per als locals. Però el Corbera va reaccionar, va fer un pal i va empatar poc abans
del descans. Un gol protestat pels locals per possible fora de joc. A les imatges de Canal TE
es comprova que Alejandro, jugador corberà que va culminar la jugada amb qualitat, estava
al limit. A la represa, els visitants van estar més ben posats i van aguantar l'empat, tenint
possibilitats a la contra. El Cata va tenir la seua en temps afegit. Albert Forcadell, del Ca-
talònia: “vam estar bé durant la primera mitja hora, controlant el partit i fent bones circu-
lacions, com la jugada del gol. Però arran del pal que va fer el Corbera, ja vam perdre el
control i ells van empatar. La represa fou molt travada, sense control, i hagués pogut passar
de tot. No vam estar com els anteriors partits a casa”. Jorge Parraga, del Corbera: “bona
feina de l’equip defensivament i fins i tot a la represa vam tenir possibilitats per assolir el
segon gol. Valoració molt positiva de l’empat”. El Corbera tenia diverse baixes. Entre elles,
la del davanter Jordi López ha deixat l’equip.   

El Cata cedeix un empat davant d’un bon Corbera

3A CATALANA

La Rapitenca va imposar-se al líder S. Bàrbara per 2-0. Els dos gols van arribar aviat, a
través d’Àlex López i de Tornel (minut 7). La confrontació es va trencar. Al Santa, ja a la
represa, se li va anul.lar un gol legal, obra de Saül. En afegit, penal i expulsió del porter ra-
pitenc, Matias. Amb els canvis fets, es va posar Richard i ell va aturar la pena màxima a
Callau. Ramon Sancho, tècnic de la Rapitenca: “vam començar amb molta intensitat i va
ser important avançar-nos aviat amb un 2-0 que va donar confiança. El partit, després, va
obrir-se i ells van tenir possibilitats com un tret que va aturar Mati, amb una gran parada.
Nosaltres també vam tenir-ne, ja més a la contra. A la represa, ells van fer un pas avant
però l’equip no va perdre el control i també va crear alguna contra per fer el 3-0. El Santa
Bàrbara va fer un bon partit i també va poder marcar algun gol”. Parra, del Santa Bàrbara:
“vam acusar un mal inici, amb poca intensitat. Després, vam reaccionar i vam tenir les nos-
tres opcions, amb un gol mal anul.lat. Però no vam poder entrar en el partit. Derrota que
ens ha de servir per seguir creixent com a equip. Content de l’actitud, no del joc”. 

El filial rapitenc frena la inèrcia del líder S. Bàrbara

ÀLEX LÓPEZ I TORNEL VAN ENCARRILAR AVIAT EL PARTIT AMB EL 2-0

El Jesús i Maria va empatar al camp del Roquetenc (2-2)
en un partit en què va avançar-se amb gol de Sufi, arran
d’una jugada en què els locals reclamen fora de joc. Amb el
0-1, el roquetenc Cristian Ventura es va lesionar. El Jesús i
Maria va tenir altres opcions amb un penal no xiulat. El Ro-
quetenc va millorar a la represa i Pere va empatar, en una
acció individual, aprofitant la debilitat defensiva visitant en
l’acció. Posteriorment Marc Alegre, de falta, va posar al Ro-
quetenc per davant. Al minut 95, el visitant Lucero, lliure de
marcatge, va rematar una falta, i empatava davant les pro-
testes locals pel temps afegit. Ito Galve, del Jesús i Maria,
manifestava que “no mereixiem perdre i el 2-2 va ser just
peruè sobre tot a la primera meitat vam fer mèrits per am-
pliar l’avantatge. Penso que el Roquetenc va protestar al li-
mit des que vam fer el 0-1, molt a sobre del col.legiat”. Un
comentari que no es veia així des de Roquetes: “es va pro-
testar el 0-1 però en cap moment va haver-hi més queixes”. 

Empat al 95

ROQUETENC-JESÚS I MARIA (2-2)

Narcís, del Flix: “vam fer un plantejament per jugar ben
col.locats, cedint més la iniciativa del joc. Ens va anar bé
perquè amb gols de Luis ens vam posar amb el 2-0. I, a
més, Jordà va poder fer el 3-0. Ells jugaven bé la pilota però
no van crear opcions. A la represa, vam seguir igual, i, amb
els minuts, vam tenir fins a 3 ocasions per decidir. L’Aldea-
na, amb bona proposta de joc, no havia fet perill però a poc
del final va marcar el 2-1 i en afegit ens van empatar. Per
les ocasions, mereixiem més davant d’un bon equip”. El Flix
tenia baixes. A més, Didac va lesionar-se. Xixo (Batea) ha
fitxat. Subi, de l’Aldeana: “van haver dues parts. A la pri-
mera, tot i que vam intentar jugar, el Flix va superar-nos en
intensitat. A la represa, vam jugar en defensa de 3 i vam es-
tar millor, durant uns 20 minuts. Després el partit es va tra-
var i va perdre ritme. Però la insistència va portar al 2-1 i,
en afegit, un gran gol de Jonatan fou el 2-2. Si bé no per
ocasions, per joc i sacrifici cal valorar la reacció”. 

L’Aldeana remunta en afegit (2-2)

PERDIA 2-0 AL MINUT 83, AL CAMP DEL FLIX

L’Olímpic va obtenir la segona victòria en la lliga. Va ser
golejant el Masdenverge (6-0). Segons Roca, de l’Olímpic:
“partit d’entrada igualat i intens. Important el gol d’Arroyo
al minut 15 que va ens va permetre tenir més confiança i
també espais. I Imanol, amb dos gols, encarrilava el partit
abans del descans. A la represa, el 4-0, també d’Imanol,
arran d’una bona jugada col.lectiva, va sentenciar i al final,
amb el duel trencat, Fèlix i Sergi van ampliar l’avantatge.
Victòria per seguir creixent”. Gerard Capera, del Masden-
verge: “res a dir. L’Olímpic ens va passar per sobre. La nostra
imatge va ser calamitosa. Si volem competir, com fins ara ho
hem fet al Perelló, Flix o a la Ràpita, hem de jugar al 100 %,
amb molta intensitat. Si no juguem així, som massa vulnera-
bles. I diumenge no vam estar a l’altura. Cal seguir, millo-
rant. Sobre tot adonar-nos-en que si volem competir a la ca-
tegoria ha de ser jugant d’una altra manera, amb molta
intensitat. Passar pàgina i reaccionar en el proper partit”. 

L’Olímpic ja s’impulsa

VA GOLEJAR EL MASDENVERGE (6-0)

David Garcia, del R. Bítem: “ens vam trobar amb un Batea molt or-
denat, amb ofici, i que va ser més efectiu en les ocasions. Nosaltres,
tant a la primera meitat com a la segona, vam tenir fases de bon joc
i vam crear unes 4 ocasions, dos 1 contra 1 amb el porter, d’Emili i
Eugeni, però no vam aprofitar-les. Aquí va estar la diferència. Ells,
amb el seu número 12, van fer sensació de perill al primer temps, i
van marcar el 0-1. I ja a la represa, en la recta final, quan havíem po-
gut empatar, ens van fer el 0-2. Tot i l’1-2 d’Egdar, no vam poder
empatar”. Piqué, del Batea: “vam fer un bon partit, amb equilibri en-
tre línies i amb ordre, com vull que jugui l’equip. Així, vam tancar bé
el joc interior d’un R-Bítem que té a Emili que és un gran jugador i
que fa mal entre línies. Però vam saber contrarrestar-ho i, a més, vam
fer el 0-1, de Joaquim, i al primer temps vam tenir altres opcions que
va evitar el seu porter, molt encertat. A la represa, vam seguir igual i,
a la contra, feiem perill i Chico va marcar el 0-2. Vam rebre l’1-2 i ells
ens van apretar. Però penso que vam merèixer la victòria”. Xixo ha
causat baixa al Batea. El basc Pau Abasolo va debutar. 

El Batea creix amb el triomf a Bítem

VICTÒRIA TERRALTINA (1-2)

El Perelló, nou líder

VA GUANYAR A ALCANAR (0-7)

Josep Maria Rovira, tècnic de la Cala: “vam jugar contra un rival
que està fent un bon inici de lliga i que va demostrar perquè. Amb
ofici, va saber trencar el ritme al joc en moments determinats i, a
més, molt ben situat sobre el terreny de joc. Ens va dificultar la cre-
ació d’opcions. A més, en va tenir un perioll, més al contraatac. No-
saltres no vam disposar de les ocasions d’altres partit però també
en vam fer dues de clares, davant de porteria, de Pitarque i d’Igor.
Bé, crec que l’empat es pot considerar just davant d’un equip molt
ben posicionat defensivament com el Godall. Rova complicat de
batre”. 
Bartolí, del Godall: “va ser un partit molt travat, amb moltes in-

terrupcions en el que el domini va ser compartit i en el que nosal-
tres vam tenir un parell d’opcions, tant a la primera com a la sego-
na meitat. Ells també van fer-ne dues de clares. Al final, es va
imposar el sistema defensiu i esic molt orgullós dels nois; estan as-
sumint i interprerant el que se’ls demana i ho fan amb encert, ju-
gant amb molta intensitat defensiva. Aquesta és la clau”. 

L’Ametlla-Godall, empat sense gols

RESULTAT JUST

El Perelló va guanyar el seu partit al
camp de l’Alcanar (0-7) i ara és líder d’una
categoria que es preveu oberta. Només cal
veure els resultats. Jonatan Ruiz (2), Eric
Barberà, Cristian (2), Marc Martí i Didac
van fer els gols. Molinos, tècnic del Perelló,
comentava que “va ser un partit sense
història. Voldria felicitar al tècnic i a l’equip
de l’Alcanar perquè en tot moment van
donar la cara, malgrat el resultat. Es admi-
rables com estan lluitant per l’equip del seu
poble”. Del Perelló, que ara és líder, dir que
Jack i Narcís tenen l’alta i que aniran en-
trant poc a poc, després de lesions greus.
Infante, Vicent i Raul també van ser baixa
a Alcanar. Vicent ja podrà tornar en el pro-
per partit. El central Raül serà dubte. 

Primer triomf de la Cava, contra el Sant jaume (2-1)

La Cava va guanyar el primer partit, contra el Sant Jaume, en un derbi de necessitat (2-1). Mario Arques, un dels tècnis de la Cava: “va
ser un partit molt travat, amb moltes interrupcions. Per a nosaltres, va ser clau començar bé les dues parts, amb moments que van decantar
el partit a favor nostre. Del bon inci, Roger Sola va fer l’1-0. Però amb els minuts, vam baixar i el Sant Jaume va reaccionar, tot i quee sense
fer perill. Malgrat això, Arnau va empatar arran d’una errada nostra en la sortida de pilota. Llavors van venir les expulsions de Manel i Navarro
arran d’una discussió per la qual l’àrbitre va caure a terra. A l’inici de la represa, Roger Sola va marcar el 2-1 culminant una bona jugada
col.lectiva. A partir d’aquí, poca continuitat del joc. El Sant Jaume es va quedar amb nou. Tot i això, al final, va tenir l’opció per empatar.
Guillem va evitar-la. Primer triomf força important”. Joan Subirats, del Sant Jaume: “va ser un partit marcat per les expulsions. La Cava va
començar millor i es va avançar. Nosaltres vam fer unes modificacions i es van anar bé, pressionant i recuperant pilota i control del joc. Arnau
va empatar però llavors van venir les expulsions. Penso que a nosaltres, l’expulsió de Navarro ens va perjudicar més perquè vam haver de
reestructurar l’equip defensivament. A l’inici de la represa, ells van fer el 2-1. Vam reaccionar i, malgrat quedar-nos en 9, vam tenir possibi-
litats, la més clara una al final que ni Eric ni Arnau van poder culminar. Hagués estat l’empat. Hem de seguir per canviar la dinàmica”.  

El debut d’Edu Albacar crea
expectació a Sant Jaume

Edu Albacar té previst debutar diumen-
ge, amb el Sant Jaume, contra el Flix. Aixi
va dir-ho a Minut 91, aclarint també que,
tot i que li agradaria estar més partits, no-
més en jugarà els que pugui. El debut d’E-
du, crea expectació i il.lusió en un Sant
Jaume que necessita guanyar el primer
partit. Curiosament, Xixo ha causat baixa
al Batea i ha fitxat amb el Flix, podent de-
butar al camp de l’equip del seu poble.
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BÀSQUET. CANTAIRES LES VINYES DEL CONVENT CSIT 2019. (80-61)

El sènior masculí del C.E. Tortosa disputava aquest dissabte un triangular a la pista del
Tarragona HC. En primer lloc s’enfrontaven al Tarragona HC juvenil (20-27). Pel que
fa al segon partit, el sènior tortosí jugava contra el C.H. Agramunt. Derrota per 20-
22. Amb una victòria i una derrota els del Centre d’Esports finalitzen la preparació ja
que la setmana que bé ja comença una nova etapa dintre la Segona Catalana, a la
pista de l’Handbol Poblenou. El cadet femení va disputar la fase d'ascens i no va poder
assolir-lo en caure en els tres partits, a Sant Pere de Ribes i Ascó, i també en el que es
va jugar al pavelló de Ferreries, contra l’Oar Gràcia de Sabadell. L'equip no va poder
superar a cap dels rivals que es van mostrar superiors.

HANDBOL

El Club Bàsquet Cantaires les Vinyes del
Convent CSIT 2019 va perdre el primer par-
tit del campionat, a Castellar (80-61). 
Segons fonts de l’equip, “les baixes van

passar factura. Només es va poder aguantar
el ritme durant la primera part. En el primer
vam dominar en les dos àrees del camp tant
en defensa com en atac, amb un Dre Yates i
Martí Vidaier amb molt bon encert, fins
aconseguir una avantatge de 15 punts. Al
segon, el Castellar va pujar la intensitat i no-
saltres ja vam tenir dificultats, arribant al
descans amb el 34-37. A la represa, amb la
falta de jugadors, no vam poder afrontar el
ritme del joc rival, que es va crèixer jugant
amb més determinació i major encert. L'úl-
tim quart va ser marcat per l'expulsió de Dre
per cinc faltes i per un Cantaires que va in-
tentar reduïr distàncies, però el físic no va permetre aconseguir l'objectiu. Al final, 80-61”. El Cantaires debutarà a
casa diumenge (18 h). Al pavelló de Ferreries, contra l’ESCOLA PIA SABADELL.

La Copa Catalunya s'inicia amb derrota, a Castellar

PATINATGE. DEL 3 AL 13

Com es va poder comprovar en directe el passat 30 de
Setembre al pavelló esportiu de l'Aldea, el Club Patí l'Aldea, es troba situat a la primera
fila del patinatge artístic sobre rodes a nivell individual amb les incorporacions d'Andrea
Silva i Mònica Gimeno,  reconegudes campiones a nivell nacional i internacional, tambe
compta amb el reconegut  Grup  Show petit,  aquest any amb la presentació de DO-
MA'M, una coreografia realitzada per Manel Villarroya,  entrenador i coreògraf d'alt ni-
vell, nascut a l'Aldea,  i reconegut arreu del món del patinatge artístic. Enguany també
és uns dels patinadors que forma el grup Show Petit.  Del 3 al 13 d'octubre es celebrarà
el Campionat del Món de patinatge artístic, Artístic Skating Word Championship, a
Mouilleron Le Captiff (França).

El CP L’Aldea afronta 
el nou repte del mundial

HANDBOL. AMPOSTA LAGRAMA (19-26)

Important victòria l'aconseguida per les jugadores de
Mateu Castellà que suposa els primers punts d'aquesta
present temporada 2018-2019.
La primera meitat fou molt igualada. A l'equip am-

postí, amb alguns errors, li va costar entrar al partit, ai-
xí i tot ja al minut set de l'encontre es posaven per da-
vant al marcador. S’arribaria al descans amb un ajustat
10-11 favorable a les del Montsià.
A la represa un parcial de 0-4 encarrilava la victòria

mantenint ja sempre aquesta renda i augmentant les
diferències fins al 19-26 final.
ALINEACIO CH. AMPOSTA "LAGRAMA": Marta

Gàlvez, Paula Ripoll (2), Georgina Vila (2), Sara Alonso
(1), Esther Juncosa (2), Gemma Gàlvez (4), Maria Mar-
galef, Noelia Lázaro, Lluïsa Hierro, Xoana Iacoi (5),
Laia Hernández (4), Zulema Asensio (6).

Demà dissabte dia 6 d'octubre a les 20hores, el Club
Handbol Amposta "Lagrama" rebrà l'Unizar Domini-
cos de Saragossa.

Primera victòria, a Sant Vicenç

Centre Esports Tortosa

*VOLEI ROQUETES: bon inici del sènior
masculí en un partit per agafar ritme de com-
petició amb un 0-3 a la pista del Cunit. Les ju-
venils van guanyar 1-3 a Torredembarra. Con-
tinuen en la bona dinàmica de la temporada
passada. Remarcar el reforç de jugadores ca-
det. El cadet femení va perdre el primer partit
de la temporada, contra el CV Torredembarra (3-0). L’infantil femení va vèncer (1-3)
al camp del Cevol Torredembarra. Partit molt igualat on les roqueteres van dominar
amb el saque i una molt bona actitud defensiva. Cal destacar la remuntada del tercer
set on després d'anar perdent per 5-6 punts, van aconseguir al final donar la volta al
marcador.
*EL CENTRE DE TECNIFICACIÓ AVATARS ACADEMY

amb els seus coordinadors Aleix Franch i Juanjo Serrano,
inicien una nova temporada amb els seus entrenaments
de tecnificació de futbol per a tots els xiquets/es, juga-
dors/es i porters/esentre 4 i 14 anys, que els agradi el
futbol i vulguin millorar amb la seva formació i la seva
tècnica de pilota. Tots els interessats/es poden provar els
entrenaments gratuïtament i veure la seva forma de tre-
ballar i els seus objectius en alguna de les 2 seus dels
Avatars Academy (Jesús i Maria i la Sénia). 
*EL PERELLÓ: Aquest diumenge 30 de setembre, s’ha

celebrat  la 3a Emburgada Bike Race, prova puntuable dins del circuit de la Xallenger
BTT Terres de l’Ebre 2018. La cursa ha constat de dos circuits: un de llarg de 40km i
1100m de desnivell positiu i un de curt de 30km i 750m de desnivell positiu. A la pro-
va han participat 260 ciclistes i ha estat, per tercer any consecutiu, tot un èxit. Al fi-
nalitzar, s’ha fet el sorteig del “Pes de la teva Bici en Mel”.
*JESÚS serà l’escenari, la matinal del diumenge 7 d’octubre, de la primera prova

atlètica de promoció del Baix Ebre de la temporada. Es tracta de l’onzena edició de la
Milla Urbana. L’activitat està emmarcada dins de les Festes de Sant Francesc.

BREUS
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Top Secret

Equip de la setmana
UE RAPITENCA

*Els misteris del futbol: fa tres setmanes Jota, Emili i Robert eren titulars. La setmana
passada a la banqueta i en aquesta titulars.
*Rècord guines de clubs de futbol a Alcanar: 5. Primer equip CD Alcanar, futbol base
Alcanar, dos veterans en la mateixa lliga (Canareu i Alcanar) i ara l'equip de fèmines, que
estava amb el primer equip, formarà un nou club. I si sumem a l’equip de futbol sala,
Les Cases Club, que també està federat, serien 6.
*El jugador Jordi Borràs, de l’Aldeana, es va acomiadar dels seus companys encara que
segueix vinculat al club. Però apunta que tornarà a fitxar pel Jesús i Maria on entrena.
Al club aldeà no ha agradat la seva marxa, quan era el jugador que havia jugat més
minuts. De moment, no li han donat la baixa.
*Aleix Zaragoza i ara Roger Antó, dos jugadors del J. i Maria que ha anat a la Cava.
*L’Ascó necessitava un davanter i el tenia a prop: Marcel de Flix. El club flixanco va dei-
xar marxar al jugador. Però resulta sorprenent que l’Ascó no comuniqués al Flix que volia
fitxar-lo. Per aquest motiu hi ha decepció. Segons fonts de la junta: “li hem donat la
baixa a petició del jugador. Però a nivell del club, no hem rebut ni una simple trucada de
l’Ascó per comentar la seua intenció d’incorporar-lo”.
*Sembla que l'Ascó té mala sort. 4 davanters lesionats i aquesta setmana Masqué, que
havia fet de davanter improvisat els darrers partits.
*Tècnics que són grans professionals i que estan a l’atur per al futbol regional: Àngel
Garcia, Jordi Rojas, José Mora, José López, Toni Oruj, Pitu Iglesias, David Burgos, Isaac
Fernández i Amores no entrenen. Un president d'un club de Tarragona em va dir: "això
demostra que no hi ha un euro i que s'aposta per tècnics menys consolidats i que poden
ser més assequibles econòmicament". José Lopez i Jordi Rojas entrenen a futbol base.

sss

*Moment dolç de la Rapitenca: tres jornades fora del seu camp i dues
victòries i un empat. I l'únic partit perdut fou contra el Vista Alegre quan
els rapitencs van merèixer guanyar.
*Aquesta lliga de Segona serà molt igualada: els set primers només estan
separats per tres punts i tres són recent ascendits: Ampolla, Riudoms i
Catllar.
*El Valls va demostrar a Camarles que potser campió. Molta disciplina,
solidaritat, molt bon posicionament, ofici per parar el partit quan calia,
bona banqueta i un gran míster. Si no queda primer, quedarà segon.
*Què li passa a l’Ulldecona? Només una victòria. I a casa dues derrotes.
Per equip hauria d'estar en les cinc primeres places. Sembla que hi ha
molts nervis per marcar.
*Gran entrada al Tortosa-Amposta, més que en molts dels partits de
Segona B: 600 espectadors. I això que es va transmetre en directe per
Canal TE. Es va fer una rifa gratuïta especial per a nens del futbol base que
anessin vestits amb la samarreta del club.
*Ull amb l’Ampolla que porta 3 partits guanyant, crec que serà l'equip
revelació ebrenc. 7 jugadors ja han marcat. Un jugador de l’Ampolla em
diu: "tenim un mister que és un tros de pa. Ens té a tots contents".
*Continuo dient que el Vilaseca donarà guerra. A la Sénia van comprovar-
ho diumenge passat.

*Igualtat total. Ja no queda ni un equip invicte. A la jornada 5, la
passada lliga quedava l’Ampolla, fa dues el Catalònia i fa tres
l’Ametlla, Santa Bàrbara i Roquetenc.
*Jack Cid, del Perelló, després de 14 mesos lesionat, podrà jugar en
les pròximes setmanes. Serà el fitxatge estrella d'aquest equip.
També han sortit de la seva lesió Narcís i Vicent.
*Jordi López va causar baixa al Corbera per no ser titular fa quinze
dies. No li va agradar. El míster no el va posar per no haver entrenat
durant la setmana. Va fitxar amb l’At. Valls.
*Joanra Mars, del Sant Jaume, va causar baixa al club i, de moment,
deixa el futbol per una decisió personal.
*Beranuy, de la Rapitenca B, lesionat per 4 mesos.
*Debut de dos històrics en aquesta jornada: Marc Baiges (al
Tivenys) i Marc Alegre (al Roquetenc), després de la seva lesió
*El Godall és sempre un dels candidats al descens. Però aquest any
canvi de dinàmica: 5 jornades i només ha perdut un partit.
*Xixo va causar baixa al Batea. Ha fitxat amb el Flix.
*Preocupa la poca assistència de l'afició de l’Alcanar. Gran part dels
espectadors a la Fanecada eren del Perelló. S'esperen 4 fitxatges.
*El Catalònia té dependència de dos jugadors: Chescu i Marc Prades
que han estat els únics que han marcat. 3 dianes cadascun.

TERCERA CATALANA EN OFF

PRIMERA I SEGONA CATALANA EN OFF

Els bessons del Catalònia: Josep i Quim Martinez. I els del R. Bítem: Edgar i Victor Bartolomé.

ADRI SALES (Gandesa)

IMANOL (Olímpic)

GALLEGO (Ampolla)

VIZCARRO (Amposta)

VILLA (Rapitenca)

LUCERO (Jesús i Maria)
EDGAR (Batea)

ROGER SOLA (la Cava)

DIDAC (Aldeana)

MONFORTE (la Sénia)

TORNEL (Rapitenca B)
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INGREDIENTS 4 RACIONS:

• 1 mango madur
• 1 alvocat madur
• 50 g de salmó fumat
• Oli d'oliva verge
• Mostassa de Dijon
• Mel
• Pebre negrea

Un tàrtar és una preparació de carn o peix
cru greixós (com el salmó o la tonyina) pi-
cat finet i amanit amb espècies o salses. El
tàrtar d'avui és una mica especial, ja que és
de fruita i salmó fumat (no cru). Així i tot
el format i la manera d'amanir-ho ho recor-
da plenament i per aquest motiu l'hem
anomenat tàrtar. És una recepta senzilla i
ràpida de preparar. No us prendrà més de
10 minuts i el resultat és molt satisfactori.

Habitualment els tàrtars s'acompanyen de
torradetes però també podeu presentar-lo
damunt un bouquet d'amanida, o en culle-
retes com a aperitiu, acabat amb cibulet
picat, unes gotes de glaça de Mòdena... lli-
bertat absoluta!

PREPARACIÓ:

Netegem, pelem i tallem a dauets petits el

mango i l'alvocat. Tallem a dauets de la
mateixa mida que els anteriors el salmó fu-
mat. Ho aboquem en un bol i hi afegim una
culleradeta de mostassa de Dijon, una de
mel i pebre negre. Remenem bé sense aixa-
far. En un plat muntem el tàrtar en un cer-
cle d'emmotllar. Si voleu, es pot posar al
damunt del tàrtar una culleradeta generosa
d'ous de truita (o de caviar), farà el plat
més festiu!

VALORACIÓ
Aquesta recepta és una
injecció de vitamines i antio-
xidants. Anem desglossant
els ingredients que la com-
ponen. A banda de les
característiques nutricionals
que ja us he destacat en
altres ocasions, l'alvocat és
ric en vitamina C i E. El
mango conté molta fibra i vitamina C. Els ous
de truita són ric en vitamines del grup B, proteï-
na d'alt valor biològic, vitamines E, D i C,. Pel
que fa al salmó fumat té una proporció de grei-
xos totals 7,8 g per 100 g d'aliment, 1,45 g de
greixos saturats, 2,85 g de greixos monoinsatu-
rats i 2,56 g de poliinsaturats. Només conté 35
mg de colesterol, enfront dels 450 mg que con-
tenen 100 g d'ous de truita. Tot i que la quan-
titat que es posa a la recepta és petita, cal tenir-
ho en compte.

Tàrtar de mango i alvocat amb salmó fumat

Lluïsa Garriga i Balagué
Diplomada en nutrició humana i dietètica
Diplomada en infermeria
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

TELÈFONS D’INTERÈS: Emergències ·  Mossos  d’Esquadra ·  Bombers ·  Urgències  (Ambulàncies) 112112

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Les tensions  o renyines  que hagin  pogut
existir  en el passat  ja no entren  en l‘actualitat
de la teva  vida sentimental  .Si vols fer una
dieta, ara  és el moment  de començar-la.

Avui els teus  sentiments  poden  ser contra-
dictoris. Intenta  aclarir-te. Estàs  experimen-
tant  un important  gir i les  coses  que van
ser importants  ja no  ho seran  tant  en el
futur.

Taure
20/4 al 19/5

Avui  li voldràs  donar un sentit més profund
a les teves relacions més íntimes. Respecte
a la salut , és el moment  de fer canvis  en
la teva forma  de vida  i pensar.

El trànsit  de Venus  per la teva casa  tres
indica  que la teva capacitat  de comunica-
ció  millora. Igualment  et sentiràs  més esti-
mat  per les persones  que t’envolten.

Bessons
20/5 al 21/6

La teva  situació  planetària  actual  et permet
afrontar  qualsevol nova situació  sentimental
sense haver  de fer  un esforç  per adaptar-
te. Et poden sorgir  problemes  d’insomni . 

El trànsit  de Venus  i Saturn  pel teu  signe
indica una reactivació  dels teus assumptes
sentimentals . Tot  es desenvoluparà de
forma  més profunda. 

Cranc
22/6 al 21/7

El l’amor  les teves  metes  són  pràctiques ,
ara  el que desitges  és tenir  una mica més
d’estabilitat. Pensa  que un excés  de greix  en
el menjar  t’afecta  negativament.

Lleó
22/7 al 22/8

Has  de plantejar-te  noves coses en la teva
vida sentimental i social. Hi ha  assumptes
que has  de modificar .Possiblement  passes
massa hores  assegut  per motius laborals .

Aquari
20/1 al 18/2

Per als teus assumptes d’amor  tens nous
recursos. El truc  està  que els sàpigues uti-
litzar. Moment  ideal per començar  un règim
d’aprimament  o variar algun  hàbit.

Verge
23/8 al 21/9

El trànsit  de Mart  per la teva casa  set indica
període  de molta activitat  social i de canvis
en la teva  vida de parella . És possible  que
el teu sistema  nerviós  es vegi  alterat.

Peixos
19/2 al 20/3

Comptes amb  el suport de Mart  transitant
per la teva casa cinc per qualsevol  iniciativa
sentimental  que vulguis  experimentar. Ara
és un bon moment  per als canvis.

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01

El trànsit  de Venus  per la teva casa dotze  indi-
ca que pots  viure  algun  tipus  d’amor  ocult,
una  història a la qual  no li donaràs  publicitat.
La  teva  ment  està  a ple rendiment. 

MÉS EBRE  RECOMANA 
AGENDA D'ACTIVITATS I ACTES

DESTACATS A LES TERRES DE L’EBRE
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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.45.000€ Tel.
645 888 266

SERVEISÑ

TREBALLÑ

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!

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

TORTOSA
ES VEN LOCAL-

BAIXOS I CANTONER.
C/ DEL SOL AMB C/
MAJOR REMOLINS.

IDEAL PER A QUALSEVOL
MAGATZEM O NEGOCI.
ENTRADA IMMEDIATA.

619 049 038 

SE PRECISA
PELUQUERA
con experiencia
ZONA TORTOSA
645888266

CATALANA 
SCORT

ACOMPAñAMIENTO
CENA, VIAJES, 

DISCRETO, 
SOLO PERSONA

SERIA y FORMAL
664 149 258




