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Reivindicació del passat més recent de la Ràpita posat en valor

L’arribada del pailebot Santa Eulàlia provinent del port de Barcelona, prevista per demà divendres a les 17 hores, donarà el tret de sortida
a la segona edició d’Orígens a la Ràpita: “el fet rapitenc explicat pels rapitencs a locals i forans”. El barri mariner del Xicago recupera
la seua essència tradicional per acollir la vuitantena d’activitats programades. P3 

Joan Roig, de 34 anys, és regidor a l'Ajuntament d'Alcanar des de l'any 2011. Aquesta
setmana ja ha exercit d’alcalde del seu municipi. Va ser escollit amb 9 vots a favor, 7 dels
quals corresponen al seu grup municipal, ERC, i 4 foren en blanc. I s’estrena com a
màxim responsable del consistori en les Festes del Remei, que comencen avui i que dura-
ran fins dilluns. 

P8

Joan Roig és investit nou alcalde d’Alcanar
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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.

La Reial Arxiconfraria Nostra Senyora de la Cinta va lliurar diumenge
passat a Càritas i Creu Roja Tortosa un taló per un import d'11.000
euros, la segona donació que fa dins de la campanya "2018 Any de la
Cooperació i la Solidaritat”, i quantitat que cal sumar als 8.000 euros lliu-
rats ara fa unes setmanes. L'acte de donació va tenir lloc a la Real
Capella de la Cinta al final de la missa Dominica del mes d'octubre.

L'Arxiconfraria de la Cinta fa un nou
lliurament a Càritas i Creu Roja Tortosa 

PER LA CAMPANYA DE LA COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

Editorial Un "secret" a veus
Aquesta setmana, un reportatge del diari Ara ha destapat la caixa dels trons afirmant que La Zarzuela i la Moncloa es van unir per forçar canvis de seus de bancs, grans empreses i mul-
tinacionals arran del referèndum de l'1-O. A banda de xantatge i extorsió mafiosa, als EEUU, anirien tots a la presó, com a mínim, per manipular les accions d'empreses que cotitzen a
borsa, assegurava l'economista Xavier Sala-i-Martín a través de les xarxes socials. Felip VI va intervenir personalment en la setmana més crítica que ha viscut l'economia catalana els
últims anys, segons han confirmat diverses fonts a l'ARA. El cap de l'Estat, el president Mariano Rajoy, i la cúpula del seu govern van treballar aquells dies amb un objectiu comú, trucant
a empresaris i directius per forçar una fugida d'empreses i servír de càstig econòmic contra un procés sobiranista que va arribar al seu punt àlgid quan les imatges de la repressió policial
de l'1-O van fer la volta al món. Va ser aleshores quan van forçar CaixaBank i el Banc Sabadell a treure la seu de Catalunya. Per cert, sabeu qui pagarà la factura de totes aquestes tru-
cades? Segur que sí. Per altra banda ja se sap que la Fiscalia Anticorrupció va considerar que els indicis que implicaven a Joan Carles I, papa de Felip VI, en el cas Nóos eren "extraor-
dinàriament dèbils", com dèbils eren les "instruccions" que li donava a la seua Corinna a més d'arxius secrets del CNI per protegir-la si ell moria... Segons una carta de
l'excomissari Villarejo l'empresària Corinna té "dades personals i privades de les personalitats més rellevants d'Espanya". Però oco, aquest cas té un final ben different donat que la "viti-
ma" Corinna, a més de donar fe de tota la corrupció, va afirmar que a Joan Carles I "allò" no li funciona, donant a entendre que pateix disfunció erèctil i que s'ha quedat impotent.
Un cop baix, o, a la part baixa del rei emèrit per part de la seua ex-amant. I natros? Assistirem impotents a tots aquests escàndols? 

Josep Gonzalez Català, president del gremi d'artesans pastis-
sers de les comarques de Tarragona, ha signat la seva incorpo-
ració a PIMEC acompanyat per Valero Munté Baldirà, director
d'obrador del Gremi i professor de l' IES d'Hoteleria i Turisme
de Lleida.

Signatura PIMEC i 
Gremi d'Artesans Pastissers

INCORPORACIÓ

Agraïm a tot l’equip de la Residència l’Onada d’Ulldecona, en
nom de les famílies Vidal-Miralles i Castell-Lletí-Miralles, la
professionalitat, la dedicació i el caliu humà que vàreu dispen-
sar a la nostra mare i al nostre pare, respectivament.
Ells ens han deixat, ara, només ens queda fer-vos palès la nos-
tra gratitud, en especial a les treballadores i treballadors, que
vàreu estar dia darrera dia més prop d’ells. Ens heu recordat
uns valors, que no per apresos, teníem un poc oblidats.
Ens sentim part de la gran família que sou.

Amb tota la nostra estimació,

Famílies Vidal-Miralles i Castell-Lletí-Miralles
Freginals, octubre de 2018

A L’ONADA ULLDECONA

AGRAÏMENT

Felicitats! és una nova pàgina del web icsebre.cat adreçat a les dones ges-
tants de les Terres de l’Ebre i les seves famílies. El projecte es va presentar el
passat diumenge 7 d’octubre, durant la 3a Jornada d’Alletament Matern
que organitza el Grup de Suport a la Lactància Materna de la Gerència
Territorial Terres de l’Ebre i que va tenir lloc a l’Aula Dr. Ferran de l’Hospital
de Tortosa Verge de la Cinta amb l’assistència de 70 persones.
L’objectiu del projecte és proporcionar-los informació sobre el procés de
l’embaràs, el part i el postpart, i també de l’atenció i les cures bàsiques del
nounat. Per això, durant el tercer trimestre de l’embaràs, les dones rebran
un correu electrònic amb l’enllaç de la nova pàgina web Felicitats!
Cada cop més, les dones i les seves parelles poden decidir sobre aspectes
que tenen a veure amb l’embaràs i el part, i cal que en tinguin informació
suficient. Per això, a la pàgina web la informació s’organitza en diferents
capítols i pretén resoldre els possibles dubtes d’aquesta nova etapa: 
1) Tràmits: aquest espai pretén facilitar i ser una eina de consulta pels tràmits
que cal fer en aquesta nova etapa i resoldre dubtes de les gestions; 
2) Consells de salut per a la mare i 3) Consells per a la salut del nadó.

L’ICS Ebre presenta el projecte Felicitats!

NOVA PÀGINA WEB ADREÇADA A LES DONES GESTANTS
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Gala, més enllà de la musa de Salvador Dalí

Fins el 14 d’octubre podreu visitar al MNAC una exposició sense precedents: Gala
Salvador Dalí. Una habitación propia en Púbol.
L’espai, amb més de 300 pintures, dibuixos,
fotografies i documentes relacionats amb Gala,
serveix per posar en relleu la figura de la musa per
excel·lència de l’artista surrealista i comprovar que
es tracta d’un personatge clau en les avantguardes
del segle XX. Mostra d’això és que el pintor arribés
a firmar amb “Gala Salvador Dalí”.
Més info: www.museunacional.cat/ca/gala-dali

Vins, música, arquitectura i paisatge

Si barregem un espai amb un gran patrimoni immaterial, ritmes i veus folklòriques i el
plaer d’un bon vi i la restauració sorgeix el Festival
Terrer–Priorat, que enguany celebra la seva segona
edició a partir del 6 d’octubre. Allà podrem deixar-
nos seduir per música sacra, sefardita, andalusí i els
romanços fins a la jota, els cants de batre, les
corrandes, el flamenc, els ritmes moderns o la
rumba catalana i, a més, acompanyar-ho tot amb la
bona gastronomia i tradició enològica del Priorat.
Més info: www.terrer.cat/

Gaudeix de Lleida també a la tardor!

Dues propostes que ens apropen a la història d’una manera ben diferent: per un costat
“Contes i llegendes sobre les nostres cançons”,
on la soprano Marga Mingote ens acosta al món
de la lírica popular amb cançons tradicionals que
ens transportaran al passat. Per altra banda, “Les
veus de la Cuirassa” ens descobrirà el call jueu de
la Lleida Medieval, “La Cuirassa”. Malgrat haver
estat oblidat durant anys, reobre al públic per fer
un viatge de més de 500 anys al passat.
Més info: www.turismedelleida.cat

Exposició Gala SalvadorDalí. Una
habitación propia en Púbol

El Priorat

“La Guirassa” de Lleida

Més de 10.000 de
persones arreu de
Catalunya pujaran
aquest dissabte a 18
cims diferents del
país per demanar la
llibertat dels antics
membres del Govern
de la Generalitat que
actualment estan a la
presó o a l’exili. Els
18 pics els ha triat
cada un d’aquests
polítics. Carme
Forcadell ha triat el
Mont Caro. 
Els familiars dels polí-
tics també participa-
ran a cada un d’a-
quests cims que no són tan sols a Catalunya. Demà divendres desenes de per-
sones de les Terres de l’Ebre visitaran, a la presó de Mas d’Enric, a Carme
Forcadell. Es farà una concentració davant del centre penitenciari del Catallar
a les onze del matí.
Presentació
Ahir dimecres a la sala de plens de l'Ajuntament de Roquetes es va realitzar
una roda de premsa per presentar l'acció esportiva, solidària i reivindicativa
"Cims per la Llibertat" al Cim de Caro. La presentació va anar a càrrec de l'al-
calde de Roquetes, Paco Gas, i del president del Centre Excursionista de Xerta,
Karim Chouaib. Foto: Roquetes Comunicació

Carme Forcadell elegeix Mont Caro 
per la crida “Cims per la Llibertat” 

d’aquest dissabte

L’arribada del pailebot Santa
Eulàlia provinent del port de
Barcelona, prevista per demà
divendres a les 17 hores, donarà
el tret de sortida a la segona edi-
ció d’Orígens a la Ràpita. El barri
mariner del Xicago recupera la
seua essència tradicional per
acollir la vuitantena d’activitats
programades, entre les quals
destaquen concerts com el de
Pep Gimeno ‘Botifarra’ amb
l’Agrupació Musical rapitenca,
dissabte a la nit, i el de Quico el
Célio, el Noi i el Mut de
Ferreries, diumenge.
“Estem llestos i il·lusionats per
gaudir de les nostres tradicions i
de la nostra essència de nou.
Pagesa, marinera, és igual,
l’essència d’un poble mediterra-
ni autèntic que fa gala de les
seues arrels i gaudeix de les
coses petites, de la vida al carrer.
Tornem al Xicago per reviure
Orígens i esteu tots convidats a
acompanyar-nos”, ha afirmat
l’alcalde de la Ràpita, Josep
Caparrós. 
Una vegada més, el regidor

d’Identitat, Rafa Balagué, ha
agraït “la participació i la impli-
cació de la ciutadania que, a tra-
vés de moltes entitats i associa-
cions, i també dels particulars,
des de fa setmanes ja ens fa
sentir l’emoció d’esta nova edi-
ció”. La vuitantena d’actes pro-

gramats s’escampen per totes
les hores del dia, amb concursos
ben diversos (com ara de bal-
cons i façanes, d’aparadors, de
vestits d’època, de forçuts, de
morra o un campionat de bac),
amb un mercat de productes de
quilòmetre zero i artesania, jocs

tradicionals, escenes itinerants
de teatre, tallers, exposicions,
homenatge a tots els centenaris,
demostracions d’oficis antics.
Tampoc la gastronomia s’ha
passat per alt, i tavernes i res-
taurants, que faran tapes i
menús especials per a l’ocasió.

*SANDRA LEO-
NARDO BENET,
nascuda i resident a
Amposta, ha estat
guardonada amb el
Premi de millor
Doctora de la Real
Acadèmia de
Doctores de España
en la seva modali-
tat. Actualment,
Sandra treballa com
a investigadora a
l’IRTA (Poble Nou). 
És doctora en
Biologia, amb diver-
sos màsters relacio-
nats en la matèria.
Té 28 anys.

*PROP DE 10.000
CAÇADORS de les
Terres de l’Ebre es
preparen per iniciar
una nova tempora-
da de caça, diu-
menge.

* L’ E S PORT I S TA
AMPOSTINA D’E-
LIT AINA CID inau-
gurarà el curs
acadèmic 2018-
2019 del campus
Terres de l’Ebre de
la URV.

El barri del Xicago de la Ràpita recupera la seua essència tradicional

Nova iniciativa per demanar la llibertat dels presos polítics

L’arribada del pailebot Santa Eulàlia donarà demà
divendres el tret de sortida a la segona edició d’Orígens

L’arribada del pailebot Santa Eulàlia marcarà l’inici d’Orígens a la Ràpita.
FOTO: Pere de Prada



LES DENÚNCIES per robatoris de garrofes a l’Ebre gairebé
s’han duplicat. En aquesta campanya, que enfila la recta
final, els Mossos han registrat 24 denúncies pel furt d’uns
20.000 quilos de garrofes, una desena de denúncies i 6.000
quilos més que l’any passat. Els Mossos treballen per evitar
que els petits furts als cultius de garrofa s’acabin
normalitzant.
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EL COMPLEX ASSISTENCIAL DE LA SANTA CREU DE JESÚS
RECAPTA 639 EUROS PER L'ONG PROVOCANT LA PAU.
L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, va lliurar la
recaptació al responsable de l'ONG Joan Enric Reverté. La
iniciativa va sorgir de la direcció i treballadors del centre.

EL GOVERN ha acordat aquest dimarts nomenar Marta
Curto Grau (Tortosa, 1982) directora d'Anàlisi Econòmica.
És doctora en Economia, màster en Economia i llicenciada
en Economia. Des de 2017 i fins a l'actualitat ha estat
investigadora a la Universitat de Barcelona. 

EN UN MINUT

*MOVEM TORTOSA
informa que, dilluns, el
govern municipal, va apro-
var la construcció de 80
columbaris per un import
aproximat de 20.000 E. En
aquest sentit, el portaveu
de Movem Tortosa, ha vol-
gut recordar que l’abril del
2016, gairebé fa tres anys,
el seu grup havia presentat
una proposta per la cons-
trucció d’aquest columbari
que fou rebutjada per la
Sra. Roigé i ERC: “ens tro-
bem una vegada més en
un altre exemple de com
voten en contra una pro-
posta de l’oposició, total-
ment positiva. I ara, a les
portes de les eleccions, es
pengen la medalla”.

*PSC TORTOSA: el porta-
veu Enric Roig recorda a la
Comissió de Serveis al
Territori que al barri del
Garrofer “encara existeix
cablejat mal instal.lat i
penjant que pot resultar un
perill”. 
D’altra banda, Roig cele-
bra que, tot i que ha passat
l’estiu, es portin a aprova-
ció els umbracles de la
plaça Francesc Macià.

Més Notícies

Ports i l'Ajuntament de Tortosa han inaugurat el nou embarcador fluvial, situat
al costat del Club de Rem, que s'ha modernitzat per fer-lo més funcional i poten-
ciar les activitat fluvials, com els esports nàutics i la navegació d'esbarjo i espor-
tiva, i també el turisme. Amb aquest objectiu, el nou embarcador s'ha integrat al
passeig fluvial de l'Ebre, al centre de la ciutat. El nou embarcador s'ha elevat 30
centímetres respecte l'anterior i s'ha pavimentat amb formigó, de manera que
els augments de cabal del riu tinguin menys afectació a la infraestructura. També
s'ha renovat la línia per atracar embarcacions, restituït la rampa d'avarada i s'ha
instal·lat norais per marrar vaixells i defenses per evitar topades amb el cantell
del moll. L'obra de renovació ha costat 101.000 euros i s'ha fet en dos mesos.
L'embarcador és titularitat de Ports de la Generalitat però aquest dilluns també
s'ha signat un conveni amb l'Ajuntament de Tortosa que es farà càrrec de la ges-
tió, manteniment, conservació, neteja i vigilància de la infraestructura. 

L'Ajuntament de Tortosa construeix un aparcament
obert en superfície de 103 places al sector dels
Quatre Camins. Situat en uns terrenys municipals
pròxims al Pla Parcial Camí de Roquetes, encara
pendent de desenvolupament, el nou equipament
permetrà els veïns de la zona aparcar gratuïtament i
evitar, així, que aquests deixin els seus cotxes sobre
les voreres i es degradin. Precisament, les obres, que
s'allargaran duran un mes o mes i mig, inclouran
també la construcció de la vorera del mateix carrer,
Ramon Llull, a partir de la cruïlla amb l'avinguda dels
Ports de Tortosa-Beseit. El pressupost total d'aques-
tes actuacions ascendeix als 80.000 euros i, segons
l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, dona respos-
ta a les demandes veïnals. A la imatge, l'alcaldessa
en la visita d’ahir a les obres.

Amb la renovació, es volen potenciar els esport nàutics

L'Ajuntament habilita un
aparcament de més de 100 places

Tortosa estrena el nou embarcador, més
funcional i més resistent a les riuades

A la zona dels Quatre Camins

La Generalitat reconeix el Mercat municipal de
Tortosa pels seus 130 anys i a l'establiment

centenari Fruites Barberà

El Palau de la Generalitat ha acollit aquest dimarts el lliurament dels
Premis Nacionals a la Iniciativa Comercial i als Establiments Centenaris de
Catalunya. En un acte presidit pel president de la Generalitat, Quim
Torra; la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, s'ha reco-
negut dos establiments de la ciutat de Tortosa. 
En concret, s'ha fet un reconeixement al Mercat municipal de Tortosa
pels seus 130 anys. 
Els Premis també han reconegut la trajectòria de 23 establiments cente-
naris de Catalunya, entre els quals, hi ha Fruites Barberà de Tortosa. 
A l'acte, a més de l'alcaldessa, Meritxell Roigé, també hi ha assistit el
regidor de Serveis, Domingo Tomàs, i altres representants dels venedors
del Mercat.
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*AMPOSTA restaurarà
per fer visitable la torre
de defensa de Sant
Joan. L'Ajuntament
aspira a finançar bona
part dels 247.000 euros
d'inversió previstos en
aquest Bé Cultural
d'Interès Nacional amb
l'1,5% Cultural del
Ministeri de Foment.

*LES TRETZENES JOR-
NADES DE LES LLETRES
EBRENQUES congrega-
ran noranta escriptors a
Amposta, entre el 16 i
el 20 d’octubre.
Presentaran una ruta
literària basada en
espais significatius de la
biografia de l'escriptor
Sebastià Juan Arbó.

*TURISME AMPOSTA
estrena nova web.
Aposta pel turisme
d’experiències i per la
natura, la gastronomia,
el turisme familiar i l’es-
port com actius turís-
tics.

*L’AJUNTAMENT con-
tractarà a 5 joves titu-
lats dins el programa
Joves en Pràctiques.

Més Amposta

La Junta de Govern Local d’aquest dilluns 8 d’octubre ha aprovat iniciar l’ex-
pedient d’expropiació de les construccions que ocupen el tram del carrer Goya
entre el carrer Saragossa i el carrer Amèrica, conegut com l’antic molí de
Soneca. L’objectiu és enderrocar aquestes edificacions per poder obrir el carrer
Goya des de l’Amèrica fins a l’avinguda de la Ràpita. "Es tracta d’una zona que
fa 50 anys que està urbanitzada i no té cap tipus de sentit que encara no s’hagi
finalitzat la urbanització", diu l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs. "Tenim un
acord amb la propietat del terreny per iniciar el procés d’expropiació", afegeix,
"el preu d’expropiació s’acabarà resolent als jutjats". "És una actuació molt
senzilla però que fa molts d’anys que s’hauria d’haver fet", diu l’alcalde,

L’Ajuntament expropiarà 
l’antic molí de Soneca

Amposta: per obrir el carrer Goya fins al carrer Amèrica

Un conductor cau amb el
cotxe a una sèquia a Amposta

Quintuplicava la taxa d’alcoholèmia

La policia local d'Amposta ha denunciat penalment
un conductor que va precipitar-se amb el seu cotxe a
una séquia de reg gairebé quintuplicada la taxa d'alco-
holèmia permesa. L'home, un veí de Tortosa de 52
anys, circulava com a únic ocupant del vehicle pel camí
que uneix la TV-3405 i Poblenou del Delta en direcció
a aquest nucli de població. Segons va declarar, va per-
dre el control del cotxe, va sortir de la via i va caure a
la séquia de la Becassina. En arribar al lloc de l'acci-
dent, els agents de la policia local van observar que el
conductor es trobava sota l'efecte de les begudes al-
cohòliques, donant 1,12 mil·ligrams d'alcohol per litre
en la prova.
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EN UN MINUT

*DELTEBRE: l’alcalde,
Lluís Soler, i el tinent
d’alcalde de
Dinamització Social i
Participació Ciutadana,
Carlos Serra, acompan-
yats de la directora de
l’escola municipal de
música l’Espiga d’Or,
Margarita del Barrio,
van realitzar una visita a
les instal·lacions de l’es-
cola de música en motiu
de l’inici del curs 2017-
2018. Aquest és el pri-
mer curs que es realitza
a l’escola municipal amb
gestió directa per part
de l’entitat l’Espiga d’Or
una vegada signat el
contracte amb
l’Ajuntament de
Deltebre. 

*LO PATI I EL FESTI-
CAM PRESENTEN “F/F
FÖHN”, un espectacle
que fusiona arts escèni-
ques, visuals i plàstiques
al voltant del vent.
Codirigit per Mariaelena
Roqué i Oriol Escursell
és un work in progress
que es representarà per
primera vegada demà
divendres a Lo Pati, a
les 20 hores. També dis-
sabte a la mateixa hora. 

Més notícies

El plenari de l’Ajuntament de Deltebre d’aquest mes d’octubre ha
servit per aprovar per unanimitat, entre altres temàtiques, la incorpo-
ració de l’Ajuntament de Deltebre a la taula de defensa del territori
proposada per les comunitats de regants.
Aquesta taula estarà configurada pels ajuntaments del delta i per les
comunitats de regants i ha de servir per sumar esforços per lluitar en
contra la regressió del Delta de l’Ebre. De fet, com a primera fase es
sol·licitarà un pla de protecció del litoral i, en una segona fase, un pla
de regeneració de les badies i llacunes.
En aquest punt, l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha recordat que
“Deltebre és el municipi on més s’accentua la regressió del Delta de
l’Ebre i per aquest motiu des del govern municipal sempre hem
defensat que hem de passar de la resignació a l’acció per cercar un
pla d’actuació concret”. En el plenari també s’ha aprovat, per majoria
absoluta, la moció subscrita pel PDeCAT, ERC i CUP en relació amb
l’aniversari de l’1 d’octubre.

Deltebre s’incorpora a la taula de
Defensa del Territori

Proposada per les comunitats de regants

Quan queden pocs dies de la seva primera campanya de pesca
dirigida, el sector vol que s’incrementin els seus drets de captu-
ra. El govern espanyol va anunciar, la setmana passada, que tra-
mitarà un decret per regular millores en la pesca de les flotes ar-
tesanals.
A l’Ametlla de Mar, 18 embarcacions han pogut pescar 260

quilos de tonyina cadascuna. Una xifra que consideren baixa.
Per això, volen que en aquest decret estatal s’habiliti una quota
de captura major. El patró major de la Confraria de Pescadors,
Miquel Brull, considera que si les arts menors disposessin de més
drets podrien fer aturades biològiques d’altres espècies.
Recordem que des del juliol, una ordre regula la pesca de ton-

yina roja a l’Atlàntic Oriental i Mediterrani i, per primera vegada
des de l’entrada en vigor del Pla de Recuperació, permet la cap-
tura dirigida a les flotes artesanals, responent a una reclamació
històrica dels pescadors catalans que fins ara només podien fer
captura accidental d’aquesta espècie.

A l’Ametlla, 18 embarcacions han pescat 260 quilos cadascuna

Les arts menors reclamaran més quota
de tonyina roja a l’Estat

Al Ple de l’Ajuntament de
Deltebre de dimarts es va
nomenar Vanessa Callau
com a nova regidora
d’Esquerra Republicana.
Callau, actual presidenta
de la secció local, serà l’ú-
nica regidora del grup
republicà, “ara que el regi-
dor expulsat del partit,
Carles Aliau, hagi passat al
grup de no adscrits”.
Després de la jubilació de
Gervasi Aspa i la renúncia
per motius laborals i perso-
nals dels números tres i quatre de la candidatura municipal, Callau arriba a
l’Ajuntament “molt il·lusionada”. La nova regidora ha afirmat que
“Esquerra encarem una nova etapa a l’Ajuntament amb el compromís de
fer una oposició constructiva perquè volem aconseguir un debat i consens
sobre totes les problemàtiques o aspectes negatius que danyen el benestar
de la nostra ciutadania, i a l’hora, sumar-nos a aquelles propostes que
siguin bones. Ens sentim forts perquè som un equip jove, transparent i amb
objectius clars que vol involucrar als ciutadans en les decisions que cal
prendre, escoltar-los i estar a la seva disposició”. Joan Alginet, l’alcaldable
de Mes Deltebre, ha manifestat que Callau serà la veu del seu projecte dins
l’Ajuntament: ‘transmetrà tota la voluntat i propòsits de la nostra candida-
tura fent una oposició útil i constructiva, però també a la vegada, exigent,
crítica i compromesa”.

Arriba al consistori ‘molt il.lusionada’

Vanesa Callau, nova regidora a 
l’Ajuntament de Deltebre

El Consell d'Alcaldes del Baix Ebre ha acordat demanar a la Delegació del Govern la cre-
ació de nou de la Comissió tècnica de seguiment per al control de la mosca negra amb
l'objectiu de coordinar la lluita contra aquest insecte a les Terres de l'Ebre. La gran afec-
tació que ha tingut enguany la mosca negra, especialment a l'estiu, en municipis del
Baix Ebre ha fet que el tema es debatés en el primer Consell d'Alcaldes després de l’es-
tiu. Els alcaldes i alcaldesses també han acordat elevar, a través del Consell Comarcal,
una queixa formal a la companyia Endesa pels talls de subministrament elèctric que han
patit diversos municipis de la comarca. En l'escrit es farà constar a més el temps llarg de
resposta per solucionar les avaries i l'atenció pèssima a la ciutadania i als representants
de l'Administració. D'altra banda, la directora territorial de Salut de la Generalitat, Mar
Lleixà, ha presentat al Consell d'Alcaldes el projecte comunitari 'Terres de l'Ebre territori
cardiosaludable i amb accés públic a la desfibril·lació', una iniciativa que pretén sensibi-
litzar la ciutadania en la importància del coneixement, l’actuació i la prevenció en la
salut cardiovascular.

Comissió de seguiment
per al control de la mosca negra

Els alcaldes del Baix Ebre volen que la Generalitat la recuperi

Vanesa Callau.



DIJOUS 11 D’OCTUBRE DE 2018 7PUBLICITAT diarimés
ebrewww.mesebre.cat



DIJOUS 11 
D’OCTUBRE

DE 20188

diarimés
ebre TERRES DE L’EBRE

www.mesebre.cat

EN UN MINUT

*ALCANAR: Festes
Majors d’Octubre
2018, dies festius per
excel·lència, on la cul-
tura, la tradició i la
participació estan
garantides. Les Festes
del Remei enguany se
celebraran de l'11 al
15 d'octubre.

*LA RÀPITA gaudirà
des de demà diven-
dres i fins diumenge,
d’una nova edició
d’Origens ‘la reivindi-
cació del passat més
recent de la Ràpita
posat en valor. El fet
rapitenc explicat pels
rapitencs a locals i a
forans’. 

*GAIREBÉ 200 PER-
SONES van assistir
dissabte al Dinar Groc
organitzat per l’ANC
la Ràpita i el CDR per
recaptar fons per als
presos polítics i exi-
liats i els seus fami-
liars.

Més notícies

Una trentena d’alumnes rapitencs dels quatre centres educatius de
primària i secundària del municipi, sis professors que s’han jubilat el
curs 2017-2018, i els deu regidors d’Ensenyament que ha tingut l’A-
juntament des de l’adveniment de la democràcia van ser els prota-
gonistes de la quarta edició de la Nit de l’Ensenyament, que va tenir
lloc divendres a la nit a l’auditori Sixto Mir. Organitzada per la regi-
doria d’Ensenyament, la gala va servir també per fer la presentació
en societat del joc ‘Coneix la Ràpita i xala’, un joc de taula educatiu
basat en preguntes a l’entorn de la història, el patrimoni, la societat
i l’economia rapitenca. També es va fer un reconeixement a sis mes-
tres jubilats: Ramon Lluís González, Lluïsa Casadó, Mari Carmen Car-
tes, Dolors Reverté, Pepita Matamoros i Gemma Royo. Un altre dels
moments destacats de la nit va ser el reconeixement a tots els regi-
dors de la democràcia, des de José Pedro Geira, l’any 79, fins a l’ac-
tual, Àlex Cervera.

Joan Roig, de 34 anys, és regidor a l'Ajuntament d'Alcanar des
de l'any 2011. Ha estat al capdavant de regidories com
Participació Ciutadana, Salut, Joventut o Gent Gran i, al llarg de
la seua trajectòria, també ha format part de diverses entitats
locals. Fisioterapeuta de professió i postgraduat en lideratge i
governança per la UAB, actualment estudia el grau universitari
de ciències socials a la UOC. 
En el seu discurs com a nou batlle va tenir unes paraules d’a-
graïment per al seu predecessor, Alfons Montserrat, que va
donar compte de la seua renúncia dimarts de la setmana passa-
da, després de més d’una dècada al capdavant del consistori:
“t’estic immensament agraït per l’aprenentatge polític i perso-
nal al teu costat, i t’asseguro que treballarem, ens entregarem
al màxim per a seguir construint l’Alcanar que hem imaginat
junts durant tots estos anys”.

Nit de l'Ensenyament a la Ràpita Joan Roig és investit nou alcalde

A la gala va assistir el conseller Josep Bargalló D’Alcanar

Tyrika, en la seua segona edició, incrementa el nombre
d’activitats, de persones implicades i de visitants

El passat cap de setmana, Alcanar ha retrocedit,
de nou, 2500 anys per a tornar als seus orígens.
Tyrika, la mítica ciutat ibera, situada entre la
desembocadura de l’Ebre i Peníscola, ha tornat a
brillar amb llum pròpia amb la seixantena d’ac-
tes celebrats per a posar en valor aquesta civilit-
zació.
Malgrat el  fort vent que va bufar diumenge al
matí i que va provocar la suspensió o reubicació
d’algunes activitats, s’ha duplicat el nombre de
visitants de fora,  també hi ha hagut més impli-
cació ciutadana en el festival i la qualitat de les

diferents propostes ha sigut molt satisfactòria.
Segons Jordi Monfort, regidor de Turisme,
“Tyrika és un projecte consolidat i que té molt
bona acceptació, en els pròxims anys esperem
aconseguir més pes específic  a Catalunya i, en
aquest sentit, reubicar el festival dintre el 18è
Cap de Setmana ibèric de la Ruta dels Ibers que
promociona el Museu d’Arqueologia de
Catalunya ens ha ajudat a aconseguir més reper-
cussió i presència mediàtica”.
Tyrika va rebre una delegació d’Ullastret, ciutat
on també se celebra un festival iber.

La Galera participa de les Jornades
Europees del Patrimoni

Les Jornades Europees de Patrimoni (JEP) se celebren a Europa
durant un cap de setmana entre setembre i octubre. L’edició 2018
a Catalunya se celebrarà els dies 12, 13 i 14 d’octubre.
L’Ajuntament de la Galera, un any més, a través del Museu
Terracota, participa de les Jornades Europees del Patrimoni.
En aquesta ocasió ho farà a través d’una visita guiada gratuïta a
Terracota, Centre d’Interpretació de la Terrissa de la Galera.
El municipi de la Galera va ser declarat Punt d’Interès Artesanal per
la Generalitat de Catalunya, l’any 2017, gràcies al seu passat terris-
ser documentat des del segle XVIII, vigent a l’actualitat gràcies a un
únic obrador en actiu a la Galera i a la comarca del Montsià,

Llibre del

centenari del 

CF Santa Bàrbara

La fira de l'oli serà el marc de
presentació del llibre del cente-
nari del Club de Futbol Santa
Bàrbara, un llibre que ha estat
escrit per Cèsar Roig, i en el
que s'inclouen imatges del
1995-2018. Al llibre hi haurà la
salutació i el pròleg de dos ex-
jugadors: Josep Gombau i Josep
Ma Arasa. A la foto César Roig.
info: La Plana Ràdio.

A través del Museu Terracota, dies 12, 13 i 14 d’octubre
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MÉS EBRE EXPRESS

Davant de més de 200 persones, al Centre
d’Equipaments Culturals de Tivenys, es va presentar
el passat diumenge la nova candidatura municipal
‘Esquerra Tivenys – Implicats, fem poble’. La candida-
tura destaca per la seva joventut i la il·lusió per fer
propostes en positiu. Eva Roig és la futura cap de llis-
ta a les eleccions municipals.

‘Esquerra Tivenys-Implicats fem poble’

El Festival de Cinema i Curtmetratges va cloure amb
el lliurament dels premis Oriana al Teatre Núria
Espert de Sant Andreu. Entre els guardonats es troba
“Doctrina”, que s’ha endut el premi a la millor
pel·lícula independent. El film compta amb la parti-
cipació destacada de l’actor ulldeconenc Jordi
Reverté.

Festival de Cinema i Curtmetratges
a Sant Andreu de la Barca

L'espai de cuina d'EbreTerra acollirà el 24 d'octubre, a
partir de les 10 del matí, una jornada dedicada a la
cuina amb cranc blau, a càrrec del xef rapitenc Albert
Guzmán. Aquesta iniciativa, organitzada pel Consorci
per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià
(BEMO), té com a objectiu divulgar les possibilitats
gastronòmiques que ofereix aquest crustaci que ha
invadit la costa del delta de l'Ebre. 

Show cooking cranc blau a EbreTerra

El primer networking per al foment del cicloturisme
ha posat de relleu la importància de la cooperació
territorial per garantir l’èxit i consolidació d’aquesta
nova oferta turística. La jornada, organitzada pel pro-
jecte Baix Ebre Avant que impulsa el Consell
Comarcal del Baix Ebre, ha aplegat una cinquantena
d’empreses turístiques i representants d’institucions a
l’estació de Benifallet de la Via Verda.

Consolidació de l’oferta cicloturista

La setmana passada, en el dia de la Policia Local, es
va fer un reconeixement a la Sénia, per part de l'al-
calde, Joan Moisés Reverté, a Gaby i Paco per la seva
valentia al moment de salvar una vida.

Reconeixement a la Sénia

Ja està a la venta un nou joc per a mòbil i tauletes
que transcorre en espais patrimonials de 36 pobla-
cions del territori. Es tracta d’una app gratuïta per a
sistemes ios i android, que ja està disponible.

BELLY RUN, EL NOU ‘MARIO BROS'

DE LES TERRES DE L’EBRE
L’Institut Català de les Dones va fer un homenatge a
50 associacions de dones que han arribat als 25 anys
de trajectòria, entre les que es troba l’Associació de
Mestresses de Casa d’Ulldecona. 

Associació de Mestresses de Casa
d’Ulldecona

Un veí de Camarles va morir la setmana passada en
caure amb el seu cotxe en un canal de reg. L’home de
80 anys, tornava de la seua finca agrícola. El cotxe va
caure al canal i el conductor va quedar atrapat a l’in-
terior. Segons informa aguaita.cat, l’home va poder
ser extret del cotxe, però ja en va sortir inconscient i
les maniobres de reanimació van resultar inútils per
salvar-li la vida.

Accident mortal a Camarles

Un centenar de persones participen en la quarta pira-
guada pel riu Ebre. Una setantena de piragües amb
membres de tots els campus de la URV va recórrer el
tram fluvial entre Miravet i Benifallet. L’activitat va
comptar amb el suport de la Secretaria General de
l’Esport de la Generalitat, l’Idece i l’Ajuntament de
Benifallet.

Piraguada pel riu Ebre
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*LA DIPUTACIÓ ha
concedit a l’Ajuntament
de Móra d’Ebre una
subvenció en el marc
del Programa de despe-
ses corrents del Pla
d’Acció Municipal de
l’anualitat 2018, del
Servei d’Assistència
Municipal, per a la rea-
lització de les actua-
cions ordinàries de
reparació, manteniment
i conservació de béns
de titularitat municipal
afectes als serveis i acti-
vitats següents: enllu-
menat i vies públiques,
parcs i jardins, serveis
generals i reparació,
manteniment i conser-
vació dels edificis i equi-
paments públics
Cost total: 122.901,00
euros. Import subven-
ció: 122.901,00 euros.

*V Festa de l’Esport de
Móra d’Ebre: difusió de
les bases i dels impresos
de presentació de can-
didatures. El període
per a inscriure’s  serà del
5 al 19 d’octubre.

Més notícies

L'Acceleradora 'Ebre Up', el programa d'acom-
panyament, formació empresarial i mentoria creat
per impulsar 10 empreses emergents de les Terres
de l'Ebre, ha clos aquest dimarts després de 8
mesos de treball. 
Les 10 empreses que hi han participat són: 
VÈRTEX COMUNICACIÓ, AXYT CONSULTORIA,
GLOBALS DESIGN & DEVELOPMENT, EQUIPO
MADERA, COMERCIAL AZ AZEYTUN, 
NATUREBRE EXPORT, TREEMATERNITY, 
ESPAI HARUNA, CELLER ARRUFÍ i MÉS QUE
MÒBIL. 

Clou l'Acceleradora "Ebre Up"
Ha impulsat 10 empreses emergents 

Una taula rodona sobre els efectes i conseqüències
de la Batalla de l’Ebre que encara perviuen a la socie-
tat va servir per tancar el Congrés Internacional “80
anys de la Batalla de l’Ebre”. Josep Sánchez Cervelló,
catedràtic d’Història de la URV, va assenyalar que
vuitanta anys després de la Batalla de l’Ebre encara
queden arxius militars per desclassificar, per això per
als historiadors és una bona notícia que l’actual govern de l’Estat estigui disposat a obrir-los.
“Entre altres podrem tenir accés als documents de la Segona Divisió de l’Estat Major franquista,
que era la d’informacions”, apunta Josep Sánchez Cervelló, tot precisant que això li permetrà
esbrinar si tal com sospiten molts historiadors, els comandaments franquistes tenien les claus per
descodificar les informacions dels republicans i per això coneixen tots els seus moviments. Durant
el primer cap de setmana del Congrés es va fer una recreació teatralitzada del front al Mercat de
Tortosa (a la foto).

Congrès de la Batalla de l’Ebre
Diumenge va fer-se la cloenda

Se suspén la jornada de diumenge de
la Fira d’Horta, per un accident mortal

L'Ajuntament d'Horta de Sant Joan va decidir anul·lar la fira
de la Dolça Tardor 2018 - XIV Festa del Mostillo i 3a Fira del
vi i tapes selectes prevista per a diumenge per la mort d'un veí
del poble el dissabte en accident de trànsit. De moment no hi
ha nova data prevista per a la seva celebració.

La DO Terra Alta qualifica
d’“espectacular” la verema d’enguany

Tant des del punt de vista de la qualitat com de la quantitat,
gràcies principalment a les pluges de primavera que han aju-
dat a mantenir el raïm en bones condicions fins a la verema.

Festa de l'Aiguardent de 
Prat de Comte 

Demà divendres i dissabte tindrà lloc a Prat de
Comte la "Festa de l'Aiguardent", quan tot el poble
obre les portes per acollir els alambins i les diferents
mostres d'entitats, cellers i cooperatives de la Terra
Alta. Els pratdecomtins conviden als visitants a
entrar a les seves cases que fan la funció d'originals
stands firals.

Bonificació obligatòria del 95% en
els impostos cadastrals de 

bens rústics

El diputat, Xavier Eritja, ha registrat, com a porta-
veu d’ERC a la Comissió d’Agricultura, Pesca i
Alimentació del Congrés, una Proposició no de llei
per a incorporar les Comunitats de Regants com a
mereixedores de bonificació obligatòria en les valo-
racions cadastrals dels béns rústics. D’aquesta mane-
ra, la formació republicana vol esmenar el greuge
produït pel Procediment per a la Regulació Cadastral
2013-2016 que ha donat com a resultat un alt valor
cadastral per als béns de les Comunitats de Regants,
així com la consegüent  obligatorietat del pagament
de l’Impost de Béns Immobles (IBI).

L’alcalde d’As-
có, Josep Maria
Buixeda, i el pre-
sident de l’Asso-
ciació Jeroni de
Moragas de Mó-
ra d’Ebre, Josep
Forment, han
signat aquest di-
marts la renova-
ció del conveni
pel qual el con-
sistori fa una
aportació econò-
mica a aquesta
entitat consis-
tent en 10.000
euros.
Aquesta con-

tribució té la finalitat d’ajudar el Jeroni de Moragas en tots els pro-
jectes i accions que duen a terme amb l’objectiu de millorar la quali-
tat de vida de persones amb discapacitat intel·lectual. L’entitat
disposa d’un centre d’educació especial, un altre ocupacional i també
un centre especial de treball que dona servei a un centenar de per-
sones discapacitades. Aquest passat mes de setembre es va produir
un canvi en la presidència de la Fundació. José Naranjo, va deixar el
càrrec per motius personals. Des de llavors ocupa el càrrec la regido-
ra de Benestar Social de l’Ajuntament d’Ascó, Montserrat Lerma, tot
i que ho fa a títol personal, no polític.

La Núria Vidal és una de les usuàries del Dispositiu d’Inserció
Sociolaboral que aquest any 2018 ha fet un curs de formació al
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, en el seu cas d’auxiliar de
cuina i rebosteria. Aquesta veïna de Tivissa ja havia treballat
abans en el sector de l’hostaleria i feia temps que buscava reci-
clar-se i millorar les seves expectatives, però destaca que “un
cop dins el Dispositiu, amb el suport de les tècniques comarcals,
n’ha sortit enfortida i millor preparada per trobar feina”.
Com la Núria, una desena de riberencs han recollit aquest
dilluns el diploma que els acredita haver cursat un curs de 250
hores d’auxiliar de cuina i rebosteria. La cloenda d’aquest curs
ha coincidit amb l’inici del curs de cuidador/a de persones
dependents, també per a usuaris del Dispositiu que juntament
amb el de peó agrícola que es va fer a principis d’any completen
l’oferta formativa riberenca de 2018 per a persones en recerca
de feina, dins el Ribera d’Ebre Viva.

Ascó renova el conveni econòmic amb
l'Associació Jeroni de Moragas

Dispositiu d’Inserció Laboral

Aportació econòmica de 10.000 euros

Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
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Parlem amb Cesca Pérez de la Plataforma Pensions
Dignes Terres de l'Ebre.

Treballador, aturat, estudiant... Tots i totes
serem jubilats i pensionistes algun dia. Aquest
és el vostre lema. Per tant, cal anar tots i totes
a una.
Evidentment, que hem d'anar totes i tots a una. La societat
ha de reivindicar els seus drets, i dir als nostres polítics que
facin la seva feina..., fer lleis que garanteixin els nostres
drets i fer-les complir, sortint al carrer, recollint signatures,
presentant mocions, i sobretot els hem de dir que tenim el
nostre vot que serà per aquell partit que faci la feina que
els demanem que en aquest cas, simplement, és garantir
unes Pensions Dignes, revalorades segons el cost de la
vida. No és res de l'altre mon! És una qüestió de voluntat
política i de redistribució de la riquesa.

Sou un col·lectiu transversal, sense partit ni sin-
dicat, que es concentra cada dilluns, a la plaça
de l'Ajuntament de Tortosa i Xerta, per reivin-
dicar la pèrdua de poder adquisitiu dels jubilats
i jubilades al llarg d'aquests últims anys.
Sí, ens manifestem cada dilluns a les 12h a Xerta, i no han
fallat ni un dilluns des que van decidir unir-se a Pensions
Dignes. A Tortosa és a les 11h30, i de mica en mica, volem
anar fent la taqueta d'oli per estendre el moviment perquè
la pèrdua del poder adquisitiu està afectant dramàtica-
ment en molts casos. Aquesta pèrdua de poder adquisitiu,
unida a les pujades de tots els serveis bàsics: lloguers,
"medicamentazo", crisis en les famílies amb atur de fills,
entre d'altres... Nosaltres, en primer lloc reivindiquem que
les nostres pensions pugin igual que pugen els preus, i que
aquesta revaloració quedi blindada per llei, i que cap
govern de torn pugui deixar de complir-la.

Amb la reforma de pensions, des de l'any 2013
es va prevenir l'ampliació progressiva del perí-
ode de càlcul de la pensió de 15 a 25 anys.
Actualment la quantia de la pensió es calcula
en funció de les bases de cotització dels últims
21 anys treballats, és a dir, els immediatament
anteriors al mes previ de la jubilació. Pel 2022,
el període de càlcul serà de 25 anys. L'última
proposta feta des del Govern sobre aquestes
reformes és la de calcular la pensió amb les
cotitzacions de tota la vida laboral, de manera
que els treballadors podrien rebutjar les cotit-
zacions menys favorables per als seus interes-
sos. Com veieu aquests canvis?
El que volem la derogació de la reforma del 2013 en la
seva totalitat, i fer una llei que, d'una vegada, reculli de
veritat les necessitats dels pensionistes actuals i futurs.
Referent a les cotitzacions, hem de tenir en compte que
molta gent, dins els últims anys de cotització, han estat
sense feina, i això ha sigut molt greu pel càlcul de la seva
pensió, i ho continuarà sent, si no ho canviem. Hem de
trobar la forma de fer les coses de manera que la gent no
quedi desprotegida i això hauria de ser la prioritat dels
governs, perquè és un dret que tenim. En introduir la
parauleta “sostenible" entrem al terreny que als partidaris
dels sistemes privats de pensions els interessa per fer-nos

creure que no és possible el sistema públic, però nosaltres
sabem que és possible, i sobretot, que ha de ser possible!
No ens fiquem en com... cada economista diu la seva, amb
fórmules que de vegades només ells entenen, i segons el
partit polític, l'asseguradora, el banc o els"fons buitre"
que els patrocinen.

El fons de reserva de les pensions ha servit per
a sufragar el dèficit de l'Estat. Quines haurien
de ser les reformes, les solucions i respostes de
la Comissió de Seguiment i Avaluació dels
Acords del Pacte de Toledo? -El Pacte de Toledo
té una responsabilitat amb la ciutadania per sal-
vaguardar el futur de les persones jubilades-.
Com sempre diem, nosaltres no som ni economistes, ni
sindicalistes, ni entesos en lleis per a dir quines haurien de
ser les reformes. La nostra postura és la de reivindicar els
drets dels Pensionistes actuals i futurs, i fer que els governs

compleixin amb la constitució, que tant anomenen quan a
ells els interessa, en el seu article 50 diu: “l'Estat ha de
garantir una vida digna als jubilats amb ingressos sufi-
cients”. No ho són de suficients, i menys quan els preus
pugen i les pensions no, o bé pugen en menor quantia que
els preus. Referent al Pacte de Toledo la seva responsabili-
tat és posar-se d'acord per fer recomanacions al govern, i
ja veiem el que costa! De fet, si no sortíssim al carrer, ni
això farien! Ara el tema central és fer la llei d'aquesta reco-
manació, i sobretot, veure la lletra menuda... I sí, creiem
que el Pacto de Toledo té una responsabilitat vers a les per-
sones jubilades i vers les futures generacions que algun dia
ens demanaran comptes si no fem possible un Sistema
Públic de Pensions Dignes.

Les persones joves: Quin futur els augureu
davant la precarietat de l'estat de benestar
actual?
Mira, els joves tindran el futur que ells vulguin, només
s'han de mobilitzar pels temes socials, cosa que no fan.
Nosaltres estem lluitant pel seu futur, però ells ens han d'a-
companyar. La nostra experiència ens diu que si no fem
veure als polítics que l'agenda social és prioritària, i que
votarem a aquell partit que la faci prioritat, no tindran cap
futur perquè els Bancs, asseguradores i els “fons buitres”
estan confeccionant aquesta agenda per al seu propi
benefici, a costa de la nostra por i amb la nostra precarie-
tat, i els joves ho han de saber i sortir a reivindicar amb
nosaltres. Ells tenen el futur al seu abast i nosaltres estem
amb ells, però cal que ho vulguin fer.

Quines són les últimes dades sobre aquesta
bretxa de gènere en què a les pensions es refe-
reix?
Els últims anys s'ha reduït, però encara és molt important
i té molts matisos. En general podem dir que és similar a la
bretxa del treball i actualment està sobre el 22% i la dife-
rencia en percepcions és d'un 34% en contra de les
dones..

Parlem de la taula rodona que va tenir lloc el
passat 20 de setembre. Una diversitat de
ponents amb diferents ideologies però amb un
mateix objectiu.
Sí, la veritat és que va ser molt interessant. Va ser com un
assaig dels acords que es van prendre al Pacte de Toledo.
El representant del PP al final no va aparèixer, però tots els
altres van respondre a la pregunta: “Com pensa el seu par-
tit assegurar el futur de les pensions?” I també es va con-
testar a les preguntes que el públic va fer. Cadascun té una
visió diferent del com..., però tots van coincidir que és
obvia la revaloració en relació als preus. Una pregunta va
ser: “Podria vostè Sr. o Sra. viure amb una pensió de 600
Euros?” I la resposta va ser unànime... NOOOO! Doncs hi
ha pensions molts més baixes! I ara que ens diguin que els
pensionistes som uns privilegiats, com alguns han arribat a
dir de totes les professions: polítics, periodistes, economis-
tes i d'altres... partidaris dels plans privats.

Treballador, aturat, estudiant, ens trobem els
dilluns per lluitar per: “Una pensió que garantei-
xi una vida digna per a Tothom”.

PLATAFORMA PENSIONS DIGNES 
TERRES DE L'EBRE

“Reivindiquem que les nostres
pensions pugin a l'igual que pugen

els preus”

Isabel Carrasco

Una pensió que garanteixi una vida digna per a Tothom

“Podria vostè viure amb una
pensió de menys de 600 Euros?”

“Els joves tindran el futur que
ells vulguin, només s'han de

mobilitzar pels temes socials, cosa
que no fan”
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Avui en dia el futbol no és de gegants. Es va veure no fa
molt quan un Leicester va guanyar la lliga anglesa o el
Girona, Osca, Alavés, Llevant, Eibar que fa pocs anys
estaven a la segona divisió B i ara estan a Primera i al peu
del canó. En el seu dia vaig parlar dels miracles del Godall,
equip que va passar de la 4 catalana a la 2a en dues tem-
porades i que ara porta dues campanyes a la Tercera cata-
lana, d’entrada, com aspirant al descens però l'equip el va
agafar Joan Subirats i va fer dos miracles més. Se'n van
anar jugadors importants com Xescu, Ramon Ibáñez,
Reolid, Manu...i per aquesta temporada, d’entrada, la
veritat és amb l'equip que va poder confeccionar Bartoli
no el veia, a priori, amb molt de potencial i el feia com un
candidat al descens gairebé assegurat. Però en el futbol
no hi ha res escrit. El Godall és ara vuité i a quatre punts
de la zona d’ascens. I al seu camp no ha cedit ni un punt.
Ja han caigut el R-Bítem i el Catalònia. En la memòria
godallenca encara està, en la temporada 2015/16, el
repàs històric que va fer-li al al Tortosa que va marxar per-
dent 3-1. ¿On està el secret d'aquest club d’una població
molt petita?. "Treball, sense descans i bon sistema defen-
siu", em diu Bartolí. 
Juguen amb intensitat, implicació i tenen un gran
ambient al vestidor. Caldria mirar a aquest club com un
referent. A Godall donen oportunitats a jugadors que en
altres llocs no els volen. L'ara president de La Sénia, Pau
Cortiella, el va pujar de quarta a segona; Joan Subirats va
mantenir la categoria dues vegades de forma miraculosa.
I Bartolí segueix l'estela. Ja van cinc miracles. No sé que
els dóna Bartoli però l’equip surt disparat en cada partit.
Jo només sé una cosa: aquest equip no baixarà. Meritori
per una junta amb pocs efectius però que cada any s’ha
de multiplicar per fer un nou miracle. 

L’opinió de Joaquin Celma. 

Els cinc miracles 
del Godall

Ximo Cugat, de l’Aldea, és una d’aquelles persones
apassionades que he pogut conèixer. Ell volia ser presi-
dent de la Unió Esportiva Aldeana i va ser-ho. I en els
darrers anys, el seu cor aldeà també està molt vinculat
al Club Patí l’Aldea. És increïble la il.lusió que genera
aquest club. Un club que avui mereix el més gran dels
reconeixements perquè té repercussió mundial amb el
bronze al campionat del Món. Moltes hores, molts dies,
moltes setmanes...molts anys de feina per fer que un
club modest, un municipi ebrenc, i també en general
tot un territori, siguem reconeguts per l’esport a tot el
planeta. Felicitar a tota la gent que ho fa possible. Feli-
citar al Club Patí l’Aldea. I a seguir treballant. 
¿Per què he recordat al principi a l’amic Ximo de l’Al-

dea?. Ho he fet perquè ell sempre diu que el Club Patí
l’Aldea no és un club gran. Diu que és un gran club. Xi-
mo, des d’avui, es pot dir que sou un club molt molt
més gran. I ho és carregat de sentiment i de passió. 

Michel 

‘No som un club gran,
som un gran club’

MINUT 91
DIUMENGE, en directe,

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

partits: 
Ascó-S Andreu, Ampolla-Amposta, Camarles-

Ulldecona, Rapitenca B-S Jaume, Catalònia-Perelló,
Ametlla-Jesús i Maria, Roquetenc-Olímpic i Tivenys-

Catalònia B  

Convidats: Jordi Font (tècnic CF Amposta) i Enric
Alaixendri (tècnic CF Ampolla)  

22.30 h

El CD Tortosa ha engegat una iniciativa per
fomentar l'assistència dels jugadors del Futbol
Base a partits del primer equip a casa. La inicia-
tiva consisteix en un sorteig d'una pilota oficial
Nike. A l'entrar a l'estadi, cada jugador del
planter roig-i-blanc que vagi vestit (obligatori
per poder participar) amb l’equipació del Club
rebrà gratuitament una butlleta. El sorteig es
farà durant el descans del partit. A la foto, el
primer guanyador. La iniciativa es pot dur a
terme per la gentilesa d’un col.laborador del
club.

Iniciativa perquè els jugadors del futbol base
vagin als partits del primer equip

El partit contra el Sant Andreu serà històric per aquest motiu (12.30 h)

CD TORTOSA

La Rapitenca va perdre contra el líder en un partit marcat pel vent (0-1). A la pri-
mera meitat, els rapitencs van adaptar-se força bé i van tenir, amb Brayan per l'es-
querra, fins a 3 possibilitats per marcar. El Mollerussa no va existir durant un primer
temps en què va patir. A la represa, amb els minuts, el vent va calmar. El Mollerussa
va estar més còmode i en una contra va fer el 0-1. La Rapitenca va acusar el gol i, tot
i que en els darrers minuts va pressionar, no va poder empatar.
El Mollerussa ha guanyat els 6 partits disputats fins ara a la lliga. Equip que va pujar

la lliga passada sense perdre cap partit. La Rapitenca no ha guanyat a casa en aquesta
lliga, en 3 partits.
Diumenge la tarde visitarà el Lleida B. Blasi va tornar a jugar després de la lesió. El

porter Josué fou titular diumenge passat. 

El líder s'emporta la victòria de la 
Devesa rapitenca (0-1)

ELS DE CAMARERO MEREIXIEN MÉS

Ha arribat el gran dia. Un dia esperat a Ascó en les darreres
setmanes. La nova gespa híbrida ja és una realitat i s’estrenarà
demà divendres en el partit contra el Sant Andreu (12.30 h). La
nova gespa té la pecularietat que disposa d’una base de gespa
artificial amb la punta adherida de gespa natural. Un fet que
allarga la vida de la superfície i que fa que el camp no presenti
irregularetats, com passava els darrers anys amb la gespa natu-
ral de l’estadi. L’empresa Palau Turf, especialista en instal.lació
d’aquestes superfícies, ha estat l’encarregada de l’obra. El
camp d’Ascó, des d’ara, està a l’altura dels grans estadis mundials on ja està establerta aquesta gespa híbrida com a
millor recurs per mantenir els terrenys de joc en perfecte estat. A nivell deportiu, l’Ascó necessita la victòria i també
millorar la imatge oferida a Cerdanyola on va perdre 3-0. Són sis jornades sense guanyar (2 punts de 18) i una preo-
cupant manca d’eficàcia ofensiva. Les circumstàncies en forma de baixes han condicionat, principalment a la davante-
ra, però l’equip i el tècnic Leo necessiten millorar per esvair dubtes. El partit i un programa especial amb motiu de la
nova gespa híbrida, es podran veure durant el cap de setmana a Canal Terres de l’Ebre. 

L’Ascó estrenarà demà divendres 
la nova gespa híbrida de darrera generació

EL PARTIT I UN PROGRAMA ESPECIAL ES PODRAN VEURE A CANAL TE DURANT EL CAP DE SETMANA

Agustí Rius, president del CD la Cava, ha anunciat que a finals d’aquesta temporada
ell i la junta directiva deixaran el club. Així ho ha comunicat en assemblees celebrades
recentment. La gestió de Rius dels darrers anys no ha agradat a algun soci que així ho
ha manifestat. Rius, que ha aclarit que el club quedarà sanejat econòmicament, ha in-
format també que es preveu que un soci presentarà una candidatura, que serà l’alter-
nativa, i que aquesta es coneixerà en properes setmanes. Més Ebre, tot i els rumors,
no ha pogut confirmar si, a hores d’ara, realment existeix aquesta candidatura.
El president actual deixa clar que “hi hagi o no una candidatura a finals de tempo-

rada, la meua decisió és irrevocable. I també de la junta”. 

El president de la Cava informa que ell i la
junta deixaran el club a finals de temporada

S’HAN FET ASSEMBLEES EN ELS DARRERS DIES

TERCERA DIVISIÓ

Ascó-S Andreu 
divendres 12.30 h

PRIMERA CATALANA

Lleida B-Rapitenca diu-
menge 17h

SEGONA CATALANA

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

TERCERA CATALANA

Divendres
Rapitenca-S Jaume
18.30h
Dissabte
Jesús Catalònia-Perelló
16.30h
Roque t e n c -O l ímp i c
Móra 16.30h
S.Bàrbara-Aldeana 17h

Diumenge
Ametlla-J i Maria 12h
Flix-Batea 17h
la Cava-Godall 17h
R Bítem-Corbera 17h
Masdenv.-Alcanar 17 h

QUARTA CATALANA

Dissabte
Tivenys-Catalon. 15.30h
Ebre E-Deltebre 17h

Diumenge
Ginestar-Fatarella 16h
Benissanet-Amposta
16h
Xerta-Vilalba 16.30h
Arnes-la Cava 17h
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Móra la Nova i Camarles van empatar a 3 en un derbi
trepidant. Un 5-5 no hagués estat injust. 
Nando Garcia, tècnic del Móra la Nova: “va ser un par-

tit amb alternatives en el que vam tenir fases de bon joc
però en el que també vam cometre errades que ens van
penalitzar. Hem de millorar en diversos aspectes. Hem de
traure més rendiment a les accions ofensives i també hem
d’evitar que els rivals ens facin tan de mal amb poc. Sa-
bem com volem jugar i som conscients que assumim ris-
cos, però sense pilota hem de ser més agressius, perfec-
cionant les transicions atac-defensa. Hem de treballar per
millorar-ho”. Johan va rebre la baixa i ha fitxat amb el Be-
nissanet. Kiki, tècnic del Torreforta: “les errades pròpies
ens van condemnar altre cop. Va ser un partit igualat a la
primera meitat, amb domini altern. Vam fer el 0-1 però
acte seguit ens van empatar, un fet que no ens pot pas-
sar: rebre un gol poc després d’haver marcat nosaltres. A
la represa, una errada individual en un córner, va ser el 2-
1. Cal dir que el porter Jaume havia estat sensacional amb
diverses intervencions de mérit durant el partit. Amb el 2-
1, vam passar una fase de dubtes i el Móra la Nova, va
poder decidir. Llavors una genialitat de Teixidó va suposar
el 2-2 i ens va posar dins del partit. Dani va marcar el 2-
3 i vam poder fer el 2-4, però acte seguit, una altra inde-
cisió va suposar el 3-3. Sense traure mèrits al Móra la No-
va, un gran equip amb grans jugadors, a nosaltres ens
van comdemnar les errades pròpies. Cal millorar i valorar
el punt fora i fer-lo bo a casa diumenge vinent”.

Móra la Nova-Camarles, un 5-5
també hagués pogut ser el resultat

DERBI VIBRANT, AMB EMPAT FINAL A 3 GOLS

La Sénia va guanyar a Riudoms (2-3). Juanjo Serrano,
tècnic de la Sénia: “vam fer un partit molt complet davant
d’un bon equip que va pressionar dalt i que va intentar ju-
gar des de darrera. La primera meitat va ser igualada,
però amb els minuts vam tenir més posessió de pilota. La
veritat també és que l’equip va adaptar-se a les necessi-
tats del partit. Vam tenir fases en què pressionàvem dalt i
altres en què jugàvem replegats quan no teníem la pilota.
A més, al descans, vam arribar amb el 0-1 després del gol
de Zaragoza, aprofitant una asssitència de David. A la re-
presa ells van sortir forts i Adri, un molt bon jugador, va
empatar. Vam passar per uns moments de dubtes i arran
d’una acció estranya dins de la nostra àrea, l’àrbitre va
xiular un penal que va aturar Kevin, amb una gran inter-
venció. Això ens va donar força. Del 2-1 es va passar a
l’1-2, amb el gol de David. El partit es va obrir i estàvem
bé malgrat que en una de les poques indecisions que vam
tenir va propiciar la jugada del 2-2, de Saddik. El partit es
va trencar: tots dos equips volíem guanyar i arran d’una
jugada dubtosa, en què la falta potser va ser al limit de
l’àrea, l’àrbitre va xiular un penal que David va transfor-
mar. En línies generals, gran partit en el que crec que vam
ser mereixedors de la victòria”.

La Sénia referma la progressió

SEGONA VICTÒRIA SEGUIDA, A RIUDOMS (2-3)

Amposta i Gandesa van empatar sense gols en un derbi en el que van haver-hi moltes
ocasions. L'Amposta en va tenir més i més clares però el Gandesa, en moments pun-
tuals, també en va tenir, com la darrera del partit. 
Els locals segueixen sense guanyar mentre que el Gandesa reforça la seua progressió

amb l'empat. Jordi Font, tècnic de l’Amposta: “cada jornada juguem millor, controlant
el partit i tenint opcions, amb les idees clares del que hem de fer. Però la pilota no en-
tra. Manca encert en les ocasions i en aquest sentit també influeixen els nervis i la pre-
cipitació”. Font considera que “per la meua part, implicació i esforç no en falta, per
millorar, i l’equip ho està fent. Però si la pilota no entra la culpa és de l’entrenador i
assumiré tot el que vingui si, malgrat progressar i jugar bé, les victòries no arriben”.
Johny, per lesió, va ser baixa. L’Amposta visita diumenge l’Ampolla. Uri Roca, que va
estar fa uns anys al Camarles, podria fitxar. Alberto López, tècnic del Gandesa: “l’Am-
posta va començar el partit amb un ritme alt i nosaltres vam haver de fer un gran es-
forç per frenar la seua progressió en el joc. Ells van tenir un parell d’opcions per mar-
car, però no van fer-ho i el partit, amb els minuts, ja es va igualar i al final del primer
temps nosaltres també en vam crear un parell de clares. A la represa vam avançar línies
i el partit va estar més obert. L’Amposta va disposar de dues bones ocasions, de Quim
i Carles mentre que nosaltres també vam crear-les i fins i tot la darrera jugada va ser
una contra en què la pilota va passejar-se per davant de la porteria. Partit de molt de
desgat físic i psicològic, disputat amb molta intensitat en el que cal valorar l’empat que
crec que va ser el més just. L’estrany va ser que no es marqués cap gol tot i les nom-
broses ocasions existents”. Pau Ripoll es va lesionar i espera diagnòstic. El jove davan-
ter gandesà, Enric Dominguez, ha estat baixa i ha fitxat amb el Corbera. 

Amposta-Gandesa, increïble que acabés 0-0

GRAN DERBI, AMB MOLTES OPCIONS

El Tortosa es va deixar el liderat al camp del Torreforta,
equip que fins diumenge no havia guanyat (1-0). Segons
el tècnic German, “estem dolguts perquè no ens podem
deixar punts a camps de rivals que, a priori, hem de pun-
tuar. I amb tots els respectes al Torreforta, crec que vam
ser superiors, creant entre 12 o 15 ocasions bastant cla-
res, però sense eficàcia per transformar-les”. German afe-
gia que “el partit es va complicar aviat quan, en un cór-
ner, no vam ser prou contundents i ens van fer l’1-0.
Després de rebre el gol, ens vam refer i vam estar força
bé, en tots els aspectes, tant en el defensiu perquè el To-
rreforta ja no ens va fer perill, com en l’ofensiu, arribant i
tenint les ocasions esmentades. Però malgrat crear-les,
arribes al final i veus que no només no has puntuat, si no
que has perdut. Per tant, cal millorar amb l’efectivitat per
guanyar partits com el d’aquesta jornada”. El tècnic del
Tortosa també manifestava que “no és cap excusa a la
derrota però crec que l’estament arbitral hauria d’interve-
nir en situacions com la del diumenge, quan el Torreforta
va fer pèrdues de temps ja a la primera meitat, amb juga-
dors lesionats, i trencant el ritme tant als llançaments de
banda com de porteria. Al primer temps es va lesionar
Marc Garcia i aquest va ser el temps que es va afegir. A
la represa, la dinàmica va ser la mateixa: creàvem un pa-
rell d’ocasions i el ritme es trencava i es parava el partit
altre cop. L’àrbitre penso que va ser permisiu i així es be-
neficia a l’infractor”. Finalment, German deia que “estic
convençut que l’equip reaccionarà a la derrota. La imatge
va ser bona i només ens va mancar ser més eficaços”.  

“Estem dolguts per la derrota”

EL TORTOSA PERD A TORREFORTA (1-0)

L’Ampolla crea il.lusió  amb el quart triomf seguit
L’Ampolla va guanyar al camp de la Pastoreta i, d’aquesta forma, assoleix la quarta victòria seguida i ja és tercer a la taula. Una situació que ha creat, entre l’afició, molt bones

expectatives i també il.lusió de cara al proper derbi, diumenge contra l’Amposta. Enric Alaixendri, tècnic de l’Ampolla, del partit a la Pastoreta, deia que “vam començar jugant
amb molta intensitat perquè sabíem que ells són un equip jove i que sortiria amb molta empenta i lluita, corrent molt, com així va ser. Amb un gol de Perelló, en un córner, ens
vam avançar aviat, sobre el minut 10. Això ens va donar confiança. Vam estar ben posats i vam tenir el partit prou controlat fins el minut 30, quan arran d’un penal clar, Gallego
va marcar el 0-2. Llavors, fins el descans, ells van pressionar més i nosaltres vam haver de defensar-nos més enrera. Vam fer-ho força bé”. Al descans, Enric va fer un canvi, en-
trant Manolo per Ramirez: “era normal que la Pastoreta sortís amb molta  força, abocant-se. I creia que ens podia anar bé tenir més potència al centre del camp, amb més ju-
gadors per a les ajudes defensives. La veritat és que, tot i la seua pressió, a l’inici de la segona meitat, vam aguantar i la Pastoreta només va crear una ocasió clara, que va evitar
Damià. Amb els minuts, el partit es va trencar i Guillem i Gallego van tenir un parell d’opcions, fins que Samu va definir amb encert una jugada i va sentenciar amb el 0-3. A
manca de poc per al final, la Pastoreta va fer l’1-3 que fou definitiu arran d’un penal”. L’Ampolla creix: “l’important és que l’equip progressa i així hem de seguir, treballant per
millorar. La situació a la taula és òptima però som conscients que el nostre objectiu és la permanència i tots aquests punts que tenim ens serveixen per estar-hi més a prop”,
deia Enric.

VA VÈNCER A LA PASTORETA 1-3

L’Ulldecona va retrobar-se amb un triomf meritori con-
tra el Catllar (3-0). Segons Edu Marin, un dels tècnics de
l’Ulldecona, “sabíem que era un partit important, des-
prés de dues derrotes en confrontacions en què merei-
xiem més. L’equip, en general, va estar a l’altura, va
creure en ell mateix. També cal dir que la tornada de Mo-
ha va ser important a nivell defensiu i Fran, per la seua
part, va estar genial amb el 0-0 evitant un 1 contra 1 del
rival. Aixi mateix, amb el 2-0, va salvar una altra ocasió
del Catllar que, cas de ser el 2-1, ens hagués complicat
el partit”. Edu afegia que “érem conscients que el Catllar
és un equip molt potent ofensivament però que, a la ve-
gada, li fan molts gols. Vam buscar fer-li mal on podíem
i vam aconseguir-ho. No obstant, hem de recordar que
ells a la primera meitat van tenir 3 ocasions clares, que
haguessin pogut canviar la dinàmica del partit. Però no-
saltes també vam saber crear les nostres i Páez va marcar
l’1-0. L’equip, amb el marcador a favor, va estar esplèn-
dit. I a la represa va seguir igual i Gustavo, de cap, va
marcar el 2-0 aprofitant una centrada de Pasi. Ells van
tenir la seua opció però Fran va evitar-la i Paez va sen-
tenciar, amb assistència molt bona d’Edgar, establint el
3-0. Com he dit l’equip va estar molt bé. Destacar que 5
jugadors del poble foren titulars i que en van acabar ju-
gant 7. L’equip va oferir bones sensacions. Tenim molta
il.lusió per seguir creixent i ja es veu que el treball dels
entrenaments es va plasmant i es progressa. I això s’ha
vist reflectit amb un bon resultat”.  

L’Ulldecona es refà amb una
victòria de prestigi

3-0 CONTRA EL CATLLAR

Aitor és baixa a
l’Ampolla

El porter Aitor Arasa és
baixa a l’Ampolla. Fa
unes setmanes, el tècnic
Enric va anunciar que s’-
havia parlat amb els dos
porters, Damià i Aitor,
per a compartir la porte-
ria. Però passades unes
jornades, Aitor ha dema-
nat la baixa. Torna al Ca-
marles. D’altra banda,
s’havia comentat que
Ramirez també ha dema-
nat la baixa. No obstant,
continua. L’Ampolla ha
de fitxar un porter i po-
dria incorporar un altre
jugador. El porter Gerard
Estorach ha estat el sacri-
ficat a Camarles. És una
opció per l’Ampolla. 

ANIRÀ AL CAMARLES
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El Perelló va golejar el Roquetenc i segueix líder, amb 15 punts. Joab (2) i Marc Martí van
posar el 3-0 al descans. A la represa Jusi, de penal, i Xavi van ampliar el marcador. Amb el
Perelló va debutar el migcampista Hugo Pérez, que va estar al Riudoms.
Segons Molinos, tècnic del Perelló, “va ser un molt bon partit, disputat amb molta inten-

sitat i amb fases de bona circulació de la pilota, creant bones ocasions, a més dels gols da-
vant d’un Roquetenc que mai va baixar els braços”. Molinos afegia que “destacar l’actitud
dels jugadors”. Vicent va tornar a jugar després de la lesió. També va fer-ho Raül. 
Miquel Campos, cap de premsa del Roquetenc, admetia que “el partit va ser igualat fins

el minut 22 quan Joab va fer l’1-0. Fins el descans, el Perelló va dominar i va marcar dos
gols més, mentre nosaltres no vam fer perill. A la represa, el quart gol, de penal, ja va sen-
tenciar del tot. El partit ja va baixar el seu ritme i el Perelló, amb un gran ol de Xoco, amb
una vaselina, va fer el 5-0. El Perelló va ser superior. Nosaltres,  a més, no vam fer una bona
imatge. Fora seguim sense marcar cap gol”. 

El líder Perelló goleja el Roquetenc (5-0)

3A CATALANA. HUGO PÉREZ HA FITXAT

Ito Galve, del J. i Maria: “va ser un partit molt disputat. Dins de la igualtat, crec que en
diverses fases vam ser un xic superiors. Ells pràcticament no van tenir cap ocasió. Nosaltres,
a la primera meitat, en vam tenir dues, una amb una rematada de Sufi que va traure Gerard
i una altra en què Adrià es va quedar sol davant de porteria i l’àrbitre va xiular fora de joc.
Per mi no era, però era una jugada complicada de jutjar i podia existir un error humà. A la
represa vam seguir pressionant i arran d’una rematada de Sufi, Gerard va rebutjar i Adrià
va marcar. Llavors el Catalònia va pressionar més amunt i ens vam haver de fer enrera, però
ells no van tenir opcions. En global la victòria fou merescuda, davant d’un gran rival”. Al-
bert Forcadell, del Catalònia: “va ser un partit igualat, sense un control definit i amb poques
opcions. Les que van existir van ser arran de pèrdues i transicions ràpides. Així ells en van
tenir dues que l’àrbitre va invalidar per fores de joc que ho eren. A la represa, mateixa dinà-
mica, fins que ells van fer el gol. Després nosaltres vam intentar-ho però sense ocasions cla-
res. Per tant, victòria justa. Ells van fer un gol i nosaltres, en general, no vam crear opcions”.

Un gol d’Adrià dóna el triomf al Jesús i Maria

CONTRA EL CATALÒNIA EN UN PARTIT MOLT DISPUTAT (1-0)

El Santa es va imposar al Masdenverge. Amado va marcar
el 0-1 al primer temps i Josep Callau, a la represa, va decidir
amb el 0-2, arran d’una centrada xut. El Masdenverge va
tenir opcions, però segueix minvat de definició en un inici
de lliga en què encara no ha puntuat. Els arlequinats van
disputar el primer partit a casa. Gerard Capera, tècnic del
Masdenverge: “seguim en la dinàmica de l’inici de lliga en
què que ens costa fer un gol, tot i tenir opcions. Ells van
marcar el 0-1 i llavors nosaltres vam disposar de possibilitats
per empatar, sense definir. A la represa, ens van fer el 0-2 i
vam tornar a crear possibilitats però sense poder entrar en
el partit. Amb el 0-2, ells van jugar més comodes i van po-
der mantenir el resultat”. Ernest Cid, segon entrenador del
Santa: “vam recuperar la serietat defensiva dels primers
partits i, tot i que amb el 0-1 el Masdenverge va tenir op-
cions com un pal, a la represa, una vegada vam marcar el
0-2, va haver ofici i vam tenir possibilitats al contraatac”.

El Santa s’emporta el derbi (0-2)

VA VÈNCER A MASDENVERGE

Segons Piqué, del Batea: “molt bon partit davant d’un
bon rival, amb un numero 10 excepcional, que estic segur
que tirarà amunt. A la primera meitat, tot i rebre el 0-1,
estàvem ben posats i Edu va empatar. La represa va ser bo-
ja. Ens vam avançar amb el 2-1 però el partit, amb molta in-
tensitat, tenia alternatives. Ells van empatar arran d’un pe-
nal molt clar. Però acte seguit, ja en afegit, una contra va
suposar el 3-2. Molt content. Crec que mereixiem la victòria
però admeto que un empat no hagués injust pel seu tre-
ball”. Paul, darrer fitxatge, va fer el 3-2. Mario Arques, de
la Cava: “penso que mereixiem la victòria. Vam dominar en
moltes fases a un Batea ben replegat que era directe per
arribar. Del possible 0-2, amb acció de Guillem, es va passar
a l’1-1, arran d’un córner. A la represa, vam intensificar el
domini. En posició dubtosa, el Batea va fer el 2-1. Però vam
reaccionar i al 93, de penal, Ferran va empatar. Després, en
la darrera jugada, va venir el 3-2”. Juanra va debutar.

El Batea s’enlaira (3-2)

TRIOMF CONTRA LA CAVA, AMB UN FINAL D’INFART

Jorge Parraga, del Corbera: “va ser un partit en el que el
vent va influir. L’Ametlla va sortir amb força i va tenir un pa-
rell d’opcions. Nosaltres ens vam refer, amb els mintus, i de
penal, molt clar, Oriol va marcar l’1-0. A la represa, vam es-
tar molt aplicats defensivament, amb ofici. Hem crescut en
aquest sentit i vam aguantar la pressió de l’Ametlla que va
tenir les seues opcions per empatar. Victòria important per
seguir progressant”. Quique (Gandesa) va debutar. Josep
Maria Rovira, de l’Ametlla: “a la primera meitat feia una mi-
ca de vent i el teníem a favor. Vam començar tenint la inicia-
tiva i vam crear fins a 3 ocasions. Però després va arribar la
jugada desafortunada, que va marcar el partit. Un defensa
nostre se la juga en l’1 contra 1 i li prenen la pilota i ha de
fer penal. Oriol va fer l’1-0. A la represa, vam canviar el sis-
tema, amb més gent ofensiva i vam merèixer més perquè
vam fer dos pals, gaudint d’una altra gran ocasió. En els da-
rrers partits, tenim més opcions que els rivals”. 

El Corbera és cinquè

VA GUANYAR A LA CALA, AMB GOL DE PENAL (1-0)

El debut del fill pròdig, Edu Albacar, va crear molta expectació a Sant
Jaume. L'exjugador de l'Elx va jugar amb l'equip del seu poble, diumen-
ge contra el Flix. Els visitants, però, va avançar-se amb gol de Robles,
en rematar una falta que va traure Pere. El Flix, al primer temps, va to-
par amb el porter local, Marc Masdeu, que va estar provindencial, evi-
tant les ocasions visitants per encarrilar el duel. A la represa el partit es
va igualar. El Sant Jaume va pressionant més amunt. El Flix va tenir un
parell d'opcions per a sentenciar. També els locals per empatar. Al final,
una acció embolicada a l'àrea visitant, el porter flixanco Marc Andreu
que no va poder aturar la pilota i Nieto que va empatar. Al final, 1-1.
Albacar, que va tenir molesties durant el partit, jugarà amb el Sant Jau-
me els cap de setmana que estigui a la població del Montsià. Xixo, que
va estar al Batea, ha fitxat al Flix i també va debutar, al camp del seu
poble. Curiosament, diumenge s’enfrontarà al Batea, el seu equip fins
fa 15 dies. El Sant Jaume, que diumenge estava minvat d’efectius, visi-
tarà demà divendres la Devesa per enfrontar-se al filial de la Rapitenca. 

Edu Albacar debuta amb el Sant Jaume

EMPAT CONTRA EL FLIX (1-1)

L’Olímpic tira amunt

VA GUANYAR A L’ALCANAR (5-0)

El Godall va mostrar la seua condició d'equip ferm, guanyant el R.
Bítem per 2-1 en un duel igualat en el que els locals van decidir a la
segona meitat amb els gols dels falduts Miquel, amb un tret des de fo-
ra de l'àrea, i de Gerard, en una contra ben elaborada. El visitant Sergi
reduia distàncies pels de Bítem ja en temps afegit.
Els godallencs, més ben posats, van començar millor el partit, tenit

un parell d’arribades, amb un tret al pal. Sobre la mitja hora, el R-Bí-
tem es va adaptar i, sent més directe, va crear perill amb dos trets d’A-
leix, un al travesser. El bitemero Sergi va reclamar un penal quan va fer
un tret llunyà que un defensa local va desviar amb el colze. A la repre-
sa, els visitants van assetjar la porteria local. Però llavors es va veure la
clau del bon inici de lliga godallenc: molta intensitat i aplicació defen-
siva, sabent sofrir. Avançada la represa, el partit es va equilibrar i lla-
vors, Miquel va establir l’1-0. Acte seguit, Gerard Balada va marcar el
2-0. Els de Bítem van tenir diverses ocasions, fent Sergi Bel el 2-1. No
van poder empatar i ara acumulen 3 derrotes. El Godall creix. És vuitè. 

El Godall referma el bon inici de lliga

VA VÈNCER EL REMOLINS-BÍTEM (2-1)

Tercera victòria seguida de l’Olímpic que
ja té 11 punts. Va guanyar l’Alcanar per 5-
0. Des de l’Olímpic es deia que “al minut 6
Imanol, amb una centrada-xut, va fer l’1-0.
A partir d’aquí, domini i arribades nostres
fins que Alvaro, a la sortida d’un córner, va
marcar el 2-0. Sergi, culminant una bona ju-
gada col.lectiva, va establir el 3-0. A la re-
presa, sabent la situació del rival, es el ritme
va baixar. Raül Arroyo va marcar 2 gols més.
Mostrem el màxim respecte a l’Alcanar i els
encoratgem a seguir competint”. 
L’Olímpic és setè i visita dissabte el Ro-

quetenc. Jaume Soriano va reaparèixer la
setmana passada. L’Alcanar visita diumenge
el Masdenverge.

L’Aldeana acaba superant la Rapitenca B, en els darrers minuts (4-2)
Subi, de l’Aldeana: “va ser un partit, al primer temps, marcat pel vent. El teníem en contra i va ser complicat poder fer el que volíem. A la Rapitenca,

tenint-lo a favor, també va influir-li. Va ser important, de penal, fer l’1-0 que va refermar la feina defensiva. Teníem el partit prou controlat fins que en
una acció desafortunada, que ja estava dient que no podíem fer tal com estava el partit, ens van robar a la frontal i van empatar. A la represa, el vent
va baixar i es va veure un bon partit entre dos equips amb una proposta similar. Molt aviat, Thomas va marcar el 2-1, aprofitant una recuperació també
a la frontal. Vam tenir 2 ó 3 ocasions per a decidir. Amb els minuts, ells van dominar més però sense crear opcions, perquè nosaltres vam treballar bé.
Llavors va arribar la jugada en què Richard, de la Rapitenca, va fer com un bloqueig de volei a la pilota i se la va endur amb les mans, fent el 2-2. Vam
passar una fase de desconcert però ja al final, Jonatan, de penal, i Àlex, amb un gran gol, van sentenciar amb el 4-2. Victòria i merescuda davant d’un
rival que estarà dalt i que té un bon entrenador com és l’amic Ramon”.  Ramon Sancho, de la Rapitenca: “la primera meitat va estar marcada pel fort
vent; el teníem a favor però en un desajust defensiu va venir un penal que fou l’1-0. Ens vam refer, pressionant dalt i així va venir l’1-1. A la represa,
només començar, ens van marcar el 2-1, arran d’una pèrdua de pilota a la frontal. L’Aldeana va passar a jugar més replegat i buscant la contra, tenint
possibilitats. A manca de 10 minuts, Richard es va emportar la pilota amb la mà clarament i va empatar. Faltava poc i una altra pèrdua nostra va com-
portar un penal per compensar les mans de Richard. En afegit, amb un tret des de fora de l’àrea, ens van marcar el 4-2. Final just”.

Edu va debutar amb el S. Jaume. 
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CLUB BÀSQUET CANTAIRES (75-85)

El grup xou petit del CP l’Aldea, bronze 
al mundial de patinatge artístic

El grup xou petit del CP L’ALDEA tanca la
temporada amb una medalla de bronze al
Mundial de patinatge artístic que es
celebrà a LA VENDÉE (FRANÇA). El pas-
sat dia 6 d’octubre va tenir lloc la compe-
tició de grups xou petits amb la participa-
ció de 15 equips d’arreu del mon. El grup
xou petit del CP. L’Aldea amb la coreogra-
fia DOMA’M de Manel Villarroya, va
defensar el seu programa amb una actua-
ció espectacular que els va portar a acon-
seguir la medalla de bronze. Els altres dos
representats espanyols, PA Maçanet amb
el programa “RAT LAB” es va situar en
quarta posició i CPA Gondomar amb la
coreografia “ALICE FILES” aconsegueix
el 7è lloc a la classificació. El grup xou
petit del CP L’ALDEA tanca la temporada amb uns excel·lents resultats, campió territorial, autonòmic, esta-
tal, subcampió d’Europa i 3er del Mon. També cal destacar la participació de Andrea Silva Pascual del CP
L’Aldea que de la ma de Manel Villarroya ha participat al Mundial de patinatge artístic en categoria júnior.
Silva es va situar dins les TOT 10 del mon, obtenint el 8è lloc de la classificació..

L’Unizar Dominicos es va imposar per 21 a 23 a la pista de l’Amposta-Lagrama, en
un partit marcat per l’arbitratge. Les exclusions i expulsions que van patir les
ampostines en els darrers tres minuts de partit, les van condemnar. 
Mateu Castellà, tècnic de l’equip ampostí, era contundent en acabar el partit:
“l’arbitratge ha estat lamentable. No ha estat digne d’una categoria competitiva i
important com aquesta. No potser que hi hagin personatges que es dediquin més
a escoltar el que passa o es diu fora de la pista, que a xiular el que passa dintre.
No és normal un arbitratge com aquest. No han estat a l’altura”. Mateu afegia
també que “nosaltres no hem estat massa bé al primer temps, sense la intensitat
necessària i amb desencert en el llançament. A la represa hem millorat molt en tots
els aspectes i hem pogut trencar el partit amb el 17-14. No ha estat així i al final,
amb circumstàncies desfavorables, hem acabat perdent”. L’Amposta tornarà a
jugar a casa en la propera jornada, contra el cuer, OAR Gràcia. (ebredigital.cat) 

CLUB HANDBOL AMPOSTA. DIVISIÓ D’HONOR PLATA (21-23)

Primer partit a casa marcat per la derrota per part de Les Vinyes del
Convent Cantaires CSIT 2019 i el debut de la nova incorporació Fèlix
Odiah. El resultat fou 75-85 a favor del Pia Sabadell. El primer quart
es va saldar amb avantatge visitant 16-21. En el segon, amb un millor
encert dels locals des de la línia de tres punts, van aconseguir reduir
distàncies gràcies al bon encert de Fèlix, per arribar al descans amb un
38-39 a favor del Pia Sabadell. En el tercer quart, a partir del minut 25
de partit, el CB Cantaires va fer un canvi estratègic i va a pressionar a
tota la pista. Això va provocar un descontrol per part visitant arribant
a generar una avantatge de 10 punts a favor dels tortosins. En l'últim
quart l'equip visitant va retallar distàncies en 2 minuts de joc. El CB
Cantaires no va aprofitar l’avantatge i no va gestionar bé les seves ac-
cions d'atac, sense idees ni joc col·lectiu. L'equip visitant va agafar un
avantatge de 4 punts, i va gestionar molt bé el resultat fent còrrer el
rellotge i provocant faltes per anar a línia de tirs lliures, acabant guan-
yant el partit amb un resultat de 75-85

Les Vinyes del Convent CSIT 2019 cedeix en el darrer quart

MARIO PRINCEP, DE CAMPREDÓ, FORMA PART DE L’EQUIP CAMPIÓ DEL MÓN

Ana Carrasco corredora de motociclis-
me i que recentment s’ha proclamat cam-
piona del món al Campionat del món de
SBK categoria SUPERSPORT300 ha estat
la primera dona en aconseguir aquest tí-
tol. Tot això té relació amb Campredó;
Mario Príncep veí de Campredó forma
part de l’equip DS Junior Team amb una
moto Kawasaki. Mario és mecànic oficial
a l’equip DS Junior Team.

Mundial de SBK

HANDBOL

VOLEI

El sènior masculí surt derrotat de la seva visita a l'Inef
Lleida. Els roquetencs van fer un bon primer set on van
caure per un ajustat i disputat 26-24. Als altres dos
sets, el rendiment d'atac de l'equip lleidatà va ser molt
superior. El juvenil masculí comença la temporada amb
victòria al camp del Santa Margarida i els Monjos 1-3.
L'infantil femení va perdre 3-0 a la pista de l'EIC Sa-

lou. 
En la propera jornada, tots els equips juguen el dis-

sabte a casa.

Club Volei Roquetes

El sènior nasculí del CE Tortosa va perdre contra el
Poble Nou (15-32). Primer partit  de la temporada pels
tortosins que inicien el camí de 2a Catalana amb una
derrota a casa. El sènior femení va guanyar en la pri-
mera jornada a la pista del JH Mataró “B” per 24 a 28.
Per la seua part, el juvenil masculí va tenir un bon

inici de campanya, superant el CH Salou per 25-22.
Per últim, l’infantil masculí va imposar-se contra el

Vilaseca per un clar 32-12.

Centre Esports
Tortosa

Derrota amb polèmica

Lliga Catalana d’handbol femení

No van poder tenir bona estrena de temporada a casa, els dos conjunts ebrencs que militen a la Lliga Catalana
d’handbol femení. L’Ascó, que defensava el lideratge aconseguit a la primera jornada, no va poder davant la
ferrea defensa del Canovelles que s’imposava per 18 a 24.
Per la seua banda el Handbol Club Perelló va acusar les imprecisions en atac i va tornar a caure, aquest cop
com a local, davant l’Handbol Gavà que s’imposava per un ajustat 19 a 21. (ebredigital.cat)
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El Catalònia B s’imposa a un Ebre Escola que acaba molt molest per l’arbitratge (3-0)

El Catalònia va vèncer l’Ebre Escola en un partit que es va decidir en els darrers minuts,
amb dos gols locals que van sentenciar (3-0). Jordi Llobet, del Catalònia: “partit molt igualat
a la primera meitat, on els dos equips vam tenir possibilitats. Nosaltres sabíem que l’Ebre Es-
cola té més bon equip encara que la temporada passada, i que juga bé i està ben posicionat
al camp. Vam fer les nostres opcions a la contra i ells, a través de Pep Montesó, que és un
bon jugador, van tenir les seues. A la represa, aviat, unes mans absurdes però clares van ser
un penal que va transformar Jose. Amb l’1-0, ells es van abocar. I és que tenen més qualitat.
I van tancar-nos. Van fer un gol que l’àrbitre va anul.lar per fora de joc. Les protestes d’un
jugador van ocasionar la seua expulsió. Llavors ells van sortir del partit i nosaltres, amb es-
pais, vam poder tenir possibilitats. Una errada del seu porter, quan li va donar la pilota a Re-
verté, va ser el 2-0. I ja al final, amb el partit trencat, va venir el 3-0, amb una gran vaselina
de Reverté”. Sobre l’arbitratge: “uns dies et donen i altres les decisions perjudiquen. A no-

saltres també ens ha passat”. Xavi Subirats, de l’Ebre Escola: “partit totalment condicionat
per l’actuació arbitral d’Oriol Roigé. Es va carregar un partit que no tenia cap problema. La
primera meitat va ser anivellada; ells feien un joc directe i nosaltres, amb vent en contra,
vam aguantar. Va haver-hi molt migcampisme i poques ocasions. A la represa, l’àrbitre ens
va xiular una falta al centre del camp que no era. D’allí s’origina una jugada, i de la centrada
hi ha unes mans a l’àrea nostra que ho són, però que l’àrbitre xiula perquè li diuen perquè
no les veu. Amb l’1-0, variem el sistema i passem a jugar en defensa de 3. Busquem l’empat
i l’aconseguim amb un centrada enrera des de línia de fons de Pep. Tino va marcar. Llavors
ens xiula fora de joc, diu que de l’acció anterior. No enteniem res. Va expuslar a Tino. El joc
es reempren des de la segona acció no de la primera que va dir que era fora dejoc. Vam in-
tentar-ho però una errada en la sortida de pilota va suposar el 2-0. I al final, quan estàvem
trencats, va venir el 3-0. Partit marcat totalment per les decisions arbitrals”.

El Ginestar es va avançar a la primera meitat, amb gol de
Carlos. Però l’Amposta va remuntar a la represa (2-1). Jordi
Subirats, tècnic de l’Amposta B: “crec que va ser un partit que
vam tenir controlat en moltes fases. Ja als primers 15 minuts
havíem tingut 3 ocasions clares. Però no vam marcar i ells,
aprofitant un error defensiu nostre, ens van fer el 0-1 que ens
va precipitar el joc. No obstant, a la represa vam tornar a tenir
seguretat i vam insistir, fent Sergi l’empat. Acte seguit, Regolf
va marcar el 2-1 que ens va donar confiança i vam seguir do-
minant. No obstant, a darrera hora, Rafa va evitar l’empat del
Ginestar. 3 punts molt importants per afrontar els dos des-
plaçaments que tenim ara”. Poley, del Ginestar: “l’Amposta
em va agradar molt. Un equip segur confeccionat per estar a

Tercera. Nosaltres sabíem que no podídem anar a pressionar
dalt i l’aposta fou estar més juntets i buscar la gent ràpida que
tenim davant quan recuperàvem la pilota. Ens va anar bé. A
més, aprofitant un error seu, vam fer el 0-1. No obstant, al
descans ells mereixien anar per davant. Però es va arribar amb
el 0-1. Això va precipitar el seu joc. Malgrat això, arran d’una
errada nostra, ells van empatar i, poc després, Regolf va fer un
gran gol des de fora de l’àrea. Amb el 2-1 ells es van partir i
nosaltres vam fer diversos contraatacs, tenint la darrera ocasió
que el seu porter i defensa van evitar. No hagués estat just per-
què ells mereixien la victòria però vam poder puntuar. Con-
tent, tot i perdre. Es nota que la plantilla és competitiva i que
està implicada”. Jordi, Didac, Font i Àlex eren baixa.  

L'Amposta B remunta contra el Ginestar (2-1)

4A CATALANA. CARLOS VA AVANÇAR ELS VISITANTS. SERGI I REGOLF VAN CAPGIRAR EL MARCADOR A LA REPRESA

Abdul, del Vilalba: “res a dir. El Benissanet va ser millor i
ens va superar totalment. Nosaltres no vam entrar en el par-
tit. I sap greu perquè va venir gent a veure’ns. Crec que els
sis gols són per errades nostres i això no potser. Es pot en-
tendre que la plantilla s’ha fet amb retard, però cal admetre
que no vam estar a l’altura. Estic disgustat però només que-
da seguir i millorar dins de les possibilitats”. Xavi Pérez, del
Benissanet: “tot i el vent, vam sortir com havíem previst.
Vam pressionar dalt i vam tenir vàries possibilitats, fent el 0-
1 en una acció d’estratègia. Però llavors vam baixar la in-
tensitat i el Vilalba ens va empatar. Vam tornar a pressionar
dalt, i vam recuperar el control, amb opcions, marcant l’1-
2. A la represa, el Vilalba va arriscar en defensa de 3 i això
ens va permetre tenir espais i sentenciar amb 3 gols gairebé
seguits. Ells van marcar però després van fer-ne dos més”.
Johan Pérez (M Nova) va debutar. Ignasi (3), David, Ricard
Treig i Jaume Escalona van marcar. 

El Benissanet explota

VA GOLEJAR A VILALBA (2-6)

El Xerta va imposar-se al camp de la Cava B (1-2).
Segons Eric Borràs, tècnic del Xerta: “el partit va co-
mençar amb domini dels locals, jugant bé. Amb els
minuts, nosaltres vam pressionar més amunt i vam
tenir dues opcions clares, fent Gaspar el 0-1. A la re-
presa, Àngel va marcar el 0-2. La Cava va reaccionar
amb els canvis que van donar-li oxigen i qualitat ja
que van jugar alguns efectius del primer equip. La
Cava va fer l’1-2, aprofitant una indecisió nostra da-
rrera, amb una cessió que anava al porter i va anar al
seu davanter. Amb l’1-2 es va produir la batussa. Un
jugador nostre va deixar la mà i aquesta va impactar
al rostre d’un defensa local. Estava la pilota en joc
però la infracció va ser com una agressió. Ho accep-
tem. Tot seguit, el porter local etziba fins a 6 cops de
puny al nostre jugador a la cara, deixant-lo sagnant.
Es va muntar la batussa. El partit, quan es reempren,
amb 10 cada equip, la Cava va pressionar, fent un pal
i altres opcions que va evitar el nostre porter”. 
Des de Xerta s’ha lamentat tot el que va succeir:

“va ser molt desagradable. Com a portaveu i entre-
nador del Xerta, demano disculpes en nom de la jun-
ta i el jugador afectat, que així ho ha comunicat per-
què ho diguéssim. El jugador i l’equip acataran la
sanció corresponent pels fets ocorreguts. Així mateix,
a nivell personal, demano la inhabilitació permanent
del porter de la Cava per l’agressivitat desmesurada
en què va respondre al camp. Hi havien nens, entre
ells el meu fill, i espero que mai puguin tornar a veure
uns fets com aquests”. 
Sisco Martí, tècnic de la Cava B, deia que “a nivell

deportiu dir que la primera meitat va ser d’ells i la se-
gona nostra, amb opcions per poder empatar. Però
tot queda empanyat pels incidents lamentables que
van succeir per part de tots. De qui ho inicia i qui ho
continua. Primer un jugador del Xerta li pega un cop
de puny a un nostre sense més. Però la reacció pos-
terior del nostre porter no té cap justificació. Estem
avergonyits. Uns fets així no els vol el club ni jo. I ho
lamentem. Ja ho parlarem per veure quines decisions
es prenen. Demanar disculpes al futbol en general i al
Xerta en concret”.

Victòria del Xerta, a la Cava

PARTIT AMB BATUSSA (1-2)

La Fatarella va perdre amb el Tivenys (2-3) i segueix sense pun-
tuar, lluny de les expectatives creades. Ramon Grau va tornar a
jugar. El mister-jugador local deia que “com en els anteriors par-
tits, vam sortir mal postas i el rivals es va posar amb el 0-2. Vaig
fer un canvi, entrant un altre davanter i vam marcar l’1-2 i vam
tenir una ocasió clara per empatar. A la represa, tornem a sortir
malament i ens marquen l’1-3. Vam refer-nos i vam establir el 2-
3, insistint fins el final, tot i no poder empatar”. Ramon afegia
que “no vull justificar la derrota però l’àrbitre no va estar encertat
anul.lant-nos un gol encara no sé sap perquè i no xiulant dos pe-
nals clars a favor nostre. Les coses no ens van bé i tot s’ajunta.
Però, malgrat tot, ho tirarem avant”. Des de Tivenys, valoravem
la victòria: “vam fer un gran partit, molt intensos en defensa. Va
ser important marcar l’1-3 a l’inici de la represa, ens va donar
confiança. La Fatarella va apretar i va marcar el 2-3, insistint fins
el final. Però tot l’equip va fer un gran treball i la victòria és molt
meritòria. El treball comença a donar els seus fruits”. JM Piñol (2)
i Fouad van marcar pel Tivenys. Vili va fer els gols locals. 

La Fatarella no pot reaccionar (2-3)

EL TIVENYS GUANYA. MALESTAR LOCAL PER L’ARBITRATGE

L'Arnes és líder en solitari en vèncer a Deltebre, amb un gol de Gordo a la represa (0-1). Els
locals van fer mèrits per empatar, amb les opcions que van tenir. L'Arnes, amb el 0-1 i amb
espais, també les va crear per haver pogut sentenciar.
El partit va començar ben controlat per l’Arnes, que tenia la pilota davant d’un Deltebre que

esperava replegat. Piñeiro va fer un travesser, sent la millor opció visitant. Però, amb els minuts,
el partit es va equilibrar i els locals van tenir una gran ocasió aprofitant una pèrdua de l’Arnes,
que no podia construir el seu joc. El Deltebre treballava bé i ho impedia. A la represa, els d’An-
ton van fer un travesser, arran d’una falta, i van tenir altres arribades. Però llavors, una pilota
a l’esquena de la defensa local, ben lluitada per Sergi Manero, va suposar una centrada milimè-
trica que Gordo va aprofitar per marcar el 0-1. El Deltebre encara va tenir opcions per empatar,
evitada una d’elles per Joaquim, porter arnerol. També, amb espais, l’Arnes hagués pogut de-
cidir amb dues ocasions clares de Sergi. Anton, tècnic del Deltebre: “hem de millorar en aspec-
tes que ens manquen, però estic satisfet perquè hem competit fins el final”. Roger, de l’Arnes:
“a la segona meitat hem millorat i, a més del gol, hem tingut les nostres opcions. El Deltebre
també i ha pogut fer l’empat, un resultat que potser hagués estat més just”. 

L’Arnes referma el liderat amb el triomf a Deltebre

HA GUANYAT ELS 3 PARTITS

Albert Gordo va marcar el 0-1.

Sisco, tècnic de la Cava B: “el que va
passar no té justificació. Ni qui ho inicia ni
qui ho continua. Demanar disculpes pel
que va passar en nom del club al futbol en

general  i al Xerta en particular”

Eric, mister del Xerta: “lamento els fets
desagradables que van passar. Demano
disculpes per la part que ens toca. Però
també demano la inhabilitació permanent

del porter de la Cava”
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EQUIP DE LA 
SETMANA

JOAQUIN CELMA

Equip de la setmana
UE SANT JAUME

sss

*Els únics equips que estaven invictes a Segona ja han caigut. En aquesta
categoria la igualtat és gran. I tenim un líder sorpresa: la Pobla.
*El porter Josué, que la temporada passada era titular a la Rapitenca,
aquest diumenge va jugar el seu primer partit.
*El Riudoms, fins a la jornada 5, només havia rebut dos gols i, dissabte,
la Sénia li’n va fer 3. L'equip de Serrano, en la passada temporada, va
aconseguir 23 punts en la primera volta. Ara, en 6 jornades, ja es porta 11.
*Pocs haguessin pronosticat que l'Amposta estaria en posicions de des-
cens; ni una victòria i només 5 gols a favor. No sé que passarà si perd a
l’Ampolla. Si mantindran la confiança a Jordi Font o si fitxaran a Xavi Cid.
*Aquest Camarles té molt gol, ha marcat en les sis jornades. Dani Sáez,
Curto, Leo, Ferreres, Teixidó i Samu han estat els autors dels 13 gols. Però
en defensa hi ha molt a millorar.
*La passada temporada a la jornada 6 els equips que van descendir ja
estaven entre els últims classificats: Batea, Roda, la Cava, Hospitalet,
Catalònia, Morell. Només un equip no hi estava: el Torredembarra, que
després va baixar. Aixó vol dir que dels últims 6 classificats actuals, quatre
tenen el 90% de possibilitats de descendir.
*L’any passat, Gerard Roigé, amb el Gandesa, va marcar 2 gols. Ara, amb
el seu nou equip, el Móra la Nova, ja en porta 3 en tan sols 6 jornades.
*L’Ampolla, 4 victòries consecutives. Crec que quedarà entre els 5 primers.
I ull amb aquest Gandesa a la segona volta.
*Cal mentalitzar-se: els descensos de Segona a Tercera podrien ser-ne cinc
si baixa el Cambrils Unió i no puja el que promociona. De Primera catalana
en baixen 5 directes de cada grup.

*Quina gran temporada viurem: 8 equips separats per 4 punts i un
líder, el Perelló, que va recuperant lesionats. En aquesta jornada
només el Santa Bàrbara va poder guanyar en camp contrari.
*L’Aldeana té més gol en aquesta lliga. En la passada, 9 jugadors
van marcar i en aquesta ja ho han fet 7 (Alegre, Niko, Jonatan,
Versiano, Thomas, Eloi i Robert). El seu crac, Jonatan, va marcar 7
gols en el curs passat. En aquest ja en porta 6. La campanya anterior
va arribar de la Cava, al mercat hivernal.
*L’any passat, l'equip que va rebre menys gols va ser l’Ampolla: 34.
Enguany, l’Alcanar ja n’ha encaixat 37. Malgrat això, cal destacar
aquests nois que surten al camp sabent que poden ser golejats.
*Què li passa al R-Bítem? Feia anys que no començava tan mala-
ment. Té poc gol. Els costa als misters encaixar a l'equip.
*Sort que a La Cava està Ferran, màxim golejador amb 4 dianes. I
això que no és davanter. La temporada passada, en aquest equip,
José Mari Monfort va fer 9 gols en 14 partits i a la segona catalana.
En aquesta, de moment, zero gols.

TERCERA CATALANA EN OFF

PRIMERA I SEGONA CATALANA EN OFF

Excel·lent
camada boxer
atigrats, 

pit blanc, cara
negra. Bon

Top Secret
*Debut d'Edu Albacar a Sant Jaume després de 7 mesos d'inactivitat. Treu les faltes gai-
rebé perfectes, bon desplaçament de la pilota i va jugar molt implicat amb l'equip, par-
lant, dirigint, protestant...i això que es va lesionar però va aguantar tot el partit. Em va
dir: "sempre he volgut acabar en l'equip del meu poble, per vestir la samarreta que em
va veure néixer i créixer".
*La Cava ja ha fitxat dos jugadors del Jesús i Maria: Roger Antó i Aleix Zaragoza. I
aquesta setmana a Josep Casanova, que es va formar al futbol base del Jesús i Maria i
que va estar a l’Ebre Escola de Preferent. A més, ha incorporat a Juanra Mars, que també
va estar al Jesús i Maria i ara jugava al Sant Jaume. Em va dir que deixava el futbol. Però
s’ho ha repensat. En menys d'un any ha canviat 4 vegades d’equip. Dues vegades al Sant
Jaume, una al Camarles i a la Cava.
*Afer Ascó-Flix, sobre la marxa de Marcel. Des d’Ascó es manifesta que aquest estiu han
marxat diversos jugadors entre amateur i juvenils de l’Ascó al Flix i que tampoc ningú els
ha trucat.
*A la Fatarella, l'entrenador Ramon Grau ja no volia jugar però davant de l’inici de lliga
de l’equip, ha decidit tornar a posar-se les botes. D’altra banda, el president Xavi Borrell
està indignat: "aquesta setmana un gol anul·lat, tres possibles penals no xiulats...arbi-
tratge complicat”. Es plantejarà la Fatarella demanar àrbitres de Tarragona?
*El dia 16 es farà la Gala de les Estrelles de la Federació i els premis són els de sempre:
Barça, Espanyol, Girona...per quan uns per al futbol amateur a nivell de tota Catalunya.
*El míster de l’Ampolla tenia un problema: dos bons porters, Damià i Aitor. I Enric volia
que juguessin 3 partits cadascun. Al final, Aitor ha marxat i li han plogut ofertes:
Masdenverge, Ametlla, Jesús i Maria i Camarles, equip amb el que ha fitxat.

CURS DE FORMACIÓ CONTINUA LLICÈNCIA UEFA. 7 representants del nostre territori:  JORDI FONT, ÀLEX ACCENSI,

JUANJO ROVIRA, ÀLEX GÓMEZ, JOSEP GOMBAU, GERARD ZARAGOZA I CARLOS ALÓS.

JOSEP CALLAU (S. Bàrbara)

PÁEZ (ULLDECONA)

TEIXIDÓ (Camarles)

KEVIN (la Sénia)

MARC PERELLÓ (Ampolla)

ESCOTÉ (Batea)
EDU ALBACAR (S Jaume)

JOAB (Perelló)

XIXO (Flix) QUIM BRU (J i Maria)

ÀLEX ALEGRE (Aldeana)

GERARD ROIGÉ (M Nova)
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INGREDIENTS 4 PERSONES:
• 1 escarola
• 1 enciam de fulla de roure
• 6 figues
• formatge de cabra
• 4-5 nous
• 1 cullerada de postre de mel
• 1 cullerada de postre de. llimona
• 3 cullerades soperes d'oli d'oliva extra verge
• sal
• pebre
• 2 cullerades soperes. De sèsam negre (o al
gust!)

La tardor ja és aquí i podem incorporar a
les amanides aquestes fruites de tardor de
colors intensos com les figues, la magrana
i el raïm. El truc d'aquesta amanida és la
vinagreta.

PREPARACIÓ:
Netegem i escorrem l'enciam i l'escarola i
els tallen en juliana (a trossos ben). Tallem
les figues i les buidem amb una cullera pe-
tita, vigilant de no rascar la part verda. Afe-
gim la polpa de cinc figues a l'amanida
(guardem un xic de polpa per a la vinagre-
ta).-Hi afegim les nous ben trencades, jun-

tament amb el formatge de cabra a tros-
sets. Si tenim sèsam negre torrat i molinat
l'hi afegim i sinó el podem torrar i triturar
en 2 minuts: posem dues o tres cullerades
de sèsam negre en una paella sense oli a
foc baix i quan comenci a saltar, vol dir que
està fet. Molinem el sèsam negre i l'aixa-
fem al morter. Fem una vinagreta amb 3
cullerades soperes d'oli d'oliva per una cu-
llerada de postre de mel i una altra de suc
de llimona, un polsim de sal i pebre, i la pol-
pa d'una figa. Amanim el plat barrejant bé
l'amanida, de manera que el formatge de
cabra quedi ben desfet. Bon profit! 

VALORACIÓ
D'aquesta amanida heu
de parar compte amb la
quantitat de formatge de
cabra que hi poseu. De
fet, possiblement el can-
viaria per un formatge
desnatat o l’eliminaria. Ja
que la quantitat de grei-
xos saturats és molt ele-
vada. Altres aliments rics
en greixos de la recepta
són les nous, el sèsam i l'oli d'oliva, però tenen
unes característiques totalment diferents i
aquests són saludables. Del sèsam, és molt
important moldre'l, sinó no s'absorbiran els
seus nutrients  i no podrem gaudir de tots els
beneficis que té com alt contingut en aminoà-
cids, calci, magnesi, fòsfor, ferro i zinc

AMANIDA DE FIGUES AMB NOUS I FORMATGE DE CABRA

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

amb vinagreta de llimona i mel
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Dins  de la teva  vida sentimental, avui tindràs
l’art  de veure  el costat  millor  de les coses  i
de les persones. Pensa que tens  mil maneres
de fer esport  mentre et diverteixes.

La sensació  de risc  i el forts  estímuls  que reps
per part  de la teva  parella  et mantindran  alerta
.Quan  hi ha crisi, el més  important  és poder
aprendre  la lliçó.

Taure
20/4 al 19/5

Amb  Venus  transitant  pel teu  signe, la teva  sen-
sualitat  es manifesta  de manera  natural . Et fa
atractiu  i desitjat  per les persones  que t’envolten.
Aprofita-ho.

Tens la sensació  que dintre  teu  viuen senti-
ments  que van en moltes direccions. Augment
de la teva percepció intuïtiva i de la  teva sensi-
bilitat.

Bessons
20/5 al 21/6

Viuràs  moments  encantadors  i de molta pro-
ximitat amb la teva parella. Respecte a la teva
salut, et convé mantenir una alimentació equi-
librada que et reposi del teu desgast  diari.

Vius  una època  molt activa  en la teva vida de
parella, fet  que et  donarà  una excel·lent  visió
dels teus  assumptes  sentimentals. Avui  has d’e-
vitar  conduir  amb presses.

Cranc
22/6 al 21/7

Vius un  període  ideal per prendre  decisions
que et beneficiïn pel que fa a l’amor. Respecte
a la teva salut, una nova filosofia  de vida  et
pot fer canviar  els esquemes.

El trànsit  de Venus  per la teva casa vuit  reflec-
teix  que part de la energia  la utilitzaràs a  viure
el sexe amb més  intensitat. Si generes més
equilibri entre oci  i feina, pots millorar  la salut.

Lleó
22/7 al 22/8

Amb Venus transitant  per la teva casa set la
teva energia  actual millora  les teves relacions
sentimentals o socials. Dintre teu s’aviva el
desig de superar  totes les dificultats.

Aquari
20/1 al 18/2

Vols experimentar, veure  i sentir  fins a on pots
arribar  en la teva vida sentimental. Respecte  a
la teva salut, cuida  la teva gola, evita els llocs
contaminats  pel fum.

Verge
23/8 al 21/9

Tindràs una més gran expressió  creativa  i
més  confiança  en tu mateix  en els assump-
tes  sentimentals. Et trobes  en un moment
alegre  i expansiu.

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d’amor , perquè  trobis l’equilibri
has d’oblidar-te de situacions  del passat  que a
l’actualitat  ja no tenen valor. Els pulmons et
poden provocar  problemes.

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.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!

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

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

Aquest és el teu 
espai privilegiat de
PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!
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L'entrevista permet conèixer
l'alcalde/alcaldessa, de cara a les prò-
ximes eleccions municipals del maig
2019, com a persona explicant la seva
trajectòria, motivacions, visió de terri-
tori, país, reptes, objectius.

Avui entrevistem a Francesc Arasa,
alcalde de L'Ampolla, municipi costaner
que ens obri les portes al Delta.

Quin seria el balanç d'aquestes
dos legislatures consecutives?
Francesc Arasa: Faig un balanç molt
positiu. Al llarg d'aquestes dos legislatu-
res he tingut al costat un equip que ha
treballat molt, que s'ha implicat moltís-
sim.
Els homes i dones que han tingut la res-
ponsabilitat de governar les diferents
àrees han estat capaços, a pesar de la
reducció d'ingressos, fruit de la crisi
econòmica, i de la reducció i congelació
dels impostos i taxes municipals, repe-
teixo, han estat capaços de millorar els
serveis, crear noves infraestructures i
impulsar el sector turístic.

Per a les properes eleccions
municipals es torna a presentar
per alcalde. Per què?
Em torno a presentar, primer que res,
per aquesta vocació de servei i d'esti-
mació que sento pel meu poble. I en
segon lloc perquè encara em sento amb
la força i la il·lusió de treballar per
L'Ampolla, per continuar contribuint a
fer de l'Ampolla un poble capdavanter
en aquestes terres, tant com a referent
turístic com també, pels serveis que
reben els ciutadans i ciutadanes.

Quins han estat els eixos princi-
pals del seu programa i quins
seran els projectes de futur.
L'eix principal és estar al costat i al ser-
vei de la gent. Som servidors públics, i
per tant això és el que hem de tenir, i
tinc, més clar.
Hem de fer front a les petites coses que

poden preocupar als nostres veïns, escol-
tar-los i intentar solucionar el més ràpid
possible les seves peticions, si són possi-
bles, perquè de vegades el que per als
alcaldes o alcaldesses no és important,
per aquell veí o veïna ho pot ser molt.
Però aquesta actitud no ens ha d'apartar
de planificar aquells projectes de futur

per al nostre poble. L'Ampolla té un
potencial turístic que hem de ser capaços
d'impulsar, encara més, i per tant cal
seguir treballant per consolidar-lo.
Hem de regenerar la Bassa de les Olles i
millorar tots els actius de natura que
tenim. Cal seguir treballant, conjunta-
ment amb el sector privat, l'oferta gas-

tronòmica que tenim i que ja està sent
molt ben valorada i apreciada. I com no,
millorar en tot el que sigui possible els
serveis que reben els nostres ciutadans,
perquè també serveixi de reclam per al
turisme que tenim de segona residència i
proximitat.

Els valors de fer política munici-
pal: Quin paper ha de jugar l'al-
calde, alcaldessa en el món muni-
cipal pel futur del nostre territo-
ri?
El nostre paper és molt important per tre-
ballar i contribuir a tenir un millor futur
per al nostre territori. Som un territori
mancat de moltes infraestructures i ser-
veis i cal exigir al govern central, i al del
nostre país, que facin un major esforç per
poder competir amb igualtat de condi-
cions amb altres territoris.
Fent autocrítica, crec que el primer pas
que hem de fer nosaltres, la gent del
territori, és tenir molt clar el que volem, el
camí que cal seguir i cap on volem anar.
Molt sovint ens perdem i perdem el
temps amb discussions que no van a
enlloc. Deixem de banda els localismes i
treballem amb una visió clara de territori,
així avançarem, de l'altra manera veurem
com altres territoris ens avancen per la
dreta o per l'esquerra.

Què opina de la situació política
actual?
És una situació difícil, complicada, i m'a-
treviria a dir que greu. Crec que cal bus-
car des de la serenor i la intel·ligència,
com ser capaços de fer possible allò que,
una gran majoria de catalans, desitgen i
lluiten per aconseguir.

Quin missatge donaria als seus
conciutadans i conciutadanes?
Si compto amb la seva confiança i suport,
tant l'equip de gent que m'acompanya,
com jo mateix, seguirem treballant des de
la proximitat, la transparència i l'eficàcia
per fer de L'Ampolla un poble encara
millor, més acollidor i més guapo.

Francesc Arasa
ALCALDE DE L’AMPOLLA

Deixem de banda els localismes i treballem amb una visió clara de territori


