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L’espècie més emblemàtica de la Mediterrània, en perill d’extinció

Les nacres, “xulones” en nom local, és el mol·lusc bivalve més gran del Mediterrani i el segon del món. A les Terres de l’Ebre hi ha les dues
zones amb més població de nacres, a la badia dels Alfacs i a la badia del Fangar, però avui dia estan en perill d’extinció per un paràsit ‘molt
petit’ que les està matant. Els tècnics estan estudiant el misteri de la mortalitat massiva de les nacres. P3 

El FC Ascó haurà de pagar gairebé 
200.000 euros a Hisenda

Aquesta setmana, a través d’una entrevista en un programa especial fet entre Vídeo Ascó
Televisió i Canal Terres de l’Ebre (a la imatge), s’ha confirmat que el FC Ascó haurà de
pagar prop de 200.000 euros a Hisenda per regularitzar els impostos dels darrers 4 anys,
després de la inspecció que va rebre el club.
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DESTACAT

Editorial
LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LES TERRES DE L'EBRE EN PERILL?

El 1971 la UNESCO va iniciar el Programa MaB, Man and Biosphere (Home i Biosfera), seleccionant llocs geogràfics representatius dels diferents hàbitats del planeta, amb
l'objectiu de conciliar la mentalitat i l'ús dels recursos naturals, esbossant el concepte actual de desenvolupament sostenible. Aquestes àrees es coneixen com a Reserves de
la Biosfera. Així, les Reserves de la Biosfera són territoris que tenen l'objectiu d'harmonitzar la conservació de la diversitat biològica i cultural i el desenvolupament econòmic
i social a través de la relació de les persones amb la natura. S'estableixen sobre zones ecològicament representatives o de valor únic, en ambients terrestres, costers i marins,
en els quals la integració de la població humana i les seves activitats amb la conservació són essencials. Però està aquesta declaració de les Terres de l'Ebre com a Reserva
de la Biosfera que es va fer l'any 2013 està actualment en perill? En els últims anys estem vivint uns canvis aterridors com són la mort massiva de les nacres - el mol·lusc
més emblemàtic de la Mediterrània, ja que només viuen en aquest mar. La seva dràstica reducció a causa d'un paràsit que afecta el sistema digestiu, penetrant a la glàndula
digestiva dels nacres i causant-los la mort, ha portat als científics a declarar-la en perill d'extinció. Però la invasió que tenim de plagues, vingudes de Déu sap on, com el cara-
gol poma, el cranc blau, el musclo zebrat i pel que fa als cultius el virus de la sharka que malmet els fruiters de pinyol i l'escarabat morrut que produeix danys a les palmeres,
mosquit tigre, mosca negra, entre altres... segueixen acampant a l'ample. Està el títol i segell "Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre" en perill?

Aquest diumenge a les 12 del migdia tindrà lloc la primera de les
activitats previstes en el VI Festival de Músiques en Terres de Cruïlla
de la Sénia, organitzat per l’Agrupació Musical Senienca, el Centre
d’Estudis Seniencs i l’Institut Ramon Muntaner. Es tracta d’un taller
de jota cantada i un altre de jota ballada a càrrec dels professors de
l’Aula de Música de la Terra, Arturo Gaya i Ester Baiges.

Festival de Músiques en Terres de Cruïlla
10a edició de la Fira d'Artesania de la fusta i el moble i 6a edi-
ció de la Festa del Moble de La Sénia, amb un cap de setmana
d'activitats diverses amb el treball de la fusta com a eix central
(demostracions artesanals d’oficis, impressions 3D, recreacions
històriques, tallers infantils, exposicions, i activitats musicals
arreu de la vila). Dissabte: de 10 a 21h. Diumenge: de 10 a
14h i de 16 a 20h

X Fira d'Artesania de la Fusta i Moble

El convent de les Serves de Jesús de Tortosa, que aquest passat
estiu va tancar per la manca de relleu generacional, és ja la una
nova residència d’estudiants. L’edifici, ubicat al centre de la ciutat
serà el lloc on els estudiants faran vida i l’antiga església serà la
nova biblioteca de la residència. (ebredigital.cat)

De convent de monges a residència d’estudiants

Fa gairebé 8 anys el deute de l’Ajuntament de Móra d’Ebre era
del 178% lo que suposava que degués gairebé 9 milions d’eu-
ros. Amb vuit anys amb Joan Piñol a l’alcaldia, la capital de la
Ribera d’Ebre ha aconseguit reduir el deute fins al 80,2 % tot
i que l’objectiu de l’equip de govern és situar-lo per sota del
60% abans d’acabar el mandat.

Reducció del deute municipal, a Móra d’Ebre

Al voltant d’un miler de persones van pujar dissabte passat al punt
més elevat de les Terres de l’Ebre, el cim de Caro, per reclamar l’a-
lliberament dels presos polítics catalans. 
El massís va ser un dels divuit indrets de Catalunya que van partici-
par a la marxa Cims per la Llibertat.

Cims per la Llibertat ascendeix el Mont Caro

Demà dissabte, a l’Aldea. 17:00 h Concentració a la plaça de
l'Ajuntament. 17:15 h Desfilada pels carrers de la població.
17:45 h Arribada al pavelló. 18.00 h Concert de les Bandes.
Bandes participants: Banda de música la Ginesta de Ginestar;
Unió Musical de Masdenverge i la Banda Verge dels Prats.

IX Trobada de Bandes, a l’Aldea
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A les Terres de l’Ebre hi ha les dues
zones amb més població de nacres, a la
badia dels Alfacs i a la badia del
Fangar, però avui dia estan en perill
d’extinció per un paràsit ‘molt petit’
que les està matant: ‘és una espècie
nova que es va detectar al juliol i que
està acabant amb les nacres’.
Les nacres, “xulones” en nom local, és
el mol·lusc bivalve més gran del
Mediterrani i el segon del món.  Des de
l’IRTA i la Fundació Plegadis les cuiden
i estudien per la seva supervivència.

Les nacres s'estan morint
a la badia dels Alfacs

Al Consell Territorial del Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública
(PINSAP) de les Terres de l’Ebre, les comissions tècniques de treball han presen-
tat tres propostes: la Comissió d’envelliment i despoblació ha proposat una
xarxa de mentoria, per capitalitzar l’experiència i evitar la despoblació; la
Comissió d’Entorn i Territori ha aportat les pautes per fer ‘Pobles sostenibles,
saludables i amigables’; mentre que la Comissió d’Hàbits i Estils treballa en l’im-
puls de l’aplicatiu web ‘Actius i Salut’ que recull els actius de salut amb què
compten les Terres de l’Ebre. En aquest sentit, Xavier Pallarés ha destacat la
importància del treball conjunt en tots els àmbits d’actuació del Govern, per la
influència que els factors de l’entorn tenen en la salut i la importància d’incor-
porar la prevenció.

Accions pels hàbits saludables i contra
l’envelliment

El govern espanyol ha
reactivat les inversions al
delta de l'Ebre, en con-
cret a la Badia dels
Alfacs, amb el reforç,
amb sorra, de la barra
trencada per les llevan-
tades a l'Illa de Buda i
amb la primera fase d'o-
bres de la recuperació
del camí de guarda entre
Sant Carles de la Ràpita i
la barra del Trabucador.
Aquest nou camí verd
tindrà un vial per a via-
nants i un carril bici i
tindrà l'accés de vehicles
rodats restringit exclusi-
vament per al manteni-
ment de les infraestruc-
tures dels Regants. El
subdelegat del govern
espanyol a Tarragona,
Joan Sabaté, ha defensat
l'execució d'actuacions
"toves", que no siguin
agressives a la naturalesa
del delta de l'Ebre, amb
l'objectiu també de fre-
nar la regressió.
En aquest sentit ha

reclamat que cal trobar
el "consens" de totes les
parts implicades per
enllestir un pla més
ampli d'accions coordi-
nades a tot el litoral del-
taic.
Per una banda, s'inverti-
ran 507.000 euros en la
primera fase del nou
camí de guarda entre
Sant Carles de la Ràpita i
el Trabucador. 
L'obra té un termini de
dos mesos i s'habilitaran
2,6 quilòmetres, des del
desguàs de la Torre de
Sant Joan, a Poble Nou,
Amposta, una antiga
fortificació que
l'Ajuntament ja ha anun-
ciat que reformarà. 
Per altra banda, també
s'han iniciat els treballs
de regeneració de la
barra de l'Illa de Buda,
trencada pels temporals
marítims. 
Les obres s'han retardat
per raons ambientals,
primer per respectar el

període de nidificació de
les aus, també per deixar
passar l'etapa estival i
finalment per la presèn-
cia de tortugues
babaues. En declaracions
a la Xarxa, Adam Tomàs

ha demanat a l’Estat que
concreti un calendari de
tota l’obra: No ho
saben”. Tomàs també
considera que serà posi-
tiva la Taula de Consens
i Territori que estan

impulsant els ajunta-
ments del Delta i les
Comunitats de Regants
per anar a una en la
reclamació de mesures
contra la regressió. 

No obstant, es reclama a l’Estat una programació per saber l'execució total d’aquestes obres: “no la saben”

S’aproven les primeres propostes de millora de l’entorn

Comencen les obres per protegir el delta de l’Ebre

El govern espanyol reactiva les inversions al Delta amb obres.
acn

Dimecres al Consell
Comarcal de la Ribera
d’Ebre, es va presentar
el Butlletí d’Anàlisi de la
Conjuntura Local de les
Terres de l’Ebre del
segon trimestre del
2018.  Una de les
dades més importants
que es desprèn és que
l’economia ebrenca ha
tornat a créixer per
quart trimestre conse-
cutiu per sobre de la
mitjana catalana. Un
5,7% respecte el segon
trimestre del 2017. El
nombre total d’afiliats a
la Seguretat Social a les
Terres de l’Ebre ha estat
de 54.046, és a dir,
2.902 afiliats més que
el segon trimestre de
l’any anterior.  Ara bé,
tot i que han crescut les
afiliacions al règim
general, han baixat les
dels autònoms: 1,1
punts. Això vol dir que
hi ha hagut una dava-
llada en el creixement
del nombre d’empreses
(0,6 punts).

Creixement
econòmic



DIVENDRES 19 
D’OCTUBRE

DE 20184

diarimés
ebre TERRES DE L’EBRE

www.mesebre.cat

EN UN MINUT

*TORTOSA: Ebreokasió
torna aquest cap de setma-
na. La Fira del vehicle d’o-
casió tindrà lloc del des
d’avui divendres i fins al
diumenge 21 d’octubre, al
pavelló Firal de Remolins. 

*CLÀUDIA SORIANO I
GUILLEM MAYOR són
estudiants del Col·legi
Sagrada Família de Tortosa
i de l’Institut Mare de Déu
de la Candelera de
l’Ametlla de Mar. Han
rebut el Premi Extraordinari
de Batxillerat.

*MOVEM TORTOSA I EL
PSC reclamen la creació
d’un pla local d’habitatge.
Remarquen que és una
eina necessària per detallar
quin és l’estat dels immo-
bles del municipi i establir
solucions per als habitatges
que necessiten tasques de
rehabilitació.

*AVUI, presentació del
candidat a l’alcaldia de
Tortosa per Esquerra
Republicana–Tortosa Sí,
Xavier Faura. Cambra de
Comerç (19.30 h)

Més Notícies

L'enfonsament de dues cases al nucli històric de Tortosa manté una vintena de
veïns fora de casa i el carrer Montcada tallat i les darreres informacions indiquen
que s’està estudiant si s’ha d’enderrocar una tercera casa, per si està afectada.
Les pluges d’ahir dijous i les previstes per avui no ajudaran a la feina de desen-
runament que s’està duent a terme i tampoc per acabar de determinar les actua-
cions que s’hauran de fer. Alguns dels 23 veïns que van ser desallotjats després
que s'enfonsessin els dos edificis deshabitats al nucli antic de Tortosa, al carrer
Montcada, van poder accedir dilluns als seus domicilis per recollir objectes per-
sonals mentre esperen que els arquitectes municipals facin les comprovacions
pertinents i els diguin quan poden tornar a casa. No està previst que puguin fer-
ho en uns dies. Segons ACN, un dels veïns afectats, propietari d'una casa adja-
cent, Manel Margarit, ha lamentat certa manca de previsió, ja que els edificis es
van haver d'apuntalar al seu dia. 

La Fira de la
C l emen t i na
de Bítem arri-
ba enguany a
la seva onze-
na edició. Cal
destacar la
jornada tècni-
ca del diven-
dres, organit-
zada com
cada any pel
Departament
d’Agricultura.
Aquesta edi-
ció tornarà a
comptar amb
tallers de
cuina elabo-
rada amb cle-
mentina, com
el concurs de
pastissos, així
com un taller
per a petits xefs adreçat als nens i nenes. Per altra
banda, el diumenge se celebrarà la Festa dels Tres
Tombs, amb un recorregut pels carrers del poble pre-
sidit per la imatge de Sant Antoni i un esmorzar
popular. Enguany, entre les novetats, s'organitza el
1er Concurs de Pintura Ràpida "Bítem Pinta" 2018.
La Fira la inaugurarà Matilde Villarroya, directora
general d’Indústria, demà dissabte.

Es planteja enderrocar una tercera casa

11a Fira de la Clementina, 
a Bítem

El desenrunament del carrer Montcada
durarà uns dies

Des d’avui divendres, fins diumenge

La Guàrdia Civil ha desmantellat  una extensa planta-
ció de marihuana al Parc Natural dels Ports, en un
paratge de difícil accés proper al barranc de la Vall de
la Figuera, a Tortosa. En concret, els agents van tro-
bar 2.542 plantes, així com diversos habitacles fets
amb plàstics, troncs i canyes, on s'assecava la droga.

La Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE) arriba als
18 anys. Ha iniciat la campanya ‘18 anys. Lo riu és
vida!’ per denunciar les problemàtiques del Delta, les
agressions al riu i al territori, els nous transvasa-
ments...per dur-la a terme vol obtenir 7.000 €, amb
el suport de la gent ebrenca que ja està responent.

Plantació de marihuana als Ports ‘18 anys. Lo riu és vida!’

Des d’ahir dijous al vespre i fins avui divendres a la nit
les comarques de les Terres de l’Ebre poden ser escenari,
tal com preveuen els models meteorològics, d’un nou
temporal de llevant que pot deixar registres entre els 50
i 100 l/m², i localment per sobre, entre el Priorat, la
Terra Alta, la costa del Baix Ebre i la costa del Montsià.

Alerta pel temporal

Els Mossos d'Esquadra van enxampar en un control
policial de diumenge a Deltebre dos homes, de 54 i
38 anys, que acabaven de robar en una casa. Els
agents van escorcollar la furgoneta en què viatjaven
els dos lladres després que es mostressin neguitosos.

Enguany es consolida la nova imatge de la Fira, pre-
sentada l’any passat i, a més, s’ha dividit físicament
en diversos espais: gastronomia i productes de proxi-
mitat, tasts i demostracions de cuina, i comerç i arte-
sania. Aquest cap de setmana, a Ulldecona. 

Enxampats  dos lladres Fira de Sant Lluc a Ulldecona

La Ribera d’Ebre oferta 21 llocs de treball per a joves
amb formació que vulguin tenir una experiència labo-
ral a l’administració o en entitats durant sis mesos.
Hi participen 10 administracions i 4 entitats. Es pre-
veu contractar els joves abans del 31 d’octubre.

Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre



DIVENDRES 19 D’OCTUBRE DE 2018 5PUBLICITAT diarimés
ebrewww.mesebre.cat



DIVENDRES 19 
D’OCTUBRE

DE 20186

diarimés
ebre TERRES DE L’EBRE

www.mesebre.cat

EN UN MINUT

*El PSC AMPOSTA
demana que
l’Ajuntament doni ajuts
per rehabilitar habitat-
ges buits per a destinar-
los a lloguer assequible.
Presentarà una moció al
proper ple d’octubre.

*XARXA AMPOSTA
obre demà dissabte la
temporada de teatre
familiar amb ‘El llop i les
7 cabretes’. El grup ha
presentat les sis repre-
sentacions de teatre
familiar que ha progra-
mat per la temporada
2018-2019 que es
representaran en dis-
sabte a les 18 h al
Teatre de la Lira
Ampostina. Demà serà
la primera. Les
següents: el 3 de
novembre, el 19 de
gener, el 16 de febrer i
el 16 de març. 

*AMPOSTA: el
#FAME18, ahir dijous,
es va centrar en les
idees, els valors, l’acti-
tud i els diners. Aquesta
setena edició de l’esde-
veniment d’emprenedo-
ria "més important de
les Terres de l’Ebre", va
comptar amb tres expe-
riències pràctiques i una
xerrada.
Imagine Challenge,
Aprenem i
surtdecasa.cat foren les
experiències, mentre
que Mònica Mendoza
va impartir la conferèn-
cia central. 

*TURISME AMPOSTA
estrena nova web.
Aposta pel turisme
d’experiències i per la
natura, la gastronomia,
el turisme familiar i l’es-
port com els principals
actius turístics del muni-
cipi.

*UN VEÍ D'ALCANAR
descobreix una nova
petjada de dinosaure a
Morella. La resta per-
tanyeria al Morelladon
Beltrani, descobert
també a la mateixa for-
mació geològica de la
capital de la comarca
dels Ports.

Més 
notícies

El Pla d’Acció Municipal (PAM) de la Diputació ha atorgat, a
l’Ajuntament d’Amposta, una subvenció de 172.000 euros. Una
quantitat que servirà per finançar el 50% del projecte d’arranjament
de la coberta del pavelló municipal d’esports. Així ho explica l’alcal-
de, Adam Tomàs, qui ha assenyalat que el projecte de restauració de
la coberta té un pressupost de 300.000 euros. "Aquesta era una de
les millores que ens oferia l’empresa que havia de construir el nou
pavelló poliesportiu", recorda l’alcalde, "un projecte que hem hagut
de reformular i tornar a traure a concurs per les mancances que vam
heretar de l’antic govern". "Conscients que la reparació del sostre
del pavelló és una obra prioritària per poder evitar situacions com
les dels aiguats del diumenge 14 quan es van haver de suspendre
partits previstos al pavelló, vam decidir licitar-la", explica Tomàs, tot
recordant que es tracta "d’un compromís electoral adquirit amb la
ciutadania a les eleccions del maig del 2015”. Així mateix,
l’Ajuntament ha adjudicat, per un import de 12.000 euros, l’ade-
quació dels vestidors de la pista d’hoquei i patinatge. “Es dóna així
compliment a una de les demandes dels clubs que utilitzen aquest
equipament”. 

Arranjament del sostre del pavelló
municipal d’esports

D’Amposta

El Festival de Teatre i Circ d’Amposta es consolida i va rebre una
gran afluència de públic. Foren quatre dies de cultura, art i espec-
tacles al carrer que van començar dijous dia 11 per la nit amb la
gran xarxa humana de la Fura dels Baus, que va penjar a 40 me-
tres usuaris, familiars i professionals d’Apasa. 
Fou una inauguració del Festicam “emocionant i extraordinà-

ria”. L’ espectacle de la Fura dels Baus -amb la participació de lo
Minotaure, Batukem, la Lira, la Fila i los Xiqüelos del Delta- va
donar el tret de sortida.
Adam Tomàs, alcalde d’Amposta, considerava que “el Festival

s’ha consolidat, és un referent, i el Govern i l’Ajuntament conti-
nuaran donant suport perquè estem convençuts que acabarà po-
sant-se dins del circuit de festivals culturals de Catalunya”. Salt
qualitatiu i de quantitat, arribant fora: “sent cada cop més inter-
nacional”.  Les dificultats per trobar entrades o allotjament són
altres indicadors dels mèrits a passos de gegant perquè el Festi-
cam es consolidi dins la xarxa de festivals culturals de Catalunya.
(ebredigital.cat)

Festival de Teatre i Circ d’Amposta

Èxit de públic i salt 
qualitatiu del Festicam

Orígens, en la seua segona edició, va reforçar el sentiment de pertinença
a un poble rapitenc que va demostrar l’orgull que té pel seu passat més
humil. Un passat que fou representat per una vuitantena d’activitats en les
que es va bolcar el veïnat, omplint de vida el barri mariner del Xicago des
de divendres i fins que diumenge, un concert dels Quicos, posava el colofó
daurat a un esdeveniment popular amb milers de participants i visitants, en
què Amposta va ser ciutat convidada. 
L’alcalde, Josep Caparrós, va anunciar durant la cloenda que Orígens 2019
se celebrarà de l’11 al 13 d’octubre.

A la Ràpita, segona edició

Milers de veïns i visitants
van gaudir d'Orígens

La Ràpita, sota el paraigua de Delta Ebre Port, es va presen-
tar com a destinació base de xàrters nàutics al Saló Nàutic
que va tenir lloc fins diumenge a Barcelona. Allà mateix es va
presentar la guia nàutica, que ja es pot consultar a la nova
web de DeltaEbrePort. El sector nàutic és un peça clau per al
turisme de la costa catalana. És per això que Delta Ebre Port
hi va apostar de nou per fer una acció promocional en la que
la Ràpita té un paper central. El port de la Ràpita és el punt
de sortida de dues rutes, la nord que passa pels ports de
l’Ampolla, l’Ametlla de Mar i Calafat, i la sud que va del port
de les Cases d’Alcanar fins a ports i destinacions de Castelló.

La Ràpita es va presentar com a
destinació base de xàrters 

Al Saló Nàutic de Barcelona
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EN UN MINUT

*NEIX L’ASSOCIACIÓ
CATALANA DE
DONES DE LA MAR,
una entitat que vol
donar visibilitat de les
dones que treballen
en els sectors pes-
quers i marítims. Al
capdavant, posant en
marxa l’associació, hi
ha la secretària de la
Confraria de
Pescadors de
l’Ametlla de Mar,
Isabel Betoret, ja que
és el Grup d’Acció
Local Mar de l’Ebre
qui lidera el projecte.

*L’AMETLLA DE MAR
vol formar part de la
nova marca ‘Viles
Marineres’. Per lluir la
marca, promoguda
des de la Generalitat,
cal complir una sèrie
de requisits com ara
tenir port pesquer,
activitats vinculades a
la mar o vestigis cata-
logats.

Més 
notícies

Els veïns i veï-
nes de Deltebre
podran escollir
fins al proper 28
d’octubre quin
dels tres projec-
tes existents
consideren més
adequat per ha-
bilitar el Centre
Social del Barra-
cot. Un espai
que s’ubicarà a
les antigues es-
coles de Riumar i
que està previst
que es projecti en la proposta de pressupostos de 2019. En la roda
de premsa de presentació, l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha des-
tacat que “amb aquest equipament volem crear un espai de trobada
per a la ciutadania que permeti fomentar la cohesió social i la realit-
zació d’activitats socials i de lleure en l’àmbit del Barracot”. Soler ha
aprofitat per posar en valor la tasca de l’Associació de Veïns del Ba-
rracot, la qual estava present a la roda de premsa, atès que enguany
fa 10 anys de la seva posada en marxa i ha estat un motor rellevant
per a la població. Els projectes duts a votació van sorgir a partir d’un
concurs d’idees convocat per l’Ajuntament de Deltebre. En total es
van presentar tres empreses diferents que han aportat la seva visió
del futur centre social del Barracot. En tot cas, els tres es posen d’a-
cord amb el concepte de crear un espai verd que esdevingui una zo-
na de confluència entre els veïns i veïnes i amb el qual es puguin re-
alitzar tot tipus d’activitats.

L’empresa pública Ports de la Generalitat va iniciar fa unes setma-
nes les obres d’urbanització i reordenació del passeig marítim i el
moll que separa el sector pesquer del sector nàutic al port de
l’Ampolla, amb l’objectiu de reordenar els usos, potenciar la quali-
tat dels espais, millorar la mobilitat i impulsar l’engranatge del port
amb el teixit urbà, creant nous espais per als ciutadans. El projecte
compta amb una inversió de 242.000 euros i tres mesos d’execució.
El gerent de Ports, Joan Pere Gómez Comes, ha visitat les obres del
passeig marítim del port de l’Ampolla, amb l’alcalde, Francesc
Arasa, el delegat del govern, Xavier Pallarès, el director dels serveis
territorials de Territori i Sostenibilitat, Antoni Suárez, el patró major
de la Confraria de Pescadors, Josep Molina, i el president del Club
Nàutic, Jordi Brull, entre d’altres autoritats i directius.

L’Ajuntament de Deltebre engega un
procés de participació 

Ports potencia el passeig marítim
del port de l'Ampolla

Per escollir el futur Centre Social del Barracot
‘I l'integra més al nucli urbà’

Arxiven la investigació contra la policia local 
i l'alcalde de l'Ametlla Mar

La Fiscalia Superior de Catalunya ha acordat l'arxivament de
les diligències d'investigació arran de les denúncies contra la
policia local i l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gaseni,
arran de la identificació i tramitació d'una sanció a vuit per-
sones que sabotejaven llaços grocs penjats en un monument
públic a l'entrada de la població, el passat 25 d'agost. En el
mateix acord, el Ministeri Públic també qüestiona l'actuació
dels agents policials locals com a "manifestament incorrecta
i inadequada", però descarta que cometessin cap il·legalitat.
Segons l’ACN, la denúncia per un suposat delicte d'odi ide-
ològic contra l'alcalde de l'Ametlla de Mar, el republicà Jordi

Gaseni, per un tuit que va publicar després que es produïssin
els fets relatats també s’arxiva definitivament. 
En el missatge, citant directament la presència d'Espada
entre els sabotejadors, qualificava de "bitxos" i "bruts" les
persones que havien pintat els llaços grocs i el mobiliari
urbà.
Fiscalia qualifica com a "desencertades" les afirmacions de
Gaseni al seu compte de Twitter particular, en cap cas insti-
tucional, reconeix que es troben emparades "en l'exercici
del legítim dret de la llibertat d'expressió" i no poden enten-
dre's  com a generadores "d'odi ideològic".

Joan Pere Gómez, gerent de Ports, amb Francesc Arasa, alcalde de l’Ampolla, en la visita d’obres.

El Consell Comarcal del Baix Ebre posa en marxa
un Espai de Recerca de Feina 

El Dispositiu d'Inserció Sociolaboral (DIS) del Consell Comarcal del Baix Ebre ha posat en
marxa aquest mes d'octubre a Deltebre, Roquetes, l'Ametlla de Mar i Camarles un Espai
de Recerca de Feina. Es tracta d'una iniciativa encaminada a preparar les persones
demandants d'ocupació per a la seva reincorporació al mercat de treball. L'Espai de
Recerca de Feina es troba obert de 12 a 14 hores, en dilluns, a la Biblioteca Municipal
Deltebre (C/Girona, s/n) i al Telecentre de l'Ametlla de Mar (C/ Pau Casals, 74); en
dimecres, al Viver d'empreses Baix Ebre Innova de Camarles (Polígon industrial Venta
Nova, s/n); i en dijous, al Telecentre de Roquetes (C/ Canal, 11).
L'Espai ofereix el seu servei a persones demandants d'ocupació, inscrites al Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya, amb una ferma voluntat d'incorporació a un lloc de treball i
disponibilitat d'assistir a les sessions de cerca activa de feina. 

A Deltebre, Roquetes, l’Ametlla de Mar i Camarles
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L'Ajuntament de la Ràpita enllesteix els bucs d'assaig
de l'auditori Sixto Mir per als grups i entitats locals.
Aquesta setmana acaben els treballs d'adequació i
insonorització dels espais, que han tingut un pressu-
post de 45.577 euros, i també les millores en elz sis-
temes d’alarma i seguretat, amb una inversió de
9.175 euros.

La Ràpita enllesteix els bucs 
d'assaig a l'auditori

Un total de 80 empreses i autònoms han participat en
els seminaris de màrqueting digital de Baix Ebre Avant,
que ha clausurat la directora de l' Institut Internacional
d'investigació de la Societat de la Informació i el
Coneixement (3isic), Montserrat Peñarroya. 
L'experta de màrqueting digital ha impartit una mas-
terclass sobre les últimes novetats  i les noves tendèn-
cies a internet.

Seminaris de màrqueting digital

La presidenta del Consell Comarcal del Baix Ebre,
Sandra Zaragoza, i el director de la Unidad de
Negocio de Repsol Espanya, Manuel A. González,
han signat un conveni de col·laboració gràcies al qual
l'empresa energètica contribueix amb 20.000 euros a
sufragar el cost del Servei de Transport Adaptat
(TAD) que presta la institució. 

Conveni Repsol 

Els farmacèutics ebrencs es formen per intervenir en
el consum de cànnabis. El Col·legi Oficial de
Farmacèutics de Tarragona (COFT) realitza una jor-
nada formativa el pròxim 25 d’octubre a Tortosa.
Aquesta iniciativa s’emmarca dins del conjunt d’acti-
vitats que duu a terme el Grup de Treball (GdT) del
COFT “Prevenció en drogues des de la Farmàcia
Comunitària”.

Intervenir en el consum de cànnabis

L’Ajuntament  de Santa Bàrbara ha pogut eixugar el
seu deute, que era del 6,43%, amb una amortització
extraordinària de 308.334’33 €. Tot i que aquesta
institució mai ha suportat un gran nivell d’endeuta-
ment, han assolit l’objectiu del mandat que era reduir
a zero la xifra. (ebredigital.cat) 

Santa Bàrbara eixuga el deute

Emmarcat en les accions promocionals de la campan-
ya "L'Aldea Horta del Delta", l'Ajuntament aldeà ha
posat en marxa el conreu de verdura d'hivern i espe-
cialment de calçots amb l'objectiu de fer realitat la
"1a Calçotada Popular del Delta" que tindria lloc
l’any vinent. 

“Calçotada Popular del Delta”

Després dels reiterats talls de subministrament elèc-
tric, S. Bàrbara ha recollit més de 800 signatures per
presentar una queixa contra Endesa. L’Ajuntament
vol pressionar a l’empresa perquè indemnitzi els
danys i també perquè el municipi no torni a estar més
de 20 hores sense llum com fa unes setmanes.

Signatures contra Endesa

Les directores territorials de Salut, Mar Lleixà, i
Ensenyament, Montserrat Perelló, i la representant
territorial de l’Esport, Cinta Espuny, van presentar les
activitats programades per dimarts a Tortosa,
Amposta, Móra d’Ebre, Gandesa i L’Ampolla en
motiu del Dia Europeu de Conscienciació de
l’Aturada Cardiorespiratòria (16 d’octubre).

Dia Europeu de Conscienciació de
l’Aturada Cardiorespiratòria

La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, Teresa Jordà, acompanyada per la direc-
tora general d’Agricultura i Ramaderia, Elisenda
Guillaumes, va presentar ahir, a la seu del
Departament d’Agricultura, la VI Setmana Bio per
l’alimentació ecològica, que tindrà lloc del 20 al 28
d’octubre.

VI Setmana Bio 
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L’Ajuntament de Roquetes ha aprovat, amb l’abstenció de tots els grups de l’opo-
sició, les ordenances fiscals i preus públics per a l’any 2019, amb una reducció de
l'impost de béns immobles tant d'urbana com de rústica, una rebaixa en la taxa de
guarderia rural, i la congelació de la resta de taxes i preus públics i així com el man-
teniment de les bonificacions existents. La regidora d’Hisenda, Tere Moreso, ha
destacat que “des de l'any 2014 i per sisè any consecutiu no s’incrementa cap
impost o taxa, i degut a una major previsió d'ingressos derivada del procediment
de regularització cadastral, l'equip de govern ha decidit rebaixar el rebut de l'IBI per
a l’any 2019. Es rebaixarà un 8% l’IBI d’Urbana i un 11% l’IBI de Rústica”. Segons
Moreso “després d'una anàlisi exhaustiva dels comptes públics, i sempre garantint
l'estabilitat pressupostària, s'ha determinat, que amb aquesta rebaixa proposada
l'Ajuntament deixarà d'ingressar 166.851,20 € pel que fa al padró d'urbana i
33.224,67 del padró de rústica, unes quantitats que avui són assumibles per als
comptes públics i que deixarà de pagar la ciutadania de Roquetes”. També es baixa
la taxa de guarderia Rural, que estableix el seu cost utilitzant un percentatge sobre

el valor cadastral, que passa del 0,220% al
0,142%, el que representa una rebaixa del
35,45%. Moreso també ha volgut ressaltar
que “la nova valoració sobre el cadastre de la
rústica imposat per l’Estat espanyol és l’ame-
naça més gran que té la pagesia a l’Ebre. Per
això com sabem el paper tan important que
representa la pagesia en la nostra ciutat,
rebaixem la taxa de la guarderia rural, que
conjuntament amb la rebaixa de l'IBI, suposa un ajuda a l'impacte econòmic que
ha suposat per a la pagesia l'increment desproporcionat dels valors cadastral del sòl
rústic”. Per al 2019 també es modifica l'ordenança que regula la taxa del cementiri
municipal, donat que s’han construït uns columbaris. “La feina feta els darrers anys
ha permès, no sense esforç, posar en verd tots els indicadors de la salut financera
de l'Ajuntament”. Nota i foto: Roquetes Comunicació.

Roquetes baixa els impostos d'Urbà el 8% i un 11% la Rústica
Per sisè any consecutiu no s’augmenta cap impost ni cap taxa

Molí d'Oli Rafeló del
Perelló: 227 anys d’història

El dia 9 d'octubre va tenir lloc al Palau de
la Generalitat la 18a edició dels Premis
Nacionals a la Iniciativa Comercial i als
Establiments Comercials Centenaris. Els
premiats de les Terres de l'Ebre van ser: el
Mercat Municipal de Tortosa, Fruites
Barberà de Tortosa i Molí d'Oli Rafeló del
Perelló.
El comerç premiat més antic de Catalunya
va ser el Molí d'Oli Rafeló, amb 227 anys
al servei dels seus clients.

L’Ateneu Cooperatiu fa créixer l’economia
social al territori

L’Ateneu Cooperatiu de les Terres de l’Ebre compleix aquest mes
d’octubre el seu segon any de funcionament i els seus impulsors
valoren molt positivament la feina feta aquest últim any ja que s’ha
aconseguit fer més visible l’economia social i cooperativa a les Terres
de l’Ebre i al mateix temps se l’ha fet créixer. Entre altres, una de les
activitats més potents engegades per l’Ateneu en aquest segon any
de funcionament ha estat Àgora, la primera Fira de l’Economia
Social i Cooperativa de les Terres de l’Ebre, celebrada el passat mes
d’abril a Ulldecona. Actualment formen part de l’Ateneu Cooperatiu
Terres de l’Ebre els ajuntaments d’Amposta i Ulldecona; les funda-
cions Astres, Gentis i Ulldecona; i les cooperatives Surtdecasa,
Cresol, EPI i ALC Assessors.

Més Deltebre i Esque-
rra Republicana presen-
taran 15 al·legacions al
POUM i exigiran a l’al-
calde de Deltebre, Lluís
Soler, un canvi de rumb
en la gestió política del
POUM. Destaquen les
al·legacions que fa re-
ferència al manteniment
d’alçades a l’Avinguda
Robert Graupera, man-
tenir en zona urbana els
Barris Barceloneta i Le-
panto, l’ampliació de la
zona industrial o les
al·legacions que fan re-
ferència al text de la
normativa urbanística
que enlloc de parlar del
municipi de Deltebre
parla del municipi de la
Canonja. Joan Alginet,
candidat a l’alcaldia de
Més Deltebre, ha expli-
cat que ‘presentarem un
document obert a la ne-
gociació i al diàleg amb
la finalitat d’obtenir un

resultat satisfactori tant
per al conjunt del muni-
cipi com per la ciutada-
nia que s’ha vist afecta-
da’. En aquest sentit
cada al·legació l’acom-
panyaran d’una propos-
ta. Alginet ha demanat a
l’alcalde Lluís Soler “un
canvi de rumb en la ges-
tió política que s’ha fet
del POUM i deixar en
mans dels tècnics la seva
direcció”. A més ha afir-
mat que “un POUM po-
lític i fet amb presses no
serà una eina útil per al
present i futur de Delte-
bre”. Alginet ha advertit
que “si no observem un
canvi d’actitud per part
de l’alcalde i el seu go-
vern no recolzarem la
proposta de POUM en
les següents fases”. La
regidora republicana,
Vanessa Callau ha ex-
pressat la voluntat de
“seguir treballant des de

la responsabilitat i el
seny, i per això empla-
cem el govern municipal
a veure les nostres pro-
postes com a punts de
millora del POUM i no
de confrontació políti-
ca”. Més Deltebre ha
atès “a més de 200
veïns i veïnes durant els
més de 19 dies que han

tingut la seva seu social
oberta a consultes i sug-
geriments. A més, s’han
realitzat una quinzena
de reunions amb propie-
taris afectats per la pro-
posta de planejament de
diverses zones del muni-
cipi”.
Fonts del Govern mu-

nicipal han aclarit que

“demà dissabte finalitza
el termini d'atenció ciu-
tadana del POUM de
Deltebre i serà a partir
de les al·legacions pre-
sentades quan farem la
corresponent valoració
com a govern municipal.
En tot cas, estem parlant
d'un POUM que s'ha
elaborat durant 2 anys
visitant carrer per carrer
del municipi, i que ha
estat durant tres mesos
a exposició pública, mal-
grat que per normativa
només corresponia un
mes, per confeccionar
un document inclusiu
amb les aportacions dels
veïns i veïnes de Delte-
bre. Alhora, en aquesta
línia d'inclusió, també
s’han realitzat reunions
amb els portaveus dels
grups municipals i els
propis partits polítics, ja
sigui per petició pròpia o
bé per part del govern

municipal”. 
Sobre les referències

que Joan Alginet fa en
un article d’opinió (pu-
blicat des de dimarts al
web de Més Ebre), en
què parla de la presència
de l’equip de Govern en
una reunió de Més Del-
tebre, oberta a la pobla-
ció, des de l’equip de
Govern s’ha informat
que “aquesta assemble-
aera oberta a la ciutada-
nia i es realitzava en un
lloc públic. Per tant, com
a ciutadans i ciutadanes
de Deltebre també hi
podíem assistir i formar
part de les 100 persones
que hi havia a la sala. A
més, també va ser una
manera de copsar l'opi-
nió del grup polític da-
vant del POUM, atès
que en cap moment s'-
han vingut a informar
oficialment abans de fer
explicacions públiques”. 

Més Deltebre i Esquerra Republicana demanen a Lluís Soler 
un canvi de rumb en la gestió de la política del POUM

L’equip de govern municipal aclareix que demà acaba el termini d’atenció ciutadana i llavors es farà “la corresponent valoració a les al.legacions presentades”

Tere Moreso, regidora d’Hisenda.

Imatge d’arxiu de l’Ajuntament de Deltebre. 
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*LA RIBERA D’EBRE
oferta 21 llocs de treball
per a joves amb forma-
ció que vulguin tenir
una experiència laboral
a l’administració o en
entitats durant sis
mesos.

*L’EMPRESA “LES VIN-
YES DEL CONVENT”
ha creat una nova pro-
posta al paladar per
acompanyar les menja-
des. És un vi gastronò-
mic que porta el nom
de “Mon Pare” i que fa
homenatge als 100
anys del naixement del
propietari de l’empresa.

*UNA DÈCADA de
mecenatge comarcal
permet consultar i estu-
diar gairebé tot el fons
personal d’Artur Bladé
dipositat a l’Arxiu
Comarcal de la Ribera.
S'ha publicat la biogra-
fia de la darrera convo-
catòria, que es presenta
avui a la biblioteca
comarcal, a Móra
d'Ebre.

Més notícies

L’alcalde d’Ascó, Josep Maria Buixeda, en una entrevista per a Canal Terres
de l’Ebre, efectuada sobre la nova gespa híbrida del camp de futbol, va par-
lar del complex que s’ha de fer a la localitat: “creiem que s’ha de buscar un
desenvolupament alternatiu a la dependència d’Ascó i de la comarca a la
Nuclear. Sabem que les nuclears tenen una caducitat i cal potenciar altres
sectors pensant en el futur del nostre poble i comarca. En aquesta línia, cal veure que a hores d’ara
estem mancats de places hoteleres suficients i també som conscients que s’ha de refermar el sector
de la restauració. Des de l’equip de govern municipal vam creure que s’havia de fer un pas ferm
endavant per crear un complex que veiem com una inversió de futur i que posarà en valor tot el
patrimoni que disposa el municipi, optimitzant els recursos.  Va haver-hi contratemps i s’ha enda-
rrerit però en un mes esperem tenir el projecte executiu. I serà una realitat, sempre i quan l’equip
de Govern que quedi tire avant el que s’ha començat. No s’ha de veure com una despesa.  És una
inversió de 10 ME i que necessitarà un manteniment però s’ha de ser positiu perquè la vida econò-
mica del municipi ha de continuar i aquesta pensem que és una bona manera de fer-ho ”. 

Buixeda: “el complex ha de ser una realitat”
A Ascó: desenvolupament alternatiu per la ‘caducitat de les Nuclears’

Una simulació de l’antic pont de ferro
que unia les dos Móres unirà l’Illa de

Saurí i el Passeig del Pont

Cada cop va agafant
més forma el projec-
te del balcó de
l’Ebre a Móra
d’Ebre. El municipi
riberenc té a punt la
nova fase que con-
sistirà unir les obres
d’urbanització del
Passeig del Pont amb l’Illa de Saurí. S’hi col·locarà un pont
de ferro que simularà l’antic pas entre Móra la Nova i la
capital de la Ribera d’Ebre. (ebredigital.cat)

Moció demanant al govern que retiri el recurs
d’inconstitucionalitat sobre l’impost nuclear català

El president de la Federació de l’Ebre d’Esquerra Alfons Montserrat ha recordat que des de l’any 2016, arran del
recurs d’inconstitucionalitat que va interposar el govern del PP, la Generalitat té l’impost nuclear suspès. ‘Esquerra
demanem al govern socialista que retiri el recurs d’inconstitucionalitat de l’impost nuclear perquè necessitem poder
implantar projectes que puguin transformar i reactivar la realitat econòmica dels municipis que viuen del monocultiu
nuclear, oferint així una alternativa econòmica i laboral al tancament de les centrals nuclears’. El diputat provincial
i regidor de Flix, Francesc Barbero, ha presentat la moció que Esquerra registrarà a totes les institucions locals dema-
nant la retirada del recurs i que el govern espanyol destini recursos i mitjans propis per crear una alternativa laboral
de futur a les zones nuclears abans del tancament de les centrals. El senador Miquel Aubà ha insistit en la voluntat
de la ministra per a la Transició Ecològica, de tancar les centrals nuclears quan acabin la seva vida útil. ‘El govern
ha d’assumir les seves responsabilitats i acompanyar la seva proposta de tancament amb recursos i mitjans provi-
nents de l’impost nuclear estatal que ajudin a revertir les conseqüències laborals negatives futures que això suposarà’. Esquerra ha presentat per escrit 3 preguntes al govern
per saber si implementarà un Pla de diversificació i reactivació econòmica de les zones nuclears, perquè no destinen cap euro recaptat de l’impost nuclear espanyol per fer-
ho possible, i quan el govern pensa retirar el recurs d’inconstitucionalitat a l’impost català.

El delegat del
Govern a les
Terres de l’E-
bre, juntament
amb el director
de Gastropiri-
neus, Francesc
López, els pre-
sidents de les
denominacions
d’origen prote-
gides de l’Oli
Baix Ebre –
Montsià, Jau-
me Roé; de
l’Oli Terra Alta,
Josep Pere Co-
lat, ha presentat les Jornades GastroEbre que tindran lloc els dies 22 i
23 d’octubre al celler Les Vinyes del Convent a Horta de Sant Joan.
GastroEbre són unes jornades dedicades a la cuina de les Terres de l’E-
bre, “per posar en valor l’herència cultural ebrenca i promoure els
nostres productes agroalimentaris, com l’arròs i l’oli, de moment, però
en l’objectiu que puguem consolidar el projecte i en els pròxims anys
fer-lo itinerant per les diferents comarques, i alhora potenciant també
la resta dels valuosos productes de casa nostra”, ha destacat el dele-
gat del Govern. GastroEbre està concebut com un punt de trobada
dels sectors agroalimentari, gastronòmic i formatiu, d’unes comar-
ques on el sector alimentari, turístic i els serveis associats esdevenen
fonamentals per garantir la sostenibilitat del territori.

Nova edició, a Gandesa, aquest cap de setmana, de la recreació
teatralitzada del casament reial entre l'infant Jaume de
Catalunya i Aragó, i la princesa Leonor de Castella, el 1319. La
història és coneguda com 'La farsa de Gandesa' ja que un cop
celebrada la cerimònia a l'església del poble, l'infant va fugir
perquè tenia vocació religiosa. La representació durarà dos dies
dintre el nucli antic de Gandesa, utilitzant espais com els palaus
del Castellà i del Baró, i l'esgésia de l'Assumpció. Paral·lelament
s'obrirà la 5a edició del Mercat de producte de proximitat Km0
al nucli antic. (surtdecasa.cat)

Les Jornades GastroEbre 2018 se
celebraran els dies 22 i 23 d'octubre

A Horta de Sant Joan

Aquest cap de setmana, a Gandesa

Un casament Real
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Document de voluntats 
anticipades/testament vital 
i gestió emocional del dol

A DELTEBRE

Dijous 25 d'octubre REMSA organitza unes conferències amb dos temes de vital importància que ens ajudaran en l'abans i el després d'una pèrdua: El Testament vital i el procés
de dol.

Pregunta: Què és el DVA (Document de Voluntats Anticipades, més conegut com a Testament Vital?
Resposta: És una declaració en què la persona explica per endavant el tractament mèdic que vol o no vol rebre en cas que una malaltia la incapaciti per explicar-se.

P: Per exemple, en el cas d'una malaltia irreversible o un estat vegetatiu crònic, el DVA seria el document que ens permet decidir per no patir?
R: Es pot dir que sí, encara que aquest document només s'utilitza quan la persona no pot donar la seva opinió, en aquests supòsits l'estat vegetatiu persistent en seria un exemple
clar.

P: És un document legal? Quina informació pot
contenir el Testament Vital?
R: Aquest document emana del principi d'auto-
nomia del pacient que reconeix la igual dignitat
de les persones, el respecte a la voluntat de la
persona malalta i que està limitat per la màxima
de no fer mal.
Les lleis en què es basa són: Llei 21/2000
Autonomia del pacient. I en el seu Article 8 apa-
reix les Voluntats anticipades. Va ser aprovada
pel Parlament de Catalunya i posteriorment es va
elaborar a nivell de l'estat espanyol la: Ley
41/2002 Bàsica reguladora de l'autonomia. I en
l'Art. 11 apareix les Instruccions prèvies.
El DVA ha de reflectir la voluntat de la persona
de manera entenedora i per tant ha de tenir unes
dades mínimes: Criteris en què la persona basa
els seus raonaments per fer el DVA. Situacions
clíniques en què voldria es tingués en compte la
seva opció. Instruccions sobre les accions a dur a
terme i nomenar el seu representant, qui ha de
ser la o les persones que faran valer les seves
opcions quan ell no pugui.
També es pot utilitzar per fer donació d'òrgans o
deixar escrit com ha de ser l'enterrament.

P: Un cop fet el DVA es pot modificar?
R: El DVA és un document que pot ser modificat
en qualsevol moment incloent la revocació.

P: L'altre tema d'aquesta jornada és el procés de
dol. Com viu la nostra societat els processos de
mort i de dol?
R: Vivim en una societat que dóna l'esquena a la
mort, és a dir, que tots vivim com si només es
morissin les altres persones, com si la mort no
anés amb nosaltres.
En la nostra cultura es viu la mort com un procés
traumàtic de molt de dolor, que fa que general-
ment ens instal•lem en el sentiment de pèrdua
que ens genera.
A diferència d'altres cultures, en el moment de la
mort no ens sentim feliços d'haver compartit
bons moments amb aquella persona que ja no hi
és, i només sentim la negativitat de l'absència.

P: Està clar que hauriem d'aceptar la mort com
quelcom natural. Llavors, per què ens genera
profunds desequilibris emocionals i psicolò-
gics?
R: Perquè la mort encara avui en dia és "tabú" a
nivell social. Perquè en la nostra educació, tant
escolar com familiar, no hi ha una pedagogia de
la mort. Perquè socialment no es parla de la
mort. En definitiva, perquè tenim por a la mort,
tenim por als processos de dol i no tenim eines
per poder acceptar-la ni treballar-la. De tatnt en
tant, la mort ens toca de prop i l'hem de viure i
afrontar. 
Per tant, crec fermament que cal iniciar un camí
cap a una conscienciació social de la mort, així
com, una acceptació de la seva quotidianitat.
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Mario Pons Múria és un artista polifacètic i força cone-
gut al país com a director, guionista, cap d'equip de
Sègula films, i també com a cantant de Los Sirgadors. 
Avui parlarem de la seua nova producció "El Periple, la
vella llum d'Europa" guardonada com a millor documen-
tal a la secció internacional del Festival de Cinema de
Girona.

Els farers, torrers de fars, guardians, surten
molts cops a les teues produccions. Els anome-
nes "Les Llums de la Fraternitat". Per què els
fars són tan importants per tu?
Perquè els fars són edificis públics de caràcter de salva-
ment universal on els torrers tenen una missió clara,
encendre la llum per tot tipus de navegants vinguen d'on
vinguen, no distingeixen uniformes, nacionalitats, idees
polítiques, races o religions. M'he criat tota la vida davant
del far del Fangar, a més el far de Buda, absent, sempre
ha format part del nostre imaginari com ebrencs, lo far
més alt del món, visible des de la Ràpita, des de
l'Ampolla, des de la Cava o Sant Jaume, aquell far que
ningú de la meva generació ha vist, però que tothom
n'ha sentit parlar, per què? És lo que he intentat explicar
en el Periple. Un far metàl·lic, construït per ser desmuntat
i ficat mar endins, segons el Delta avançava mar endins,
quina paradoxa, veritat? Un far dissenyat per guiar als
navegants, convertit en un blanc militar de primer ordre,
un farer obligat a apagar la seva llum per sempre... el fei-
xisme picant a les portes de Catalunya l'abril de 1938. A
la nit, quan s'apaga la llum d'un far, potser s'alerta d'un
naufragi o la imminent arribada d'una guerra.

Un home polifacètic. Ets el cantant del grup
"Los Sirgadors" que mescla de jota i blues...,
lo "Country Ebrenc". Cantes perquè t'agrada o
cantar per a tu és com un crit d'alarma?
Sirgar era fer avançar el llaüt des de terra, gràcies a l'es-
forç d'una cavalleria o dels propis llaüters, que peonant,
estiraven la grossa corda amarrada a la punta del màstil
del llagut, la Sègula. Fa mig segle que l'ofici es va perdre,
però "los Sirgadors" recuperem l'esperit fluvial conver-
tint-lo en símbol d'una reivindicació social i artística.
Quan fas música, si no t'ho passes bé millor que ho dei-
xes, per tant canto perquè m'agrada compartir les meves
sensacions amb els músics i lo públic, a la vegada dic tot
allò que em passa pel cap en el moment que presento
una cançó, normalment, sobre l'actualitat, però basant-
me en la memòria històrica de temes que em preocupen,
que he treballat en les meves pelis o que simplement for-
men part del meu imaginari, com lo tros d'oliveres
mil·lenàries, l'espoli dels nostres recursos naturals, l'espe-
culació urbanoturística, el dret a la vivenda, la defensa del
Delta, lo faro de Buda, l'origen de la Guerra Civil, los
pagesos, los pescadors, les arrels, l'anguila en suc, la
Verge del Carme, lo carrilet de la Cava, la postguerra o a
la mare del barranc de l'Assut, el festeig, regar l'hortet,
l'amor, la joia, també lo dur camí de sirga.... Canto per
sublimar tot allò que ens està oprimint, robant o insultant
la intel·ligència i a la vegada, m'agrada compartir les ale-
gries del viure d'una forma festiva i elegant, des del blues
afroamericà que surt dels pantans de Louisiana, als Estats
Units, traçant una línia imaginària amb la jota tradicional
de les Terres de l'Ebre en la defensa dels espais humits al
món.

Parlant de "Periples" i com tu dius: "Que
tenen en comú el director de màrqueting
d'una multinacional, un vell torrer de fars i el
líder d'un camp de refugiats sirians a Grècia?".
"El Periple" és una història de tres exilis, el present del
poble sirià, el passat del republicanisme espanyol i l'inte-
rior de l'individu a l'Europa dels bloquejos. Miquel, alt
executiu veterà és despatxat de la multinacional on tre-
balla, marxa de voluntari independent als camps de refu-

giats de Grècia per ressituar-se al món. El far de Buda és
incendiat poc abans de la Batalla de l'Ebre, la família del
torrer és obligada a abandonar-lo, Alfred refà el camí de
l'exili del seu pare per descobrir la part fosca de la seva
infantesa. Ammar, cap de compres d'una factoria auto-
mobilística de Damasc, fuig de les bombes a la recerca
d'una llar segura per la seva família a la Unió Europeu,
voldria tornar a casa. Que tenen en comú? La vida en
aïllament, el bloqueig de l'individu i els Estats a la
Mediterrània.

"El Periple" ens parla de Drets Humans. La
idea d'aquest documental va ser posterior a la
teua visita com a voluntari als camps de refu-
giats de Grècia?

Volia complementar tot allò que ja coneixia des del rodatge
de "La Batalla de la memòria" 2009, amb testimonis reals
de la guerra de Síria. Vaig marxar cap als camps de refu-
giats de Grècia, de voluntari, sense finançament públic,
però amb un càmera i la intenció de desbloquejar-me men-
talment de tot el meu procés de lluita en el camp de la cre-
ació expressat anteriorment. Un quart exili és l'intel·lectual,
la persistència de l'autor a expressar la seva mirada supe-
rant la paràlisi causada per la regressió democràtica, la llui-
ta interna per trencar les barreres psicològiques de la
repressió per tal de tornar a l'expressió pura de la cinema-
tografia en els durs moments que passa la llibertat d'ex-
pressió i el setè art a l'Estat espanyol, també a la Catalunya
que vol ser Republicana.

Aquesta experiència com a voluntari t'ha enri-
quit o ferit?
Ferit ja hi vaig marxar, i la veritat prefereixo una realitat
contundent, que mil mentides enllaunades. No suportava i
no suporto com es tracta el tema de la Guerra de Síria a la
televisió, morts per dinar, morts per sopar, amb sirgadors
en vam fer una cançó que és el tema principal de la BSO
del film, "Mare Nostrum", davant la impossibilitat de no
poder tragar amb la "pornografia" dels noticiaris sobre
guerra, actualitat política o lo circ frívol del futbol... als
camps vaig conèixer persones de debò que escapaven de
la por, el seu present i futur és incert, però el seu passat era
mort i destrucció. Relativitzar el sofriment classista i veure
realment lo que significa sortir d'un conflicte armat on
t'han destruït la casa, lo poble, t'han matat a la família,
t'han deixat sense el teu estil de vida i a sobre les democrà-
cies mundials t'han girat l'esquena. Avui els noticiaris de
TV3 tracten al dictador Al Assat com un vencedor davant
de ISIS... i les primaveres àrabs? Ningú se'n recorda dels
bombardejos del dictador sobre la població civil al 2011?
Població civil que simplement demanava més democrà-
cia... us sona d'alguna cosa?

"El Periple" viatjarà a Paris. París, ciutat de la
llum, amb un far, la Torre Eiffel.
Sí i estem molt contents, estem al cinema de la plaça de les
Fêtes, el 9 de novembre, una data senyalada per
Catalunya, ens conviden l'Associació de fills i filles del
republicanisme exiliat el 1939. París va ser alliberat el 24
d'agost del 1944, amb republicans catalans i espanyols a
primera línia de la Divisió Leclerc, amb una tanqueta
semieruga, la "EBRO", efectuant els primers trets contra
un nodrit conjunt de fusellers i metralladores nazis. Anem
per dir-los als francesos que el feixisme creix a Espanya
emprant com excusa el dret d'autodeterminació dels
pobles, les persones davant del silenci del seu Estat. Els
farers que representen de la cultura cosmopolita parisina i
la seva torre de llum potser no l'estan custodiant prou bé.
Tenim 45.000 ofegats a la Mediterrània des de l'any 2000,
comptabilitzats, 200 milions de persones refugiades al
món, 70.000 refugiats a Grècia en camps de refugiats dins
d'Europa, la vergonya del 1939 es repeteix i França, igual
que Alemanya, ha de reaccionar davant de situacions anti-
democràtiques com les que també estem vivint a
Catalunya amb el segrest de la democràcia pel deute/Banc
Central Europeu, la corrupció amb la monarquia parla-
mentària legitimant-la cada dia, amb repressió als carrers i
prepotència imperialista per part dels governs de l'Estat,
l'ofensa i repressió del nostre poble, la pretesa lobotomia
basada en fer-nos tragar amb la presó dintre dels nostres
caps, ens volen súbdits i als polítics los volen presos, com
diuen ells, presos i rendits a l'Ibex 35 i les seves portes
giratòries que destrueixen el medi ambient i la ciutadania.
La llum de la llibertat, la fraternitat, i la igualtat s'ha de cus-
todiar totes les nits, amb cura perquè no s'apague, la llum
de la torre Eiffel, l'òptica encara latent de Buda.

Podeu veure l'entrevista completa de Mario
Pons a: www.mesebre.cat

Mario Pons Múria

“El periple" es presenta el 20
d'octubre al Festival Som Cinema de
Lleida i el 25 d'octubre als cinemes

Oscars de Roquetes, 19:30h amb los
Sirgadors BSO.

Isabel Carrasco

Prefereixo una realitat contundent que mil mentides enllaunades
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No és normal que una població de 3000 habitants tingui
un equip a Segona catalana. No és normal que un equip
passi de Quarta catalana a la segona en tan sols dues
campanyes. No és normal que als entrenaments vagin 15
jugadors de mitjana...Parlem del Móra la Nova que està
passant un moment dolç i potser el més important de la
seva història. Aquest club, presidit per Marc Romera i
amb una àmplia directiva de 13 membres, no tira de car-
tera i ha fet aquest any un equip amb 7 jugadors de la
seva localitat i la resta de la Ribera d'Ebre, Terra Alta o
Priorat. Té 210 socis. En molts partits van al camp més de
300 espectadors, més que en alguns camps de Tercera
divisió nacional. Aquest club ha reforçat el futbol base: fa
4 anys hi havien 4 equips. Avui, 10. 6 jugadors del primer
equip fan d'entrenadors. La passada temporada van tenir
l'encert de fitxar Agus que va marcar 54 gols i en aquesta
han fitxat a Nando com a mister. Els seus entrenaments
són intensos, com un partit. Aquest Móra la Nova és tot
un exemple del que hauria de ser un club: bona directiva,
jugadors de la casa i els voltants i apostar pel futbol base.
I una afició que dóna suport amb passió. Per a una pobla-
ció de 3000 habitants té molt mèrit i, tot i la golejada de
diumenge, estic segur que tirarà amunt. L’Olímpic era l'e-
quip fort; ara ho és el seu fratern rival. Espero que el
Móra la Nova estigui  molts anys a la Segona catalana.
Club amb bones instal.lacions i ben gestionat ja des de
l’etapa anterior, amb Marc Parra. Ara encara està més
refermat. 

L’opinió de Joaquin Celma. 

Móra la Nova, 
un club exemplar

He recordat en més d’una ocasió les converses que
tenien Mario Perolada i el meu pare. Jo era un crio i no-
més escoltava. Mario Perolada, a més de ser entrena-
dor, era un gran secretari tècnic. Coneixia a tots els ju-
gadors del territori. 
Als esmorzars del meu pare i Mario recordo com par-

laven d’un senyor d’Amposta que s’havia entregat per
transmetre valors als més joves i també per ensenyar-
los en els inicis en el futbol. Parlaven del senyor Valma-
ña, un entusiasta del CF Amposta i un mestre per molts
joves. La setmana passada ens va
deixar. El CF Amposta està de
dol. També el futbol ebrenc. Mai
hem d’oblidar a qui s’ha dedicat
a formar persones i jugadors. És
moment de recordar el que va
fer i també d’agrair-li en nom de
tots els joves que va preparar.
Gràcies i fins sempre!

Michel 

Fins sempre 
Sr. Valmaña!

Carlos Alós no dirigirà més al Kairat Almaty.
L'entrenador tortosí va fer oficial dimarts la seva
desvinculació del club kazakh, al qual va arribar el
juliol de l'any passat i amb el qual va aconseguir
un títol de Copa el passat mes de novembre.
“Agraeixo la confiança i desitjo el millor a club i jugadors". La separació
de FC Kairat i Carlos Alós arriba amb tan sols cinc jornades de lliga per
davant, amb l'equip segon -tan sols per darrere del tot poderós Astana-
, classificat per a la fase prèvia de l'Europa League ia la final de Copa. Els
resultats collits després de la parada estival -tres victòries i tres derrotes-
i la manca d’un projecte sòlid per superar l’Astana han pogut ser el de-
tonant. El tècnic, a curt termini, vol gaudir de la família i els amics i seguir
preparant-se per altres reptes que puguin sorgir. 

Alós deixa el Kairat

El president Andreu així va indicar-ho a Minut 91, a Canal Terres de l’Ebre

ERA EL TÈCNIC DE L’EQUIP DE KAZAJISTAN

La Rapitenca va començar el partit a Lleida, diumenge passat, però aquest fou sus-
pés al minut 4, amb el 0-0. Dilla va fer un pal en aquests minuts. El dia 1 de novembre
podria ser la data per acabar el duel. Diumenge vinent, la Rapitenca rebrà l’Igualada
(12 h), amb l’objectiu de sumar la primera victòria a casa. El Neymar ebrenc, Brayan,
per lesió, és dubte per diumenge. 

Brayan és dubte per rebre l’Igualada

EL PARTIT A LLEIDA ES VA SUSPENDRE AL MINUT 4 (0-0)

Els darrers anys ja s’havia informat
que el FC Ascó podia estar sotmès a
una inspecció. Aquesta setmana, a
través d’una entrevista en un pro-
grama especial fet entre Video Ascó
Televisió i Canal Terres de l’Ebre, s’-
ha confirmat. El programa es va
efectuar sobre la nova gespa hibrida
del camp asconenc (imatge de la fo-
to). I, a més de parlar d’aquesta mi-
llora, inèdita per a un club de Tercera
divisió, el president Andreu Muñoz
va confirmar de les dificultats que té
l’entitat per aquesta inspecció d’Hisenda que li comportarà regularitzar els impostos dels
últims 4 anys, el que suposa una quantiosa suma, aproximada als 200.000 euros. “Per
aquesta temporada, la gestió està garantida. Serà per la propera quan ens haurem de
prèmer més el cinturó per tirar avant. La sanció va fer perillar la continuitat de l’equip
de Tercera divisió”. L’Ajuntament s’hi ha implicat i ha arribat a un acord amb el club per
cedir la gestió del bar. Josep Maria Buixeda, l’alcalde, va apuntar que l’actual normativa
que regula les taxes que han de pagar els clubs no està ben articulada i que dificulta en-
cara més la situació que viuen. A més de la gespa híbrida, a l’estadi s’han fet altres mi-
llores, a la tribuna i al bar. En l’estrena de la gespa, contra el Sant Andreu, l’Ascó va sal-
var un punt amb un gol de Xavier Jaime, arran d’una centrada-xut (1-1). L’equip no va
esvair dubtes tot i empatar contra un dels favorits al play-off. Ja són 7 jornades sense
guanyar. El president no estava satisfet amb el joc però assegurava la continuitat del tèc-
nic. No obstant, un resultat advers diumenge a Horta podria agreujar la situació. 

El FC Ascó haurà de pagar 
prop de 200.000 euros a Hisenda

TERCERA DIVISIÓ

El Tortosa incorporarà a Manolo Puig que està previst que entreni amb l’equip i que
es pugue concretar el seu retorn en els propers dies. També havia de començar a en-
trenar ahir el davanter ampostí Miguel Reverté. De la seua evolució en els entrena-
ments podria dependre la seua incorporació en unes setmanes. D’altra banda, comen-
tar que el Tortosa visita demà el Riudoms. El següent partit, a casa contra la Sénia, es
jugarà el diumenge 28 a les 12  h. Abans (10.30 h) es farà la presentació dels equips
base. El partit de la jornada anterior, contra el Vilaseca, es va suspendre per la tem-
pesta. Marc Garcia, pendent de resonància, i Gerard Bes, encara lesionat, són baixa.

El Tortosa incorporarà a Manolo Puig

EL DAVANTER MIGUEL REVERTÉ TAMBÉ ENTRENA AMB L’EQUIP

MINUT 91

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

partits: 
Horta-Ascó, Rapitenca-Igualada, la

Sénia-Pobla Mafumet, Perelló-Ametlla, 
Jesús i Maria-R Bítem i Xerta-Arnes.  

Convidats: Serrano (tècnic de la Sénia),
Enric Galve (director esportiu del J i
Maria), Toni Calafat (jugador Ametlla) i
Agustí Rius (president CD la Cava) 

22.30 h

TERCERA DIVISIÓ

Horta-Ascó 
diumenge 12 h

PRIMERA CATALANA

Rapitenca-Igualada
diumenge 12h

SEGONA CATALANA

Dissabte
Reddis-Camarles 16h
M Nova-Vendrell 16.30h
Riudoms-Tortosa 17h
Pastoreta-Catllar 18.30h

Diumenge
Torreforta-Ampolla 12h
Ulldecona-Valls 16.30h
Amposta-la Canonja
16.30h
Vilaseca-Gandesa 17h
la Sénia-P Mafumet 17h

TERCERA CATALANA

Dissabte
J Maria-R Bítem 16h

Diumenge
Aldeana-Masden. 12h
Perelló-Ametlla 16h
Godall-Flix 16.30h
S Jaume-S Bàrbara 17h
Batea-Rapitenca 17h
Olimpic-Catalònia 17h
Alcanar-Roquetenc 17h
Corbera-la Cava 17.30h

QUARTA CATALANA

Dissabte

Deltebre-Tivenys 17h
la Cava-Ebre E 19.15h

Diumenge

Vilalba-Amposta 15.30h
Fatarel la-Benissanet
16h
Xerta-Arnes 16.30h
Ca t a l òn i a -G i nes t a r
16.30h

PROPERA JORNADA
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El Móra la Nova va sortir golejat del Vilar de Valls (4-0).
Derrota dolorosa per a un equip que està rebent molts
gols i que segueix sense puntuar fora i que ara ja té ne-
cessitat a casa. Nando Garcia, tècnic del Móra la Nova:
“tot el que havíem parlat abans del partit, es va esvair al
primer minut amb l’1-0, i al cinc es pot dir que es va des-
truir amb el 2-0. Teníem molta informacó del Valls i sabí-
em que si li féiem concesions és un rival molt perillós. I ai-
xí va ser. No vam començar ben posats i arran
d’indecisions i de desajustos defensius nostres, ells es van
posar amb el 2-0 al minut 5. El resultat ens va afectar. El
cert és que ells van ser molt superiors durant el primer
temps, tot i que el partit, sobre el minut 35, es va igualar.
Al descans vam parlar de que havíem de reaccionar i vam
fer diverses modificacions. L’equip, a la represa, va sortir
millor i va estar més ben posat, tenint Agustí una ocasió
per marcar el 2-1 i poder entrar en el partit, que era l’ob-
jectiu. El partit es va ajustar fins el minut 25 quan va venir
el 3-0. Acte seguit, el Valls va marcar el quart gol que ja
li va donar molta tranquil.litat”. El Móra la Nova està re-
bent molts gols i ara necessita reaccionar: “la derrota és
dolorosa però ens ha de servir per aprendre. Hem de se-
guir treballant per millorar per competir en una categoria
en la que has d’estar sempre concentrat. Si no ho estàs,
et pot passar això amb rivals d’entitat com el Valls. Afron-
tem el proper partit amb necessitat de guanyar per retro-
bar-nos i recuperar confiança amb un triomf que hem de
buscar en la propera jornada”.   

El Móra la Nova surt golejat del
Vilar de Valls (4-0)

AL MINUT 5 JA PERDIA PER 2-0

El Roquetenc, després de 3 jornades, va sumar 3 punts d'or
contra un Olímpic que va dominar en moltes fases (2-1). Els visi-
tants van avançar-se amb el 0-1, al primer minut, gran gol d'Ima-
nol. Bona jugada col.lectiva i esplèndida definició del davanter. Es
portaven 45 segons. El partit va ser igualat fins el descans, tot i
que amb més domini de l’Olímpic. Els locals, sense poder tenir el
control del joc, van gaudir de la seua ocasió amb un tret llunyà de
Camarero. La pilota va anar al travesser. A l'inici de  la represa,
falta de concentració defensiva visitant, i gol del local Maikel. 2
contra 1 a la banda esquerra, centrada de Pere i Maikel, antici-
pant-se a Nogales, porter rival, va empatar. Amb l'1-1, el Roque-
tenc va jugar replegat, buscant la contra. L'Olímpic va dominar i
va tenir dues opcions molt clares. Però va ser en una contra quan
el Roquetenc va marcar el 2-1. Recuperació de pilota i passada en
llarg a la caiguda de Camarero, per banda esquerra. El davanter
va fer la centrada. En aquell instant va haver-hi fora de joc. La de-
fensa morenca va estar tova i el rebuig, amb gran control i defi-
nició, el va aprofitar el perellonenc Arnau per fer el 2-1. Cristian i
Alegre, lesionats, no van poder jugar amb el Roquetenc. Amb la
derrota, els morencs veuen frenada la ratxa de 3 victòries segui-
des en partits en què no havien rebut cap gol. 
Pol Bladé va demanar la baixa i ha fitxat amb el Benissanet. 

Remuntada del Roquetenc, contra
l’Olimpic (2-1)

TERCERA CATALANA

Parra, tècnic del S. Bàrbara, deia que “l’Aldeana va sortir força bé i va estar
més ben posats a la primera meitat, gaudint de les millors ocasions”. Al minut
20, un penal que va suposar expulsió del defensa local Ahmed, va ser aturat
per Juanjo Centelles, porter local que està fent una gran temporada. El Santa
va tenir dues opcions, una d’elles reclamada com a ‘possible gol fantasma’.
A la represa, segons Parra, “el partit es va igualar i en els darrers minuts vam
tenir dues opcions per a poder marcar. Al final, 0-0. Un punt que cal valorar
per l’entitat del rival i també per les circumstàncies. Destacar l’actitud i el tre-
ball de l’equip”. Subi, tècnic de l’Aldeana: “penso que érem mereixedors de
la victòria, en tot moment. Vam començar molt ben posats, tenint dues op-
cions (Robert i Jonatan) i una altra amb un gol anul.lat que era totalment le-
gal. Després va arribar el penal que va suposar l’expulsió d’Ahmed. Teníem
una bona ocasió per encarrilar el partit. Però no va poder ser perquè Juanjo
va aturar-lo. Malgrat això, vam  controlar bé el joc. El Santa Bàrbara va tenir
la seua possibilitat amb una falta en què es va reclamar si la pilota havia tras-
passat la línia de gol. Sergi Auré va aclarir que no. A la represa, el partit ja es
va igualar i ja va baixar la intensitat, amb un Santa Bàrbara més posat. No-
saltres ja no vam arribar amb tanta claredat, malgrat disposar d’una arribada
que fou anul.lada per una falta que no existia. A darrera hora, el Santa Bàr-
bara va tenir la seua gran ocasió amb una rematada de Pau. Un 1-0 hagués
estat totalment injust. Ens va quedar un sabor agredolç perquè ens falta una
victòria  fora de casa per fer un salt a la taula i aquesta es resisteix, quan dis-
sabte vam poder aconseguir-la”. 

S. Bàrbara i Aldeana empaten sense gols

EL LOCAL AHMED FOU EXPULSAT ALS 20’. JUANJO VA ATURAR EL PENAL

La Sénia va assolir la tercera victoira seguida (10 punts de
12) i es dispara a la taula. Un gol del crac Callarisa va valdre
el triomf al Vendrell (0-1). Segons Serrano, tècnic de la Sé-
nia: “la veritat és que estem en una bona dinàmica, hem
agafat un bon impuls gràcies al bon joc i als resultats. Sa-
bíem que el partit al Vendrell no seria fàcil. És un bon equip
que manté la base de la temporada passada i que, a més,
buscava reaccionar després dels darrers resultats. El cert és
que nosaltres vam començar molt concentrats i, en gene-
ral, vam fer una primera meitat molt bona, tant en atac
com en defensa. Vam tenir la possesió de la pilota en molts
moments i vam crear un parell d’opcions, fent David el 0-
1. El Vendrell va crear oportunitats però va ser arran de
dues pèrdues que vam tenir, en les úniques errades que
vam cometre”. A la represa, amb el 0-1, segons el mister
de la Sénia: “el Vendrell va intensificar la seua pressió; va
pressionar més amunt i ens va obligar a ser més directes. A
la contra vam tenir possibilitats per a fer el 0-2. Però no
vam fer-lo i en els darrers quinze minuts ens va tocar patir
molt perquè el Vendrell va insistir. També cal dir que durant
la segona meitat, ells, de clares, només en van fer una o
com a molt dues. Vam aguantar el 0-1 i això va ser pel bon
treball defensiu de tot l’equip”. Serrano afegia que
“afrontàvem dos desplaçaments seguits i els hem guanyat.
A més, dissabte vam acabar amb la porteria a zero, un ob-
jectiu marcat per al màxim número de partits possible. Hem
de seguir ja preparant els dos propers partits, també molt
complicats, contra la Pobla i a Tortosa”. Eric, sancionat,
serà baixa diumenge. Sergi, amb molesties, és dubte.  

La Sénia està imparable

VICTÒRIA AL VENDRELL (0-1). TERCERA SEGUIDA

Se suspén per la tempesta el derbi Ampolla-Amposta
La jornada, el diumenge la tarde, va estar marcada per la tempesta. Aquesta va

obligar la suspensió dels partits Tortosa-Vilaseca i Gandesa-Torreforta. Ja no es van
poder començar. 
El derbi entre l’Ampolla i l’Amposta va iniciar-se però als 12 minuts fou suspés

quan el temporal va fer impossible seguir jugant. 
La suspensió fou una decisió lògica i imminent una vegada la tempesta seguia i al

camp ja es van acumular tolls d’aigua. En principi, la data per a poder recuperar
aquestes confrontacions seria el dijous 1 de novembre, a manca de confirmació de-
finitiva.

AL MINUT 12 (0-0)

El Camarles va vèncer l'Ulldecona (3-1) i va fer un pas
ferm per estabilitzar-se a la taula. El partit, marcat per la
tempesta, es va poder disputar. Sergio va fer l'1-0 a la
primera meitat, culminant una bona jugada col.lectiva. Ja
en el descompte del primer temps, arran d'un córner, els
locals es van posar amb el 2-0, gol de Rosales. En les
dues accions, l’Ulldecona va estar feble defensivament.
A la represa, dins de la igualtat, l'Ulldecona va avançar lí-
nies i Gustavo va marcar el 2-1, de falta directa, batent
al debutant Aitor, porter que ha tornat al Camarles.
Quan pitjor ho tenia el conjunt local, una indecisió del vi-
sitant Moha va aprofitar-la Samu per sentenciar. Amb els
locals es va lesionar al primer temps Raül Teixidó. També
al primer temps es va lesionar Franc, porter de l’Ulldeco-
na. Pàez, amb molesties, per prevenció no va jugar.
Kiki, tècnic del Camarles: “sabíem de la importància

del partit. I la veritat és que l’equip va jugar molt posat,
recuperant sensacions principalment en l’aspecte defen-
siu. Es va jugar amb les línies molt juntes i es va saber
pressionar la sortida de pilota del rival, i els seus punts
forts. No es van fer concesions i en l’aspecte ofensiu es
va mantenir el nivell de creació. Així Sergio va fer l’1-0 i,
en un moment psicològic, vam aconseguir el 2-0. A la re-
presa vam seguir igual i, tot i que el partit es va ajustar
amb el gol de Gustavo, de falta, vam reaccionar i vam
aprofitar uan indecisió seua, amb la pressió que va fer
Samu. Fou el 3-1. Victòria important i meresuda. Malgrat
la tempesta, es va gaudir d’un bon partit”.  

Pas endavant del Camarles,
guanyant a l'Ulldecona (3-1)

ES VA PODER JUGAR, TOT I LA PLUJA

4 partits 
seguits fora

El Roquetenc afronta 4
partits seguits fora: Alcanar,
Masdenverge, Catalònia
(canviat d’ordre) i Ametlla.
Els treballs de millora de la
gespa natural són el motiu.
Així mateix, hi ha prevista
l’adquisició d’una gespa ar-
tificial d’un dels camps
d’entrenament de la Fede-
ració Espanyola a la Rozas
(Madrid), i que s’instal.larà
en el terreny de joc de terra
situat a les instal.lacions es-
portives de Roquetes. 
La gespa artificial, de 4

anys, té un bon estat. Po-
dria posar-se durant l’any
vinent, un fet que serà be-
neficiós per conservar el
camp de gespa natural.

CD ROQUETENC

L’Amposta, a l’espera de poder
incorporar a Uri Roca

L’Amposta tenia diumenge les baixes de Johan i
Felipe, afegides a les de Jan i Pau Valmaña. Jona-
tan, a la banqueta, va tornar a l’equip. 
El davanter Uri Roca, que fa unes temporades va

estar al Camarles, entrena amb l’equip i s’espera el
canvi de residència (jugava a Galicia a la Tercera di-
visió) per a poder fer-li la fitxa i que pugue incorpo-
rar-se i debutar, si no hi ha res de nou.

VA JUGAR AL CAMARLES
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El Catalònia va golejar el líder Perelló (4-1). Els visitants van dominar durant els primers 30 minuts, tenint opcions cla-
res. Però no van aprofitar-les. Al minut 35, el local Cosido va assistir magníficament a Prades que va fer l'1-0, amb gran
cop de cap. A la represa, el Perelló va empatar amb gol de Didac, després d'una centrada d'Infantes. Bon gol. Els pere-
llonecs es van abocar i d'un córner a favor seu, es va passar a una contra que el local Lluís va culminar amb velocitat.
De l'1-2 es va passar al 2-1. Una altra contra local va sentenciar-la Quim per fer el 3-1. Al final, arran d'un córner, el
Catalònia va ampliar l'avantatge. Victòria merescuda dels locals perquè foren més eficients i van estar molt concentrats.
No obstant, el resultat final fou massa ampli. Albert Forcadell, del Catalònia: “l’equip era conscient de la importància
del partit després de 3 jornades sense guanyar. I va fer un gran treball per superar al millor rival que he vist fins ara. El
Perelló va començar dominant però nosaltres vam reaccionar abans del descans. A la represa, el partit va estar més obert
i a la contra vam decidir. El partit va ser més igualat del que el resultat final indica. El triomf va ser molt meritori i cal
destacar l’equip per l’actitud i la serietat amb la que va jugar”. Molinos, del Perelló: “vam començar bé, dominant i te-
nint ocasions. Però va ser el Catalònia qui va marcar. A la represa, vam fer el més complicat que era empatar, però lla-
vors, en dues contres, després de córners al nostre favor, ells van sentenciar a la contra. Resultat massa ampli”.

El Catalònia és més eficient que el Perelló (4-1)
3A CATALANA

La Rapitenca B va vèncer el Sant Jaume (1-0), un dels
equips que encara no ha guanyat i que no va poder comp-
tar amb  Edu Albacar, qui no podrà estar totes les jornades.
Els visitants van estar ben posats i, a més, van contraatacar
a través d'Arnau. Els locals, al primer temps, van tenir un
parell de possibilitats, amb trets exteriors. A la represa, la
Rapitenca va fer un pas avant però no trobava l'ocasió fins
que Tornel va marcar l'1-0. El Sant Jaume va disposar d'un
parell de possibilitats, però li va mancar més contundència
en els darrers metres. La Rapitenca, amb espais, va tenir un
parell d'opcions a darrera hora. Ramon Sancho, de la Rapi-
tenca: “ens vam trobar a un Sant Jaume ben posicionat
que, a més, en la seua situació, va buscar frenar el ritme del
joc. Ens va costar i fins la segona meitat no vam poder de-
cidir”. Joan Subirats, del Sant Jaume: “vam fer un bon tre-
ball defensiu però ens va mancar més contundència per
aprofitar les situacions de gols quevam crear”. 

Un gol de Tornel va decidir

RAPITENCA B-SANT JAUME (1-0)

Victòria brillant de l'Ametlla, contra el Jesús i Maria, en jornada de presentació dels equips
de la Cala (3-0). El Jesús i Maria va ser el propietari del partit al primer temps, quan va tenir
fins a 4 opcions clares per a decidir. La Cala, en accions a pilota aturada, amb el vent a favor,
va crear les seues, encara que menys clares. Tot va canviar a la represa amb el gol matiner
del calero Calafat, després d’una canonada d’Hèctor i del rebuig del porter Sergi. El Jesús i
Maria, amb l’1-0, també va tenir un parell d'opcions, una clara de Sufi. Però el 2-0, de Pe-
pe, aprofitant una jugada d’Igors i de Pitarque i, acte seguit, el 3-0, també de Pepe, amb
gran jugada de Calafat, van sentenciar. Josep Maria Rovira, tècnic de la Cala: “és cert que
a la primera meitat el Jesús i Maria va tenir fins a 3 ocasions clares i mereixia arribar al des-
cans amb un 0-2 ó 0-3, malgrat que nosaltres vam arribar i vam tirar diversos córners. Per
la represa vam fer unes modificacions que ens van anar bé. Vam fer els gols i al final vam
crear altres opcions per a poder guanyar per més avantatge. Gran victòria davant d’un molt
bon equip. Ara ja tenim els jugadors disponibles i es nota”. Cristian, tècnic del Jesús i Maria:
“a la primera meitat vam estar força bé, creant ocasions des de l’inici, 3 d’elles clares. Però
no vam marcar. A la represa, aviat, ens van fer l’1-0 i llavors vam començar a lamentar el
que havíem fallat. Malgrat això, amb l’1-0 vam poder empatar amb una altra ocasió clara.
Després, ens pocs minuts, ens van marcar dos gols que van sentenciar”. 

El Jesús i Maria perdona però l’Ametlla no ho fa

TRIOMF DELS CALEROS AMB GOLS DE PEPE (2) I DE TONI CALAFAT (3-0)

El Jesús i Maria ha recu-
perat al defensa Jordi Borràs
que va començar la lliga a
l’Aldeana. Fa unes setmanes
va demanar la baixa i final-
ment l’ha rebuda. Des de
Jesús i Maria s’ha volgut
agrair la bona predisposició
de la UE Aldeana per donar
la baixa la setmana passada.
D’altra banda, el porter Ge-
rard Estorach (Camarles)
també ha fitxat amb el Jesús
i Maria. Podria debutar
demà dissabte. 

Fitxatges del
Jeús i Maria

INCORPORACIONS

L’Ebre Escola va golejar el Deltebre (5-1). Partit que va quedar
encarrilat al primer temps, amb els gols Montesó i Jordi Cirera (2,
un de penal). A la represa, Pepe Montesó amb un gran gol des de
fora de l’àrea i Paco, de penal, van ampliar l’avantatge fins el 5-0.
A darrera hora, el visitant Cristian Tomàs va establir el 5-1 definitiu.
Xavi Subirats, tècnic de l’Ebre Escola: “va ser un partit que vam te-
nir totalment controlat. Vam ser molt superiors al Deltebre. Ells van
començar pressionant dalt i nosaltres, amb ràpides circulacions i
amb un bon joc interior van poder superar la seua pressió i fer di-
verses arribades, amb més ocasions a més dels 3 gols amb els que
es va arribar al descans. A la represa, vam buscar més presència al
centre del camp per a tenir més control de la pilota i del joc. I així
va ser, davant d’un Deltebre que va baixar físicament. Amb un gran
gol de Pep i amb un altre de Paco, de penal, es va aconseguir el 5-
0. A darrera hora, una pèrdua de pilota va acabar suposant el 5-1.
Content pel partit i pel joc i perquè l’equip segueix jugant a un bon
nivell, progressant i millorant”. 

L’Ebre sentencia a la primera meitat

QUARTA CATALANA. 5-1 CONTRA EL DELTEBRE

El Benissanet marca
contra l’Amposta B 

SUSPÉS AL MINUT 24

El Tivenys, el dia de la presentació, va perdre contra el Catalò-
nia (2-3). Primera meitat elèctrica amb alternatives i bon joc dels
locals que van avançar-se en dues ocasions amb gols de Francesc.
El Cata, a més del gol de Reverté, van tenir un parell d’opcions.
A la represa, el Cata va fer un pas avant i el Tivenys va baixar. En
un córner, els jesusencs van empatar (gol d’Ilyase). El Tivenys,
més intermitent, va poder marcar el 3-2 però Pau, porter visitant,
va evitar-ho amb la cara. Del 3-2 es va passar al 2-3 arran d'un
llançament de banda que va aprofitar Nabil, davant de la manca
d'intensitat defensiva del Tivenys. David Montardit, president del
Tivenys: “vam fer una primera meitat molt bona però a la represa
vam baixar i vam estar febles en defensa. No vam tenir sort per-
què vam poder fer el 3-2. I llavors es va passar al 2-3. I tampoc
en vam tenir amb decisions arbitrals”. Jordi Llobet, tècnic del Ca-
talònia B: “a la represa, amb el 2-1, l’equip va creure que podia i
aquí va estar la clau, buscant una victòria que va arribar gràcies
al treball i en un camp on pocs punts s’escaparan”.  

El Catalònia B sorprèn el Tivenys (2-3)

REMUNTADA DELS JESUSENCS

El partit Benissanet-Amposta B va co-
mençar però es va ajornar, per la tempesta,
al minut 24. Els locals van marcar al minut
4, amb gol de David Ferré. Per tant, el par-
tit es reemprendrà amb l’1-0 al marcador.
Amb el Benissanet va debutar Pol Bladé
(Olímpic), que s’afegeix a Johan Pérez
(Móra Nova) i que potencia la plantilla
d’un Benissanet que és un candidat per al
play-off d’ascens. D’altra banda, el partit
Ginestar-Fatarella també va iniciar-se però
es va ajornar al minut 32, amb el 0-0 al
marcador. La forta tempesta també va ser
el motiu de la suspensió de la confrontació
al camp de l’equip ginestarol.

Pol Bladé, al
Benissanet

El davanter Pol Bla-
dé va demanar la bai-
xa a l’Olímpic i va fit-
xar amb l’equip de la
seua població, el Be-
nissanet, amb qui ja
va jugar uns minuts
diumenge, fins la sus-
pensió. 

L’1 de novembre, data possible
per a recuperar partits

A Tercera catalana es van ajornar els se-
güents partits: Flix-Batea, la Cava-Godall, R
Bítem-Corbera i Masdenverge-Alcanar.
I a Quarta: Arnes-la Cava i Xerta-Vilalba. El

Ginestar-Fatarella es va aturar al minut 32
amb el 0-0. I el Benissanet-Amposta es va
suspendre al 24 amb l’1-0 al marcador. A
manca d’acords definitius, el dijous dia 1 de
novembre potser una bona opció per a recu-
perar els partits suspesos. 

Agustí Rius, president de la Cava, estarà diumenge 
a Minut 91, a Canal Terres de l’Ebre (22.30h)

La setmana passada ja vam informar que el president de la Cava, Agustí Rius, va anunciar en
una primera assemblea, en la que es van viure moments de tensió, que tenia intencions de dei-
xar-ho. Però després va reconsiderar la seua decisió i semblava que es volia tornar a presentar
una vegada el seu mandat acaba al maig de l’any vinent. En una segona assemblea, un soci es
va mostrar crític amb la gestió dels darrers anys i li va comunicar a Rius que era moment de dei-
xar-ho. Finalment, Agustí Rius va confirmar que no seguiria i que la seua dimissió l’any vinent,
al mes de maig, serà irrevocable. Rius també va informar que “tinc entès que hi ha una candi-
datura que s’està preparant per agafar el relleu. En qualsevol cas, n’hi hagi o no, jo no em pre-
sentaré i la junta tampoc”. Rius estarà diumenge a Minut 91, a Canal Terres de l’Ebre. D’altra
banda, s’ha desmentit que el soci Carlos Castaño, juntament amb el directiu els darrers anys, Ja-
vier Salaet, tinguin intenció de fer una candidatura, com s’ha pogut comentar. 
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POLIESPORTIU EXPRESS

A la tercera jornada ha arribat la victòria. Un darrer
quart de partit pletòric li va servir a Les Vinyes del
Convent Cantaires CSIT 2019 per doblegar la
resistència del Badalona i imposar-se per dinou punts
de diferiència amb el 78 a 57 final. La tercera jornada
va estar marcada pel retorn de Dave King. Falta la
incorporació d’un jugador interior per tancar plantilla.

Primer triomf  de les Vinyes del
Convent Cantaires CSIT 2019 (78-57)

Gran partit de l’equip sènior masculí del Roquetes que
va aconseguir una treballada victòria per 3-1 contra el
FC Barcelona. El juvenil masculí va perdre (0-3) contra
un dels conjunts més forts de la lliga. El juvenil femení
va vèncer el C.V. Vilafranca Negre per un ajustat 3-2.
El cadet femení va superar al C.V. Vilafranca Negre (3-
0). Per últim, derrota a casa de l'Infantil Femení per 1-
3, contra el C.E. Claver Negre.

Club Volei Roquetes

15a Milla urbana del Perelló, prevista per demà dis-
sabte dia 20 d’octubre a partir de les 17.00 hores,
davant de l’Ajuntament.

Milla Urbana el Perelló

Infantil Masculí. CH Salou 14 (6)- CE Tortosa 24 (15)
Cadet Femení. Vendrell 10 (5) - CE Tortosa 34 (18).
Cadet Masculí. CE Tortosa 21- OAR Gràcia 19
Juvenil Masculí. H Ribes 38 - CE Tortosa 22
Sènior Masculí. Cornellà 43 (22) - CE Tortosa 21 (10)

Resultats Centre Esports Tortosa

Derrota de l’Ascó contra el líder i primera victòria de
l’HC Perelló a lliga catalana. L’Handbol Ascó va jugar
el segon partit consecutiu com a local i ho va fer amb
derrota ajustada davant un dels colíders de la catego-
ria el Pardinyes Negre que s’imposava per 21 a 22.
D’altra banda el Handbol Club Perelló va aconseguir
la primera victòria de la temporada en imposar-se al
Handbol Banyoles a domicili per 21 a 31. En la pro-
pera jornada rebran diumenge al pavelló municipal
del Perelló al Palautordera (18h). (ebredigital.cat)

Handbol femení. Lliga catalana

Després de molts  anys intentant entrar a la Running
Series (lliga de proves de running), la regidoria
d’Esports de l’Ajuntament de l’Aldea  ha aconseguit
que la cursa es realitzi a la població. El 28 octubre de
2018 es realitzarà la primera edició. Enguany serà
prova invitada a la lliga i no puntuarà al rànquing
final. La prova tindrà 3 modalitats, prova running de
10k/5k i marxa popular de 5k.

La Running Series arriba a l’Aldea

El ciclista d'Alcanar Edu Prades ha guanyat aquest
dissabte la Volta a Turquia, després d'acabar segon
en l'última etapa. Prades s'ha imposat en la general
al kazak Aleksei Lutsenko. Va aconseguir la bonifica-
ció que li ha permès empatar a temps amb Lutsenko
en la general i superar-lo per la suma de posicions.

Un canareu triomfant a Turquia

La Penya Barcelonista Joan Gamper d’Amposta, per
celebrar el seu 59è aniversari organitzarà la tradicio-
nal caminada solidària i la xerrada-tertúlia, ‘El Barça i
Catalunya’. La xerrada es farà avui al Casino
d’Amposta. La caminada es celebrarà el diumenge, a
benefici de la Fundació de la Marató de TV3.

Penya Barcelonista Joan Gamper

Cursa benèfica per recaptar fons per a la Lliga contra
el Càncer, diumenge a Tortosa (12 h), avinguda
Generalitat, enfront el Parc. 
Cursa 4,7 km – Caminada 1,7 km. Inscripcions
www.cursadeladonaebre.cat
Preu inscripció i donatiu a partir de 10 €.

I Cursa de la Dona Terres de l’Ebre

La competició que inclou cursa a peu i bici, de 44
quilòmetres es va disputar en dos dies, enlloc d’un.
Enguany el campió d’aquesta modalitat va ser Albert
Giné. En el recorregut llarg de BBT va guanyar Èric Gil
i Rosa Muixa, mentre que en la distància cursa es van
imposar Cèsar Boix i Eva Sans. En trail, els guanya-
dors van ser Albert Giné, amb 2 hores i 11 minuts, i
Marta Paulino amb 2 hores 49 (ebredigital.cat).

Duextrem d'Amposta 

Primera victòria de l’Amposta-Lagrama a casa, contra
l’OAR Gràcia B per 23 a 19. Tot i la victòria, el partit
es va complicar al primer temps davant un rival que
va arribar al descans amb un 9 a 12. A la represa, les
ampostines van remuntar aviat amb més eficàcia,
destacant l’aportació ofensiva de Xoana Iacoa i
Georgina Vila. Triomf amb doble valor. 

L'Handbol Amposta guanya l'OAR
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EQUIP DE LA 
JORNADA

JOAQUIN CELMA

Equip de la setmana
SCER L’AMETLLA DE MAR

sss

A la Primera catalana, grup 2, quatre equips han canviat d'entrenador:
Balaguer, Tàrrega, Cambrils i Montañesa.
*L’Ulldecona, la passada temporada, a la primera volta va perdre 4 partits.
En aquesta, a 14 d’octubre, ja porta la mateixa xifra. I això que té millor
equip. Tenen al crac Gustavo que la lliga passada va fer 5 gols i en aquesto
ja els ha igualat. A Amposta van pensar que estava acabat. Però estaven
equivocats. Aquest jugador està en un moment dolç, tot i tenir 39 anys.
*Molt bones notícies per a l’Amposta: aviat podrà jugar Jan. I Pau
Valmaña en un mes podrà entrenar.
*Jo vaig dir que Nacho jugaria menys a la Rapitenca. Dels 7 partits, només
4 de titular. Un gol. I la passada campanya a Ulldecona, 26.
*¿Com és possible que un equip jove com la Pobla Mafumet sigui líder
amb una mitjana de 22 anys i sense que cap dels seus jugadors cobri?
Aquest és el futur del futbol. Gran treball d'Ivan Cristino. Diumenge visita
La Sénia que està invicte al seu feu i porta tres jornades guanyant.
*El Camarles ha marcat en totes les jornades. Això sí: dels 7 partits li han
marcat en sis. És el segon equip més golejador, només el supera el Catllar.
*Molt definits de moment els descensos: Reddis, Vila-seca i Pastoreta
entre els tres només han guanyat un partit. Si baixa el Cambrils Unió i puja
el que promociona, caldrà saber quin és el quart equip que podria baixar.
*Valls, en set partits només n’ha perdut un i per la mínima. Em mantinc:
vaig dir que seria campió. El diumenge visita l’Ulldecona.
*No hi ha festes per Nando Garcia, míster del Móra Nova, va proposar als
jugadors entrenar el divendres que era festiu i ningú va dir que no. No
obstant, tot el que es va parlar no va servir diumenge.

*Pol Bladé, de l’Olímpic, va fitxar amb l’equip de la seua població,
el Benissanet. També ha jugat amb la Rapitenca a Tercera divisió,
Gandesa a 2a catalana i a l’Olímpic, a 3a.
*El Jesús i Maria els fitxa a parells: dos importants fitxatges Jordi
Borràs (Aldeana) i Gerard Estorach (Camarles). I divendres, tot i ser
festiu, aquest equip va entrenar. I després dinar de germanor. La
propera temporada podria ascendir.
*Jo aviso: ull amb la Rapitenca B a la segona volta.
*La golejada més àmplia de l’Ametlla la passada temporada al seu
feu també va ser contra el Jesus i Maria (4-1).
*Aquesta setmana, tres jugadors que no havien marcat al Catalònia
van mullar: Dani, Quim i Lluís. Falta Aleix que la lliga passada iva
fer 13 gols a la Segona catalana. Per què ara no marca? Aquesta
temporada juga més endarrerit.
*El Roquetenc jugarà 4 partits seguits fora de casa per les millores
a les gespa natural del camp. Es confia en poder tornar a jugar en el
derbi contra el R. Bítem, el 17 de novembre.

TERCERA CATALANA EN OFF

PRIMERA I SEGONA CATALANA EN OFF

Excel·lent
camada boxer

atigrats, 
pit blanc, cara
negra. Bon

Top Secret
*Gairebé tots els equips del futbol de la Preferent de les nostres terres estan en descens,
des de juvenil fins a infantils: Ascó, Amposta i Tortosa, a més de la Rapitenca en la
Divisió d'honor. Només se salva la Rapitenca en categoria infantil.
*Agus, davanter del Móra la Nova, va rebre una oferta de l’Ascó i va rebutjar-la i també
va rebutjar una oferta la passada campanya d'un equip de segona catalana que li oferia
250 euros per partit en les últimes jornades. En les tres últimes temporades, ha rebut
ofertes de la Cava, Ametlla, Batea, Perelló, Ascó i Tortosa. Aquest noi si visqués a la Xina
seria milionari.
*Pedro Garcia, ex míster de La Sénia, Ulldecona, Godall i Aldeana, nou entrenador de
l'infantil de l’Alcanar AEFA. I atenció que la següent temporada potser el mister del pri-
mer equip.
*El jugador senienc Gerard Verge juga amb l'equip Almudevar de la Tercera divisió
d’Aragó, on és titular, després de la seva etapa al Monzon.
*Sempre vaig dir que aquest noi arribaria lluny: Pau Folque, que era cap de premsa de
Lleida, ara està a la Federació i en el departament de presidència. La pregunta del milió:
veurem aquest jove de Benifallet alguna vegada com a president.
*Lizaso està fent una gran campanya al Falset. És el míster que porta més anys entrenant
seguits i sense estar-ne un a l'atur: Móra la Nova, Batea, Pinell, Flix, Olimpic i en futbol
base de l’Ascó, Salou i també del Falset. 20 anys rècord guiness.
*L’Ebre Escola té 215 jugadors al futbol base i 15 equips. I el Tortosa en té 270 i 18 con-
junts. Per tant, l’Ebre Escola fa una gran feina: té gairebé tants jugadors i, a més, té filial.
El Tortosa, no. La pregunta és: veurem fusió algun dia? La meva opinió és sí.

NISSAGA DELS GUIU: Andreu Guiu (Prat), Bernat Guiu (Nàstic juvenil), Jaume Guiu (Móra la Nova), Núria Llop (núvia d’An-

dreu, juga al Seagull de Badalona Segona divisió femení). I l’ànima familiar: el pare, Àngel Guiu, mister del Montbrió. 

GUSTAVO (Ulldecona)

VÍCTOR (Ascó)

ISMA (Camarles)

CENTELLES (S. Bàrbara)

MAIKEL (Roquetenc)
ROGER (Rapitenca B)

REDUANE (Aldeana)

MOHA (Catalònia)

FAGES (Ametlla)

PEPE (Ametlla)

SERGI GASPARIN (la Sénia)
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INGREDIENTS:
• oli d'oliva
• salsa de soja
• pipes de gira-sol sense sal
• panses sultanes
• peix (en aquest cas, verat)
• verdures (porro, pastanaga i albergínia (lo que tingueu a mà).

A vegades, ens costa menjar segons quin tipus de peix. Aquí us deixem una recepta ins-
pirada en la cuina japonesa perquè a qui no li agrada el peix, no li sembla que n'està men-
jant.

PREPARACIÓ:
Escalfem oli d'oliva en una paella i hi afegim unes pipes de gira-sol sense sal. Quan estiguin
una mica dauradetes, hi posem els trossets del peix que sigui, ben esmicolats, sense pell i
sense espines. Quan el peix es dauri una mica, hi afegirem, en aquest ordre i tallades ben
finetes, les verdures: pastanaga, porro i albergínia, en el nostre cas, però poden ser les que
tingueu a casa en aquell moment. Tot seguit, hi afegim un grapadet de panses. I, final-
ment, poc abans de treure-ho del foc, hi tirem un raig de salsa de soja, que no es cogui
gaire.
Ho traiem del foc i ho servim sobre un plat d'arròs ben escorregut.

Així de senzill i així de bo! 

VALORACIÓ
M'agrada la
recepta perquè és
una altra manera
de menjar peix
blau. Es recomana
consumir peix
blau uns dos cops
a la setmana. El
verat és ric en
omega -3, vitami-
nes del grup B i
liposolubles (A, D
i E) i minerals.
Actualment, s'han
d'escollir les varietats de peix blau de mida peti-
ta, com el verat; enfront de la tonyina vermella,
peix espasa i tintorera que s'han d'evitar
(embarassades, lactants i nens menors de 3
anys) o reduir el consum en la població general
per evitar l'acumulació de mercuri i altres
metalls pesants.

VERAT SALTAT AMB VERDURES

Lluïsa Garriga i Balagué
Diplomada en nutrició humana i dietètica
Diplomada en infermeria
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

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

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

Taure
20/4 al 19/5

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

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

Bessons
20/5 al 21/6

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

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

Cranc
22/6 al 21/7

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

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

Lleó
22/7 al 22/8

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

Aquari
20/1 al 18/2

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

Verge
23/8 al 21/9

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

Peixos
19/2 al 20/3

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

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01
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IMMOBILIARIAÑ

ES VEN PIS A
AMPOSTA, 2 habita-
cions, cuina i menja-
dor, bany i traster.
Zona darrere estació
autobusos i nou Cap.
Reformat per estre-
nar.45.000€ Tel.
645 888 266

SERVEISÑ

TREBALLÑ

VARISÑ

ORACIÓ 
A L’ESPERIT SANT. 

Esperit Sant. Tu que
m’aclareixes tot,
que il·lumines tots
els camins perquè jo
arribi al meu ideal.
Tu que em dones el
do diví de perdonar i
oblidar el mal que
em fan i que en tots
els instants estàs
amb mi, jo vull en
aquest curt diàleg
agrair-te per tot i
confirmar una vega-
da  mes que mai
mes em vull separar
de tu, per major que
sigui la il·lusió mate-
rial. Desitjo estar
amb tu i tots els
meus estimats en la
gracia perpetua.
Gracies per la teva
misericòrdia vers a
mi i els meus. (la
persona haurà de
resar aquesta ora-
ció tres dies seguits
sense dir l’encàrrec,
dintre de tres dies
serà aconseguida la
gracia per mes difí-
cil que sigui). A. C. &
I. F.

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?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT

877 180 170
comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!
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L'entrevista permet conèixer
l'alcalde/alcaldessa, de cara a les pròxi-
mes eleccions municipals del maig
2019, com a persona explicant la seva
trajectòria, motivacions, visió de terri-
tori, país, reptes, objectius.

Avui entrevistem a Jordi Jardí, alcalde de
Tivissa des de 2003 càrrec que compagi-
na actualment amb la direcció general
d'Administració de Seguretat del
Departament d'Interior de la Generalitat
de Catalunya. En el passat ha ostentat el
càrrec de President del Consell Comarcal
de la Ribera d'Ebre i altres responsabili-
tats a la Generalitat de Catalunya. És
membre en situació d'excedència de la
Policia de la Generalitat i Màster en
Administració Pública (EMPA) per la
Universitat d'ESADE.

Una llarga trajectòria com alcal-
de de Tivissa. Quin seria el
balanç d'aquest últim any?
A nivell municipal, probablement, el
millor des del 2003. Tenim un ajunta-
ment equilibrat econòmicament, hem
estat capaços de generar nous recursos
sense tocar la butxaca als vilatans, hem
aconseguit oferir un nivell de serveis
envejable i ens hem dotat d'uns equipa-
ments, en tots els àmbits (educatiu, cul-
tural, turístic, esportiu ...) inimaginables
fa uns anys. Podem dir que avui, el
municipi de Tivissa, es troba en millor
situació que mai en referència a l'entorn
immediat i que som un pol d'atracció de
qualitat de vida i d'oportunitats en l'àm-
bit de la generació de riquesa.
Dit això, és inevitable recordar que
tenim amics injustament empresonats i
que això impossibilita fer del darrer any
una valoració positiva.

Per a les pròximes eleccions
municipals es torna a presentar
per alcalde. Per què?
És una pregunta recurrent en les darre-
res setmanes i la resposta també ho serà.
Ho tinc decidit des de fa uns mesos però
ho faré públic quan cregui que és el
millor moment. En aquest moment
estem gestionant el final d'aquest man-
dat, segurament amb els reptes més
importants de la història del municipi per
endavant i això ens centra ara tota la
nostra energia. De res serveix anunciar
les decisions personals que són absolu-
tament irrellevants al costat d'aquests
reptes majúsculs que tenim entre mans.

Quins han estat els eixos princi-
pals del seu programa i quins
seran els projectes de futur.
Sempre hem pensat en les persones.
Massa sovint veiem com es fan inver-
sions o es creen serveis innecessaris i

que són infrautilitzats i que hipotequen
els ajuntaments, senzillament perquè hi
ha la falsa creença que les grans obres
generen millors rèdits electorals.
M'omple de satisfacció poder dir que la
gent del nostre municipi ha estat la
beneficiària de la gestió municipal i que
hem estat capaços de dotar-los d'una
qualitat de vida molt millor en base a
uns serveis molt per damunt de la mitja-
na a uns preus que en molts casos són
irrisoris.
Ens vam presentar a les eleccions amb el
lema: primer les persones. I així hem
actuat, sempre hi haurà qui no ho voldrà
entendre, però ens sembla que aquesta
ha de ser la manera de gestionar les
administracions públiques.
Penso que aquest ha de ser el tarannà
del futur govern municipal, sigui quin
sigui.

Els valors de fer política munici-
pal: Quin paper ha de jugar l'al-

calde, alcaldessa en el món
municipal pel futur del nostre
territori?
Penso que han de defensar, per damunt
de tot, els interessos de la gent dels seus
municipis i això malauradament tot
sovint s'oblida. Massa habitualment
veiem com la política de partits o els
interessos exclusivament personals són
decisius a l'hora de prendre les decisions
del dia a dia per part d'alcaldes i alcal-
desses, i això perjudica el futur col·lectiu
del nostre entorn geogràfic. Quan les
opinions sobre fets idèntics són diame-
tralment oposades en funció del color
polític de qui les protagonitza, estem
davant d'una manca de valors que inha-
bilita per a l'exercici de la creació de
valor públic. I això, malauradament, al
nostre entorn immediat ho veiem cada
dia. Quantes vegades hem vist i sentit
repetir mil cops la mateixa mentida a
veure si esdevé veritat? Em sembla una
falta de respecte cap a la intel·ligència

col·lectiva. Una falta de respecte contra
la qual em revelo encara que sigui a
costa de perdre "amics" que realment
no ho havien segut mai.

Què opina de la situació política
actual?
Em supera. L'he viscut i l'estic vivint des
de molt endins i em costa d'entendre
tanta maldat, tanta ignomínia, tanta
mentida, tanta traïció. Entenc molt bé a
tota aquella gent que ha girat l'esquena
a la política. La desafecció és justificada
i, segons el meu humil entendre, és per-
què ja ningú diu el que pensa i al que ho
fa se l'intenta callar a qualsevol preu. La
política va perdre fa molt temps els prin-
cipis de mèrit i capacitat … i així ens va.
La demagògia més carrinclona i el popu-
lisme més desfermat han esborrat la
política en majúscules del mapa.

Una pregunta que no pot faltar i
aquesta és, com a director gene-
ral d'Administració de Seguretat
del Departament d'Interior de la
Generalitat de Catalunya.
Seguim en alerta a Catalunya pel
que fa a atemptats? Policia
Municipal, Guàrdia Urbana,
Mossos d'Esquadra, Guàrdia
Civil... formen part de les Forces
i Cossos de Seguretat de l'Estat
encarregats del manteniment de
l'ordre i la seguretat pública i
ciutadana. Es parla sovint d'unes
relacions difícils entre els dife-
rents cossos.
A nivell operatiu la col·laboració no és
dolenta, tot i que millorable. A nivell
polític no puc dir el mateix. Hi ha qui no
és capaç d'arribar a la conclusió que
amb segons quines coses vitals no es pot
fer política i la seguretat, sense por a
equivocar-me, és en aquest moment
una d'aquestes coses. Afortunadament,
com en moltes altres qüestions, en
aquest país tenim una de les millors poli-
cies del món, tant Mossos d'Esquadra
com els 215 cossos de policia local, són
un exemple de policia preparada, pro-
fessional i democràtica.
Cal que estem tranquils perquè estem en
bones mans, en les millors diria jo.
Només cal recordar el reconeixement
mundial que vam rebre per la ràpida i
eficaç resolució dels atemptats de
Barcelona i Cambrils del 17 d'agost de
l'any passat.

Quin missatge donaria als seus
conciutadans i conciutadanes?
Que siguin tan exigents amb els seus
drets com responsables amb les seves
obligacions. Només així es pot entendre
el valor de tot allò públic que tenen al
seu abast.

Jordi Jardí
ALCALDE DE TIVISSA
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