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Marató contra el canvi climàtic. Avui divendres començarà a les 19 h i es reprendrà demà de 9 a 21 h

Un any més, més de 100 ciutats a tot el món participaran en la IV edició de Climathon. La marató de 24 hores de treball en equips tractarà
d'impulsar idees emprenedores enfocades a protegir el medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic. Gandesa serà una de les nou ciutats
de l’Estat espanyol que gaudirà avui d’aquesta jornada de gran valor medi ambiental.                                    P10 

La llevantada va sotmetre el sud de Catalunya

 

La llevantada, la setmana passada, va afectar especialment el nord del País Valencià i el sud de
Catalunya. Camins i carreteres tallades per esfondraments i per inundacions, trens atrapats a
l’Aldea i a Ulldecona i nombrosos desperfectes materials. Avui divendres, la directora general
d’Administració Local del Departament de la Presidència, Rosa Vestit, es reunirà amb les
autoritats locals i comarcals dels municipis afectats, per avaluar els danys causats i per plan-
tejar les actuacions per restituir la normalitat. P3 
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DESTACAT

Editorial

Fora de perill els cabals ecològics de tots els rius i aiguamolls d'Espanya

Fora de perill els cabals ecològics de tots els rius i aiguamolls d'Espanya SEO / BirdLife i Rius amb Vida celebren la sentència favorable del recurs que

van presentar al Tribunal Suprem sobre una modificació de la normativa impulsada pel Govern que perjudicava l'estat dels rius i zones humides en

permetre reduccions generalitzades dels cabals ecològics.

La sentència guanyada suposa un pas molt positiu en la protecció dels nostres rius i aiguamolls, és ferma, i no cap recurs contra la mateixa, encara

que segons les ONG i la PDE (Plataforma en defensa de l'Ebre) són necessaris més avenços en l'establiment i aplicació del règim de cabals ecològics.

El divendres passat el
president del Parlament
de Catalunya, Roger
Torrent, va estar a
Roquetes per participar
en una reunió de treball sobre la Reserva de la Biosfera i, a més, per
visitar l'Observatori de l'Ebre. El president del Parlament, un cop aca-
bada la visita a l'Observatori de l'Ebre, es va desplaçar a la Biblioteca
de Roquetes on es va reunir amb membres de la PDE. En la visita que
va fer primer a l’Ajuntament, Torrent va entregar a l’alcalde, Paco Gas,
una bandera Nacional de Catalunya d’una edició limitada i especial
d’un total de 1.000 senyeres.

El president del

Parlament, a

Roquetes Ahir, a la Comissió per a la Transició
Ecològica del Senat, Miquel Aubà ha inter-
pel·lat  a la ministra Teresa Ribera, sobre l’ac-
tualització dels Plans de Seguretat Nuclear
Exteriors i la retirada del recurs d’inconstitucionalitat de l’im-
post nuclear català. Aubà va arrencar el compromís de la minis-
tra Ribera de parlar amb el ministre Marlaska sobre la realitza-
ció d’un simulacre d’emergència nuclear. “En 30 anys no s’ha
fet cap simulacre general d’emergència nuclear amb població
perquè quedarien en evidència totes les deficiències existents”.
D’altra banda, sobre la retirada del recurs, la ministra no ha
donat resposta al requeriment i ha contestat que la intenció del
govern espanyol es retirar en breu el recurs contra la llei cata-
lana del canvi climàtic. (més informació a la plana 10)

Simulacre

d’emergència nuclear

La conselleria de Salut ha detectat 17 brots d’impetigen, una infecció
superficial de la pell produïda per bacteris, a Catalunya. 12 han estat a
Barcelona, dos al Vallès, un a les Terres de l’Ebre i dos més al Maresme
i el Barcelonès Nord. La majoria s’han produït a escoles, tot i que no
tots. Segons dades de la conselleria de Salut, els brots han afectat nens
de 3 a 17 anys, malgrat que l’impetigen acostuma a afectar especial-
ment els nens que tenen entre 2 i 5 anys. La conselleria de Salut ha aler-
tat que l’impetigen és “molt contagiós”, però ha remarcat que és una
infecció “freqüent” i “normalment lleu” que acostuma a respondre bé
al tractament.
L’impetigen es transmet per contacte directe amb lesions de la pell, però
també per contacte indirecte a partir d’objectes o roba compartida, com
per exemple tovalloles. És per aquest motiu que la conselleria de Salut
ha avisat que és freqüent l’aparició d’aquesta infecció a col·legis, famí-
lies i centres per l’elevat contacte entre les persones.

Brot d’impetigen a les Terres de l’Ebre
Lluïsa Brull Gisbert, Presidenta CODI-
TA, Col·legi d'Infermeres i Infermers de
Tarragona: “a les companyes i com-
panys infermers, em permeto cridar-los
a vacunar-se de la grip en aquesta tem-
porada. Són moltes les malalties que
podem prevenir actualment, però no
podem deixar passar una sola oportunitat. Hi ha un 23% de
personal del món sanitari que ja fa una vacunació responsable
i preventiva: convé que en siguem molts més, perquè la gran
majoria de nosaltres estem en contacte amb els pacients; fent
una cura excel·lent i acompanyant processos de vegades sen-
zills i altres cops d’una gran complexitat clínica. En el Col·legi
d’Infermeres i Infermers de Tarragona estem convençudes que
vacunar-nos de la grip és una mesura que ens protegeix i ens
fa més eficaços davant la malaltia. Us animo a donar el pas, per
nosaltres i per tots els pacients”.

Infermeres per la grip

La Creu Roja a Amposta va iniciar el dilluns 15 d’Octubre les activitats
Socioeducatives i de lleure per aquest curs escolar 2018-2019. El pro-
jecte ‘’REFORÇ I ESFORÇ PER LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS’’ està
agafant força, ja que cada any s’amplia a nivell de grups i de personal,
fet que contribueix a millorar la qualitat del servei.

Creu Roja Amposta

Gandesa va retornar al segle XIV per reviure el casament
reial entre Elionor de Castella i l’infant Jaume, de Catalunya
i Aragó. Una boda que va esdevenir una farsa i que es va
recrear enmig d’un ambient medieval que va atreure nom-
brosos visitants. També es va instal·lar un mercat de proxi-
mitat amb productes quilòmetre zero.

Gandesa recrea el casament reial 
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La llevantada va afectar especialment el nord del País Valencià i el sud de
Catalunya. Entre altres, no es va poder circular per la C-12, per esfondraments i
per inundacions a la calçada. Segons Protecció Civil, el telèfon d'emergències 112
va rebre, la matinada de dissabte passat, 595 trucades. Per la seva banda, els
Bombers van fer entre les 10 de la nit de divendres i les 10 del matí de dissabte, 46 serveis, la majoria per arbres
caiguts i per inundacions. Cap a les 6 del matí de dissabte es va poder restablir la circulació de trens entre
Barcelona i València, tallada des de les 6 de la tarda de divendres per la inundació de l'estació de Vinaròs. El tall
va afectar diversos trens, entre ells, un talgo que va obligar als seus usuaris a passar entre 8 i 12 hores a dins el
tren a l'Aldea. Situació també caòtica que es va viure a Ulldecona, amb assistència de l’Ajuntament als usuaris
d’un tren aturat. Els usuaris van mostrar el seu malestar “per la gestió de Renfe”. Entre altres confusions, “primer
va anunciar l’arribada d’autocars a l’estació i després d’unes hores va decidir que el tren tornés a l’Aldea”.

El Tribunal Suprem ha estimat el recurs contenciós-administratiu que Ríos con Vida
i SEO/Birdlife van presentar contra la modificació del Reglament Domini Públic
Hidràulic que permetia el govern espanyol reduir de forma generalitzada els cabals
ecològics dels rius. Les entitats ambientalistes han celebrat la sentència favorable tot
recordant que el Reial Decret modificat l'any 2016 perjudicava i posava en risc l'estat
ecològic dels rius i aiguamolls. Manolo Tomàs, portaveu de la Plataforma en Defensa
de l’Ebre, ha manifestat que “és una bona notícia, en general, per altres rius o aigua-
molls però que a les Terres de l’Ebre no ens afecta perquè la nostra lluita, ja exposada
amb una denúncia contra el Pla Hidrològic, és que el cabal mínim que ja hi ha fixat
és totalment insuficient i és aquest el que cal modificar. O sigui, és una bona notícia
però no afecta les necessitats que té el riu Ebre per evitar la regressió del Delta”. 

Incidències d’una nit molt llarga pel temporal

El Tribunal Suprem frena la normativa que
permetia reduir els cabals ecològics dels rius

L'Ajuntament d'Alcanar
ha decidit sol·licitar la
declaració de zona afec-
tada per emergència de
Protecció Civil, anterior-
ment declaració de
zona catastròfica, per-
què el consistori descar-
ta poder fer front al cost
de totes les afectacions i
desperfectes de la lle-
vantada. "Encara estem
quantificant els danys
tot i que estimem que la
despesa econòmica per
recobrar la normalitat
serà ingent, i no hi
podem fer front com a
municipi", ha assegurat
l'alcalde Joan Roig.
L'Ajuntament confia
que aquesta via, que
tramitarà en breu el
Govern, servirà perquè
els ajuts arribin més
ràpid i siguin més quan-
tiosos. Roig ha lamentat
que el govern espanyol
no hagi fet arribar al
municipi cap missatge
de solidaritat ni d'ajuts i
confia que "la indi-
ferència es transformi

en responsabilitat" i es
declari Alcanar zona
catastròfica. De manera
provisional i urgent ja
s'han reparat més de
quaranta quilòmetres
de camins, i s'ha posat a
reclamar a les adminis-

tracions supramunici-
pals tots els ajuts possi-
bles. "És un crit d'aju-
da", ha dit l'alcalde. Un
80% dels camins i vials
han patit desperfectes
però també hi ha edifi-
cis municipals afectats i

molts habitatges parti-
culars amb desperfec-
tes. L'alcalde ha qualifi-
cat d'exemplar el com-
portament dels veïns
que es van afrontar a un
fenomen meteorològic
sense precedents.
A partir d'aquest
dimarts al vespre, totes
les persones damnifica-
des seran assessorades
a través de diferents
assemblees públiques
que es faran als dife-
rents nuclis de població
d'Alcanar, les Cases
d'Alcanar i Alcanar
Platja. El vicepresident
de la Generalitat, Pere
Aragonès, va visitar
Alcanar diumenge per a
fer un reconeixement
de les zones malmeses i
mostrar el compromís
del Govern per tal que
la resposta siga ràpida.

El conseller d'Interior, Miquel Buch, va presidir diu-
menge una reunió d'alcaldes extraordinària al Consell
Comarcal del Montsià, on també van participar els
ajuntaments afectats per la llevantada del Baix Ebre,
amb l'objectiu de treballar conjuntament en la repa-
ració dels danys del temporal. En la trobada es va par-
lar de les línies de treball i dels ajuts que puguin ser
necessaris. Així mateix, la directora general
d’Administració Local del Departament de la
Presidència, Rosa Vestit, es reunirà avui divendres,
amb les autoritats locals i comarcals dels municipis
afectats pels aiguats, per avaluar els danys causats i
per plantejar les possibles actuacions per restituir la
normalitat. La trobada tindrà lloc a les 10:30 hores a
la seu del Consell Comarcal del Baix Ebre i a les 12:15
hores a la del Consell Comarcal del Montsià.

Perquè el cost de les afectacions de la llevantada serà "ingent"

Carreteres tallades i trens aturats durant hores amb usuaris dins

Els promotors de la querella #CasoCastor -la Xarxa de l'Observatori del Deute
en la Globalització, la plataforma X-Net i l'Institut Català de Drets Humans-
han presentat un recurs d’empara al Tribunal Constitucional perquè investigui
la trama al voltant del fracassat projecte Castor. Després que la Sala Penal de
l’Audiència Nacional confirmés l’arxivament del cas, els querellants ja van
avançar al setembre que s’adreçarien a l’alt tribunal abans d’emprendre el
camí dels jutjats i les institucions de la Unió Europea. 
Els impulsors de la querella ciutadana demanen al Constitucional que revoqui
la decisió de l’Audiència Nacional de no investigar el cas i “que ordeni respec-
te per al dret a la tutela judicial efectiva” mitjançant l’obertura d’una investi-
gació judicial amb la pràctica de les diligències necessàries per a esclarir pos-
sibles responsabilitats penals. 

Presenten un recurs d’empara al Constitucional

Contra l’arxivament de la investigació del Castor
La PDE diu que “és una bona notícia però no afecta a les Terres de l’Ebre
perquè el que reivindiquem és que el cabal mínim ja fixat és insuficient”

El Govern crearà una línia
d'ajuts extraordinarisAlcanar sol·licita la declaració 

de zona catastròfica Per reparar els danys de la llevantada

El vicepresident Pere Aragonés va visitar Alcanar diumenge.

La Carrova, una de les carreteres tallades per la llevantada. 

La campanya de cítrics acabava de començar amb
la collita de les varietats més "ultraprimerenques"
de clementina al Baix Ebre i el Montsià, quan va
arribar la forta llevantada, la setmana passada. La
principal preocupació del sector ara és recuperar els
camins i vials per accedir a les finques i no haver
d'aturar la recol·lecció, però caldrà seguir amb
atenció l'evolució de la fruita que es va mullar amb
l'aigua que va córrer per camps i barrancs. Aquesta
aigua porta fongs i pot fer podrir les clementines
els propers dies. Per tant, caldrà esperar uns dies
per saber com evoluciona el fruit. La previsió abans
de les tempestes era que la producció de cítrics
augmentés un 25% respecte l'any passat. Unió de
Pagesos ha demanat recursos perquè els municipis
puguin arreglar els camins destrossats.

Arrenca la campanya 
dels cítrics a l'Ebre 

Pendents que no es podreixin les varietats
primerenques després de la llevantada

La ciutadania
afectada ja pot
comunicar els
desperfectes

acn

acn
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EN UN MINUT

*TORTOSA: diumenge va
caure part de la coberta
d'un immoble deshabitat
de la plaça Mossèn Sol. Els
serveis d'emergència van
desallotjar una família d'un
edifici adjacent per precau-
ció.

*UNA DONA DE 54
ANYS, sueca, i un home de
24 anys, noruec, veïns de
Tortosa, van ser detinguts
pels Mossos per cultiu i
tràfic de drogues. Els arres-
tats utilitzaven empreses
de paqueteria per enviar la
marihuana arreu d'Europa. 

*MOVEM demanarà que
les AMPES puguin conti-
nuar gestionant directa-
ment els menjadors de les
escoles públiques. La for-
mació alerta que
Ensenyament “està redac-
tant un nou decret sobre
els menjadors escolars on
es deixa fora la capacitat
de les escoles a l’hora de
decidir autònomament si
vol que siguin les famílies
del centre -a través de les
AMPES- les que gestionin
part del temps del mig-
dia”.

*CUP-Ae demana la
dimissió del tinent alcalde
Josep Monclús. “Durant
l’estiu del 2017, la policia
local va identificar a una
persona per pintar FORA a
la pilastra del monument
franquista del riu. Llegit
l’atestat policial, la persona
que va trucar a la policia
local avisant-la de la pinta-
da, era el tinent alcalde
Josep Felip Monclús. A
conseqüència de la identi-
ficació l’ajuntament va
obrir un expedient sancio-
nador que previsiblement
acabarà en un judici”.

Més Notícies

Tot i les condicions meteorològi-
ques adverses, 150 persones es
van aplegar a la Cambra de
Comerç de Tortosa, el passat
divendres, per assistir a l’acte de
presentació de Xavier Faura, com
a candidat a l’Alcaldia de Tortosa
per Esquerra Republicana –
Tortosa Sí. Abans de la seva inter-
venció l’exregidor republicà Lluís
Martín Santos va llegir una carta
d’Oriol Junqueras. Faura va defi-
nir la seva proposta per a Tortosa
com la ‘de canviar per millorar’.
‘Volem donar forma i sentit a la
Tortosa republicana, omplir-la de
contingut social, projectar-la en el
present i en el futur més immediat’. Va dir abans d’explicar els principals eixos
d’actuació, entre els  que va destacar ‘la dinamització de la ciutat en l’àmbit
econòmic i cultural, i la millora de la mobilitat’. El candidat es va comprometre a
‘treballar per una Tortosa, propera, generosa, nexe d’unió de tot un territori; que
no només ha de ser la capital administrativa del sud de Catalunya sinó que ha
d’exercir de veritable capital’. L’alcaldable va expressar la voluntat de ‘definir cap
a on ha d’anar Tortosa els propers 20 anys, amb la col·laboració i la complicitat
del teixit associatiu, i també de les altres forces polítiques. Perquè els models de
ciutat més potents, i que tenen més èxit, es basen en el consens’. ‘Farem una
política de ma estesa a l’oposició on els regidors dels altres partits seran els nos-
tres col·laboradors necessaris, no pas els nostres adversaris. Volem sumar per
canviar, sumar per millorar’. Va afirmar Faura. L’acte el va cloure el president del
Parlament, Roger Torrent, afirmant que ‘no és més republicà aquell qui més
crida, sinó aquell que dóna i fa més polítiques per a la gent del seu entorn’.

Representants de les delegacions de l'organització
internacional CSIT World Sports Games estan aques-
ta setmana a Tortosa en el 40è Congrés del CSIT,
que es desenvolupa a Tortosa. Són un total de 140
persones de 25 països diferents que durant aquesta
setmana es troben a l'Hotel Corona. És la trobada
prèvia als World Sports Games, que es disputaran a
Tortosa del 2 al 7 de juliol, organitzats per
l'Ajuntament i la Unió de Consells Esportius de
Catalunya (UCEC). A aquest Congrés hi prenen part
els membres del comitè executiu del CSIT, presidit
per Bruno Molea; presidents, secretaris i membres de
les comissions tècniques i grups de treball de totes
les delegacions. Es faran reunions amb l'equip orga-
nitzador dels jocs per planificar l'edició de l'any
vinent. Tortosa acollirà els WSG del 2 al 7 de juliol
amb altres subseus com la Ràpita, Amposta,
Deltebre, Móra d’Ebre i Gandesa.

Presentació del candidat per Esquerra Republicana–Tortosa Sí

L’Hotel Corona acull el 
40è Congrés del CSIT

Xavier Faura optarà a l’alcaldia amb la 
proposta de ‘canviar per millorar’ Tortosa

Amb representants de 25 països 

Renovació de part de la xarxa d'abastament
principal  al barri del Temple

Aigües de Tortosa ha iniciat aquesta setmana els treballs de renovació de la
xarxa d'aigua potable al barri del Temple. Es tracta de la substitució de les
antigues canonades, principalment de fibrociment, per unes de noves de
polietilè de 125 mm. L'actuació suposa la renovació d'un total de 420 metres
de la xarxa en un tram important ja que les obres es fan a l'avinguda de la
Generalitat, entre els carrers Rosselló i Mossèn Manyà. Juntament amb això
també es renoven els hidrants de bombers, adaptant-los a la normativa
vigent, se substitueixen les escomeses dels habitatges particulars i s'actua a
la totalitat de la vorera en tot el tram de l'execució, que en alguns llocs esta-
va molt deteriorada. Cal destacar que el nou paviment serà una llosa graní-
tica antilliscant, de 40x30x7. L'alcaldessa, Meritxell Roigé, juntament amb el
gerent d'Aigües de Tortosa, Honorio Royo, i el president de l'associació de
veïns del Temple, Paco Roigé, han visitat aquest dimecres les obres.

La Presidenta de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) i Directora General de
L’Onada Serveis, Cinta Pascual, va recollir aquest dimecres, acompanyada per la Directora General
d’ACRA Montse Llopis, el guardó que distingeix ACRA com la Millor Associació Empresarial de l’Any
a Catalunya, segons la patronal multi sectorial CECOT. El guardó va ser lliurat pel President de la
Generalitat Quim Torra i el President de CECOT Antoni Abad dins de la cerimònia d’entrega dels
Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial 2018, que es va celebrar al Teatre Nacional de
Catalunya. ACRA, que es va fundar l’any 1989, agrupa vora el 70% d’empreses i entitats del sector
de l’assistència a la gent gran a Catalunya i compta amb més de 400 socis que representen 1.000 ser-
veis i més de 40.000 places, donen feina a 41.000 persones de manera directa i 10.000 indirecta i ate-
nen mitjançant els seus serveis d’ajuda a domicili i teleassistència vora 170.000 persones.

ACRA, Millor Associació Empresarial als 
Reconeixements CECOT al Progrés Empresarial 2018

Acte celebrat al Teatre Nacional de Catalunya
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*’EL LLOP I LES SET
CABRETES’ van estre-
nar temporada de teatre
del grup Xarxa
Amposta. L’auditori-
teatre de la Lira es va
omplir de famílies en
l’estrena de la tempora-
da de teatre familiar,
que s’allargarà fins al
mes d’abril amb una
obra cada mes.

*EL REGIDOR GER-
MÁN CISCAR presen-
tarà al ple d’octubre
una moció per promou-
re el turisme i les tradi-
cions, utilitzant uns
canals per anar amb
barca perxant.

*EN FUNCIONAMENT
la cuina de la Residència
de la Gent Gran. El nou
equipament, que dóna
servei als 210 usuaris de
la residència i el centre
de dia i també serveix
els àpats a domicili, pre-
para uns 600 menús
cada dia. L’alcalde,
Adam Tomàs, i la regi-
dora de Sanitat i Serveis
Socials, Susanna
Sancho, han visitat el
nou equipament.

Més Amposta

Un treballador de la brigada municipal d'Amposta ha comparegut al jutjat
número 1 de la mateixa ciutat aquest dimarts al migdia després de ser citat com
a investigat per haver penjat una pancarta de l'ANC (Assemblea Nacional
Catalana) en un espai públic. L'empleat, que s'ha acollit al seu dret a no decla-
rar, va ser identificat visualment per un particular que va presentar denúncia
contra ell per suposada "malversació" i també va descriure físicament un altre
membre de la brigada que col·laborava en la tasca. L'alcalde, Adam Tomàs, que
l'ha acompanyat durant la compareixença, han recordat que el treballador
actuava per ordre del govern municipal. En aquest sentit, ha assumit "tota la
responsabilitat" pels fets i creu que la investigació no acabarà prosperant.Els
fets denunciats van tenir lloc pocs dies abans de l'Onze de Setembre. (ACN)

Citen a declarar un treballador de
l'Ajuntament d'Amposta

Per penjar una pancarta de l'ANC per encàrrec municipal

Detenen un veí d'Amposta
amb set embolcalls de cocaïna

Destinats a la venda

La policia local d'Amposta ha detingut un veí de la
ciutat, de 30 anys i nacionalitat colombiana, com a
presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues. Els
agents van enxampar l'home amb set embolcalls de
cocaïna preparats per a la seva distribució així com 230
euros en bitllets a la zona del Castell. 
L'arrest es va produir a un quart de deu del vespre

d'aquest dimarts, quan efectius del cos local desplega-
ven un control preventiu contra el consum de drogues
al barri. 
El detingut va passar a disposició judicial durant, un

cop van finalitzar les diligències policials.

Jutjat d’Amposta.

CEDIDA
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EN UN MINUT

*DELTEBRE: la CUP recull
165 signatures per elimi-
nar el nom franquista c/
Capitan Cortés. “Des
d’ara, l’alcalde Lluís Soler
té damunt la seva taula
del despatx 165 signatu-
res, la resposta del Síndic
de Greuges de Catalunya
i un informe del secretari
municipal exigint que eli-
mini el nom franquista
Capitán Cortés dels
carrers de Deltebre i, si no
fa cas, tindrà un conten-
ciós administratiu”.

*L’AMETLLA: més de mig
miler de menús gastronò-
mics s’han servit durant
les Jornades de
l’Arrossejat i el Peix de la
Llotja. El passat cap de
setmana finalitzaven.
Enguany arribaven a la
setena edició, i en les que
hi han participat 9 restau-
rants.

*L’AMETLLA: comencen
les obres d’asfaltat de la
carretera de l’entrada de
la població. 

*ERC reclama, pels
retards i incompliments
de l’Estat amb el sector,
que es descentralitzi la
gestió de vedes pesque-
res i també el model dels
consegüents ajuts a la
paralització temporal de
les flotes.

Més notícies

El govern de
l’Ajuntament de
Deltebre ha pre-
sentat els resultats
del període d’ex-
posició pública del
POUM. Així,
durant els tres
mesos d’exposi-
ció, del 17 de
juliol fins al passat
20 d’octubre,
s’han presentat
410 al·legacions,
una xifra molt
inferior si la com-
parem amb el
POUM fallit de 2007, on es van presentar 6.217 al·legacions.
Per a l’alcalde, Luís Soler, aquest número d’al·legacions “és resultat
de confeccionar un POUM, carrer per carrer durant dos anys, per
detectar i solucionar els problemes urbanístics de la ciutadania i per
dibuixar el Deltebre futur dels propers 30 anys”. Totes aquestes
al·legacions es trametran al departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat, els encarregats de la redacció del POUM, per tal
d’analitzar-les i valorar-les. 
Des del govern municipal, i en la línia d’elaborar un document més
inclusiu i facilitar la participació de la ciutadania, també es va allargar
el període d’exposició pública del planejament urbanístic. Per a l’al-
calde, “una clara voluntat del govern municipal de presentar un pla-
nejament urbanístic que compti amb les aportacions de la ciutadania
i amb l’aposta decidida de fer-la participar en tots aquells assumptes
estratègics que ajuden a dibuixar el Deltebre del futur”. Durant els
tres mesos, s’han efectuat més de 4.500 consultes a l’Oficina
d’Atenció del POUM i 1.900 hores invertides en atenció ciutadana
per part de l’equip tècnic i govern municipal.

Es presenten a Deltebre 
400 al.legacions al POUM

S’han efectuat més de 4.500 consultes

El Departament de Territori i Sostenibilitat enquestarà 9.500
habitants de les Terres de l'Ebre per conèixer l'estat actual i les
necessitats del sistema de transport públic al territori. Així ho ha
anunciat el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín,
que ha presidit la reunió de la Taula de Mobilitat de les Terres de
l'Ebre (a la imatge). Gavín, que ha valorat positivament els in-
crements d'usuaris de la T10/120 dels últims anys així com de
les línies d'autobusos internes i fins a Tarragona, ha anunciat
que reclamarà a Renfe i Adif que les Terres de l'Ebre puguin
mantenir els actuals serveis ferroviaris i millorar-los un cop es
posi en marxa el corredor mediterrani. De moment, la Generali-
tat no coneix encara la data per a la seva posada en marxa. El
responsable de Mobilitat ha anunciat que traslladarà una "agen-
da completa" de les necessitats i mancances que pateix el terri-
tori per la "manca d'inversions", fet que es tradueix en incidents
i endarreriments constants. Una de les peticions és d’incremen-
tar els 10 serveis per sentit actuals als 12, però “encara no hi ha
resposta per part de Renfe”.

Reunió de la Taula de Mobilitat de les Terres de l’Ebre

Enquestaran 9.500 persones per valorar
l'estat actual del transport públic

L’exalcaldessa de Mollet i exconsellera d’Interior i de Justícia dels governs
de la Generalitat de Pasqual Margall i José Montilla, Montserrat Tura, fou
l’encarregada d’inaugurar la tretzena edició del Curs Dones, Salut i
Educació de Deltebre, organitzat pel departament de Pedagogia de la URV,
l’Ajuntament i l’Institut Català de les Dones. El curs té entre els seus objec-
tius provocar debats sobre temes relacionats amb les desigualtats socials,
especialment aquelles que incideixen en la pau, la salut, la llibertat i l’edu-
cació de les persones. El títol de la seua conferència -la primera de les onze
programades- portava per títol Amb mirada de dona: la República pagesa.

Montserrat Tura va fer la primera conferència

Curs Dones, Salut i Educació de Deltebre,

El cuiner rapitenc Albert
Guzmán ha presentat aquest
dimecres noves propostes
culinàries elaborades amb cranc
blau, més enllà dels coneguts
arrossos, en una jornada que ha
aplegat una quarantena de per-
sones, bona part de les quals
professionals de la restauració,
a l’espai de cuina d’EbreTerra, a
Deltebre.
Aquesta iniciativa, organitzada
pel Consorci per al
Desenvolupament del Baix Ebre
i Montsià (BEMO), ha volgut
divulgar noves possibilitats gas-
tronòmiques que ofereix aquest
crustaci, en el marc del projecte
Gustum. Albert Guzmán ha ela-
borat propostes com una man-
tega clarificada de cranc blau amb pasta de full i ous d’arengada, “donette” de cranc
blau amb salsa holandesa, oliva deshidratada i flors, un capuccino de cranc blau amb
escuma d’arròs i broqueta de cranc cruixent o una sopa de cranc blau i anguila fumada,
entre d’altres. La presidenta del Consell Comarcal del Baix Ebre, Sandra Zaragoza, ha
donat la benvinguda als assistents i ha assenyalat que l’espai de cuina d’EbreTerra s’està
consolidant no només com a un altaveu de la gastronomia ebrenca sinó que també com
a un lloc de formació i reciclatge de professionals del món de la restauració.

Noves propostes culinàries 
fetes amb cranc blau

El cuiner Albert Guzmán les presenta a EbreTerra

Rosa Queral i Montserrat Tura en el moment de la presentació de la conferència.
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“Amb Orígens tanquem la temporada d’estiu i,
des de principis de novembre, enllacem amb

Temporada Alta”

EN UN MINUT

*EL CONSORCI D'AI-
GÜES DE TARRAGO-
NA (CAT) invertirà 9,3
ME els propers anys
en obres destinades a
incrementar la garan-
tia en el subministre i
la seguretat de les ins-
tal.lacions.

*EL CAMPUS DE LA
URV acollirà avui la
sisena jornada d’ac-
tualització sobre les
malalties neurològi-
ques més prevalents.
Hi haurà ponències
sobre neurologia vas-
cular, demències, par-
kinson, epilèpsia,
neurologia neuromus-
cular, esclerosi múlti-
ple i cefalees.

*L’AMPOLLA: demà
dissabte, tindrà lloc
una plantada d'arbres
a la bassa de les Olles.
El punt de trobada
serà a la plaça
González Isla a les
8.30 hores.

Més notícies

L’alcalde, Josep Caparrós, acompanyat del president de l’Estació
Nàutica de la Ràpita, Joan Barberà, han desgranat les línies princi-
pals d’una campanya que pretén obrir el ventall d’activitats nàuti-
ques, gastronòmiques, culturals i turístiques al públic que visita la
població entre els mesos de novembre i juny. En aquest sentit, Ca-
parrós destacava que “amb Orígens tanquem la temporada d’estiu
i, seguidament, des de principis de novembre, enllacem amb Tem-
porada Alta, amb la qual cosa a la Ràpita s'hi poden fer activitats
tot l'any“. Per la seva banda, Barberà ha fet referència a les més de

25 activitats que s’ofereixen durant aquest període, tot destacant
l’esforç de les empreses per allargar els períodes d’obertura i per in-
vertir en la compra de materials d’hivern.

Comença la segona Temporada Alta a la Ràpita
Campanya de desestacionalització turística

Noves protestes el 31 d'octubre i el 5 de desembre contra
el desviament obligatori de camions per l'autopista

Els transportistes de Tarragona faran una nova
jornada de protesta contra el desviament obliga-
tori dels camions per l'autopista el 31 d'octubre,
coincidint amb l'operació sortida pel pont de
Tots Sants. A més, en aquesta ocasió faran un
tall de 30 minuts. Si no hi ha un canvi de postura
per part del Govern, a qui demanen diàleg,
també faran marxes lentes el 5 de desembre,
coincidint amb el pont de la Puríssima. És el que
han decidit en assemblea aquest dilluns diverses
associacions de transportistes, amb represen-

tants de Girona, Lleida i Barcelona presents, que
es preveu que se sumin també a les protestes. El
sector, que se sent "criminalitzat" per la prohibi-
ció de pas per l'N-240 i l'N-340, reclama la gra-
tuïtat de l'AP-7 o l'augment de les bonificacions,
que ara ronden el 50%.
La FEAT ha convocat a tot el sector a una pro-
testa unitària que esperen que sigui "massiva",
com la que van fer el divendres 11 d'octubre on,
segons les seves xifres, van participar 250
camions a Tarragona. (ACN)

El president de l’Estació Nàutica de la Ràpita, Joan Barberà, i l’alcalde, Josep Caparrós, amb el cartell de Temporada Alta.

El festival de música de la Sénia
arrenca a ritme de jota

Els tallers de jota cantada i de jota ballada que van impartir diu-
menge els professors de l’Aula de Música de la Terra, Arturo Gaya
i Ester Baiges, en el marc de la Fira d’Artesania, de la Fusta i del
Moble de la Sénia, van donar el tret de sortida a la sisena edició del
Festival de Música en Terres de Cruïlla organitzat per l’Agrupació
Musical Senienca (AMS), el Centre d’Estudis Seniencs i l’Institut
Ramon Muntaner. El festival, que enguany treballa el binomi músi-
ca i festa, es celebrarà en tres caps de setmana. El passat va ser-ne
el primer i l’últim serà el 3 de novembre quan tindrà lloc el concert
central a càrrec de la cantautora algueresa i recent Creu de Sant
Jordi, Franca Masu, i de la Banda de Música de l’AMS. 

109 felicitacions

i 18 condecoracions

als agents ebrencs

Dimarts es va celebrar a
Tortosa l'acte de lliurament
de condecoracions i reco-
neixements a mossos i mos-
ses de Regió Policial Terres de l'Ebre (RPTE). L'acte de la RPTE, que enguany va tenir un
caràcter exclusivament intern (mossos i familiars), es va celebrar a l'Auditori Felip Pedrell i es
van lliurar 109 felicitacions,  18 condecoracions ( 12 medalles de bronze amb distintiu blau
i 6 medalles d'argent amb distintiu vermell). Durant l'acte l'intendent Josep Maria Estela, cap
de la RPTE, va fer un repàs  algunes de les actuacions que han motivat les condecoracions i
felicitacions,  i va agrair als mossos i mosses l'esforç i treball realitzat en aquest darrer any,
així com també va tenir un reconeixement especial per als seus familiars.

Acabarà el dia 3 de novembre
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MÉS EBRE EXPRESS

El director dels Serveis Territorials del Departament
d’Agricultura a les Terres de l’Ebre, Ferran Grau, va
participar dimarts, a Batea,  juntament amb l’alumnat
del 1r d’ESO de l’Institut de Tecnificació, en una visita
a les vinyes i celler Arrufí per veure tot el procés de
producció del vi, des de la vinya fins al producte final.
Fou una de les activitats dins el programa de la
Setmana Bio juntament amb moltes altres.  

La Setmana Bio arriba a l'Ebre

El director territorial d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, Ferran Grau, i el president de la Junta de
Govern de la Comunitat de Regants de l’Esquerra,
Javier Casanova, han presentat el nou sistema de bom-
bament per obertura del Canal del Penal, que per-
metrà aportar aigua dolça a la llacuna del Canal Vell i
la badia del Fangar. Un nou sistema de bombeig que
ajudarà a frenar el caragol maçana.

Bombament del Canal del Penal

Demà dissabte, a Tortosa, “reclama el mandat de l'1-
O. Ens trobarem a la plaça dels Dolors (davant la
biblioteca) a partir de les 9 del matí. Hi estarem fins
les 13 h, amb activitats i projecció de vídeos. No us
podeu perdre a les 11 hores la projecció d'un vídeo
referent a Carme Forcadell. Junts anirem a la
Delegació del Govern a fer entrega de la sol·licitud de
compliment del mandat de l'1 d'octubre”.

‘El mandat de l’1-O no és simbòlic!’

L’Ateneu Cooperatiu de les Terres de l’Ebre ha pre-
sentat aquest dilluns a la sala d’actes del Museu
Terres de l’Ebre el mapa de l’economia social a l’Ebre,
mostrant una trentena de projectes per al territori. 
Entre aquests, des de grups de consum com La
Vianda a Roquetes, fins a petites empreses agràries
com La Calafa que produeix i comercialitza alvocats i
cítrics ecològics a Alcanar.

Ateneu Cooperatiu 

Per la meteorològica, l’organització de la Fira de Sant
Lluc d’Ulldecona va decidir suspendre només part del
certamen previst pel cap de setmana passat. No van
haver-hi parades de venta de diversos productes al
carrer Major però les activitats paral·leles previstes es
van mantenir, canviant algunes d’ubicació.

Se suspén la Fira, però no les activitats

Divendres passat es va presentar a la Biblioteca
Comarcal de Móra d’Ebre la biografia d’Artur Bladé a
Móra d’Ebre ‘Artur Bladé, escriure la memòria (1907-
1995)’, de Josep Sancho. La presentació va anar a
càrrec del poeta i president del Consell Nacional de la
Cultura i de les Arts (CoNCA), Carles Duarte.

Biografia de l’escriptor Artur Bladé

La fàbrica d’Ercros a Tortosa va rebre el guardó “10
Anys d’EMAS”, com a reconeixement pels seus 10
anys de permanència ininterrompuda en el registre
Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), un
registre voluntari, impulsat per la Unió Europea per
garantir el compromís amb el medi ambient.

Reconeixement a Ercros Tortosa

Entre els dies 26 d'octubre i 10 de febrer de 2019, el
Museu de Tortosa acollirà la mostra "Gaites, gralles i
dolçaines", una exposició que ofereix tres punts de
vista per posar música a la festa. Històricament, la
gaita ha estat un instrument solista, només acompan-
yada pel tabal. Ara ha proliferat l'aparició de forma-
cions més grans com les colles de dolçainers i grallers. 

"Gaites, gralles i dolçaines", tres
visions per posar música a la festa

El Servei d'Intervenció Socioeducativa (SIS) del
Consell Comarcal del Baix Ebre ha posat en marxa
Impulsats per donar una atenció especialitzada a
alumnes de primer i segon de secundària que presen-
ten problemàtiques associades al comportament. El
programa ha començat amb un grup d’alumnes de
primer i segon d’ESO de l'Institut de Deltebre.

Programa Impulsats
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*LA TERRA ALTA apos-
ta fort per a esdevenir
una destinació ciclotu-
rística de referència a
Catalunya. El Consell
Comarcal, juntament
amb entitats públiques i
agents privats de la
comarca, van presentar
a Gandesa el projecte
“Cicloturisme Terra
Alta”, una iniciativa
que té l’objectiu d’a-
conseguir que la comar-
ca esdevingui una des-
tinació de referència
per a la pràctica del
cicloturisme a
Catalunya. Després de
l’èxit i la consolidació
de la via verda com una
destinació de turisme
familiar, el Consell
Comarcal ara fa un pas
més per a convertir tota
la contrada en un veri-
table paradís per als
ciclistes, amb nou
noves rutes segmenta-
des per a diferents
usuaris i la certificació
de 17 allotjaments com
a empreses adaptades a
turisme del pedal.

Més notícies

La propera setmana se celebra a Gandesa la Festa del Vi de la Terra Alta,
del 2 al 4 de novembre. Com cada any tindrà com a eix central la
Mostra de Vins (Rambla de la Democràcia), amb representació de 32
cellers de la Denominació d’Origen Terra Alta. La inauguració de la
Festa tindrà lloc divendres dia 2 a les 18:30h a la carpa de la Rambla de
la Democràcia. L’acte serà presidit per Salvador Puig, Director General
de l’INCAVI, que estarà acompanyat pels representants de les entitats
organitzadores de la Festa així com pel pregoner d’enguany, Vicent
Sanchis, director de Televisió de Catalunya. A continuació, tindrà lloc
l’acte de lliurament de premis del Concurs de Vins amb DO Terra Alta 2018. I a la nit (22h) se
celebrarà al Celler Cooperatiu la 9a edició de la Nit de les Garnatxes Blanques.

Festa del Vi de la Terra Alta
31ena. edició. A Gandesa, del 2 al 4 de novembre

El tram de la Fatarella, novetat del 54è
Rally Racc

El Rally RaCC Costa Daurada torna aquesta setmana a les
Terres de l’Ebre amb la novetat del tram comprés entre les
poblacions de la Terra Alta, la Fatarella i Vilalba dels Arcs. Serà
un Rally ple d’alicients en la cinquanta-quatrena edició, penúl-
tima del Campionat del Món de Ral·lis de la Federació
Internacional d’Automobilisme. 
Avui divendres serà el torn de les Terres de l’Ebre en els trams
cronometrats a Gandesa i la Fatarella, durant la jornada de
matí i tarda. 
Una prova que clourà diumenge al matí.

Lluís Salvadó demana al Govern que no sigui còmplice de la negligència
de l’Estat en la gestió dels Plans d’Emergència Nuclear

Aquest dimecres, el diputat republicà Lluís Salvadó ha interpel·lat al Govern sobre la gestió dels Plans de Seguretat Nuclear a
les zones d’Ascó i Vandellós. “Un aspecte que impacta directament sobre la ciutadania. Es tracta d’una competència que l’Estat
gestiona a l’estil Castor: amb negligència, desatenent la seguretat de les persones i les infraestructures necessàries per donar
resposta a una emergència, incomplint les directives comunitàries i la seva pròpia legislació; i realitzant un sol simulacre general
en 30 anys. Això és un escàndol”. Salvadó ha demanat  “al Parlament que com ja va fer als anys vuitanta, s’impliqui, posi llum
i aixequi la catifa”. A la vegada li ha reclamat “al Govern català que no sigui còmplice de tanta negligència”. Segons ell “malau-
radament els debats i les conclusions d’aquelles comissions d’investigació i estudi sobre la seguretat nuclear de fa 30 anys són encara vigents i moltes de les conclusions
estan encara pendents de resoldre”. El diputat republicà ha denunciat “la falsedat  del paradigma de la impossibilitat dels accidents a les centrals nuclears, tal com  va posar
en evidència  Fukushima”. Aquest accident va provocar que el Consell de la Unió Europea modifiques la directiva Euratom però segons ell malauradament l’Estat espanyol
encara no ha transposat aquesta directiva comunitària, ni ha incorporat els aprenentatges de Fukushima, ni ha actualitzat el Plan Bàsico de Emergencia Nuclear, del 2004,
ni el PENTA , del 2009. ”Es tracta d’una negligència pròpia d’un país del tercer món”. Per la seua part, la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, ha manifestat
que la "voluntat principal" de l'executiu català és "ser titular de la competència en matèria de seguretat nuclear".  Chacón defensa coordinar els plans d'emergència i establir
una xarxa de seguretat amb el territori. Ha assegurat que l'obligació estatal es fer simulacres periòdics cada tres anys, un fet que "posa en evidència la ineficàcia i la inse-
guretat per part del govern espanyol que no compleix les seves obligacions".

11 estrelles Michelin han enlluernat el primer GastroEbre concen-
trant, a Horta de Sant Joan, durant dos dies, l’alta cuina del país, i
posant a escena alguns dels principals productes ebrencs com l’oli,
l’arròs, el crestó i el marisc. El sopar amb Estrelles a la Fonda Miralles
d’Horta, que va aplegar 7 grans xefs, 5 d’ells reconeguts amb estrella
Michelin, d’arreu del territori català, ‘fou espectacular. Un àpat únic
i inèdit en el territori’. La recta final de GastroEbre va estar protago-
nitzada per una primera sessió matinal a càrrec de dues fondes clàs-
siques del territori català. La Fonda Miralles d’Horta i la Fonda Xesc,
amb Francesc Rovira. Miralles i Rovira es varen combinar a la perfec-
ció durant la sessió conjunta que obrir el segon dia de les jornades.

Avui divendres, 26 d’octubre se celebra la IV edició del hacka-
tó global sobre canvi climàtic. Participaran 9 ciutats de l’Estat
espanyol i més de 100 a escala mundial. Burjassot, Castelló,
Gandesa, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Marbella,
Santiago de Compostel·la, Toledo, València, són les 9 ciutats de
l’Estat espanyol que s’han sumat aquest any a la iniciativa de
EIT Climate-KIC. “Trobarem solucions a problemes ambientals
del nostre territori, formarem equips i estimulem la creativitat
amb les tècniques més avançades, aprendrem tècniques de ges-
tió i creació de projectes a més de rebre el suport d’experts per
portar a terme tots els nostres projectes, presents i futurs. Serà
un ambient únic, ple d’inspiració, experts, aprenentatge i gent
amb ganes de generar impacte i ser el canvi que necessitem
veure. Vine al Climathon de Gandesa, avui divendres a les 7 de
la tarda, i demà a les 9 del matí, al Viver d’Empreses de la Terra
Alta, a la capital terraltina”.

Gran acollida de la primera edició 
de GastroEbre

Climathon de Gandesa, avui

Amb prop de 200 assistents a les jornades

Esdeveniment mundial en la lluita contra el canvi climàtic

Per la seua part, Àngels Chacón, defensa coordinar els plans d'emergència i establir una xarxa de seguretat amb el territori
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Edward
Carter

Xavier Aragó ha baixat a la Ràpita
per veure l'exposició escultòrica
que ha fet durant el mes de
setembre i la primera setmana
d'octubre l'amic comú
Joan Panisello. Ens hem trobat de
forma casual i hem anat a xerrar a
un bar enfront mateix del port.
Amb molta satisfacció em comen-
ta que a finals d'aquest mes agafa
la jubilació i que a partir d'ara es
dedicarà a la seva gran passió que
és el teatre. Amb el Xavier ens
trobem un cop al mes al santuari
cultural i gastronòmic que és el
Forn de la Canonja, a Tortosa, i
amb una colla d'amics compartim
sopar i tertúlia com a col·lectiu de
Dilluns d'Art al Forn.

Tot i nascut a Santa Barbarà em
diu que porta molts anys vivint a
Tortosa, i que a les dos ciutats ha
treballat per la cultura. Al seu
poble nadiu va ser cofundador del
Grup Teatral Planer el 1976.
Justament allí ens vam conèixer
quan l'amic Pep Carcellé em va
invitar a veure una funció teatral
d'aquest grup, que precisament
teatralitzava textos de
Sebastià Juan Arbó. Ha tocat totes
les tecles del teatre com a actor,
director i actualment, dramaturg,
tenint també vuit projectes entre-
mig, que encara no ha finalitzat,
però que molt possiblement aca-
baran publicats. Actualment a la
biblioteca de Tortosa coordina
"llegir el teatre", projecte que va
sortir del Teatre Nacional de
Catalunya i que Irene Prades va
tenir l'encert i la visió de portar-lo
a Tortosa, que no és cap represen-
tació teatral, sinó llegir-lo i mit-

jançant la paraula, endinsar-se
profundament en aquesta discipli-
na. Em parla d'un autor bielorús
anomenat Stanislavski, del qual
no tinc ni idea, però sí de l'altre
que em parla, Bertolt Brecht, molt
conegut. També em diu que "lle-
gir el teatre" va més enllà del tea-
tre mateix i que de forma trans-
versal es tracta d'esbrinar i apro-
fundir en els textos d'un autor. Li
parlo de l'Arbó, que també va
publicar tres obres teatrals i a les
que Ricard Salvat va elogia, per
acabar finalment parlant de la
seva família, i més concretament
del seu cognom: Aragó. Sembla
que els seus avantpassats van ser
expulsats de França per motius
polítics i molts es van establir a
Càlig (Baix Maestrat). Creu que
d'allí prové la seva família i em
conta l'anècdota del seu pare, que
era camioner i en carretera va ser
interceptat per una parella de la
Guàrdia Civil, que el van fer atu-
rar. Quina no seria la seva sorpre-
sa, quan un d'ells, veien que el
camió en la part davantera porta-
va el cognom d'Aragó, li va dir
que ell també es deia Aragó i que
la seva família procedia de Càlig.
Avantpassats a part, avui dia
Xavier Aragó porta una gran acti-
vitat intel·lectual, que es nota cla-
rament en la passió que dóna a les
seves paraules i als seus ulls, clars
i escrutadors, que em miren fixa-
ment, com si volguessin descobrir
els meus pensaments. Em sembla
que el teatre a Tortosa ha caigut
en bones mans i que “llegir el tea-
tre" és la prova més palpable per
portar-lo a cap. Bona jubilació a
l'amic Xavier Aragó. 

Xavier Aragó

Quan el teatre és vida
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TERCERA DIVISIÓ
Ascó-Europa 
dissabte 18 h
PRIMERA CATALANA
Gavà-Rapitenca
diumenge 12h
SEGONA CATALANA
Dissabte
Móra la Nova-Ulldecona
16.30h
Ampolla-Vilaseca 17h
Vendrell-Pobla 18h
Valls-Reddis 18.15h
Diumenge
Camar les -Pas to re ta
11.45h
Catllar-Amposta 12h
Canonja-Torreforta 12h
Gandesa-Riudoms 12h
Tortosa-la Sénia 12h
TERCERA CATALANA
Dissabte
Jesús Catalònia-Alcanar
16.30h
Flix-Corbera 17h
R Bítem-Perelló 17h
Ametlla-Olimpic 17h
Rapitenca-Godall17.15h
S Bàrbara-Batea 18h
Diumenge
Aldeana-S Jaume 12h
la Cava-J i Maria 12h
Masd.-Roquetenc 12h
QUARTA CATALANA
Dissabte
Tivenys-la Cava 16h
Ebre E-Xerta 17h
Ginestar-Deltebre 18h
Benissanet-Catal. 18h
Amp o s t a - F a t a r e l l a
18.45h
Diumenge
Arnes-Vilalba 14h

El CD Tortosa ha signat un acord d’esponsorització amb una empresa
de la Ciutat, que comercialitza producte de reconegut prestigi i marca in-
ternacional, per a totes les camisetes dels 19 equips que componen el fut-
bol base del Club i preveu una durada de dos temporades, prorrogables
successivament en períodes anuals. El nou espònsor i els nous equipa-
ments, seran presentats als socis i aficionats, el proper diumenge, 28 d’oc-
tubre, en l’acte de presentació del futbol base. L’acte tindrà lloc, al camp
municipal Josep Otero, a partir de les 10:30h. Abans del partit contra la
Sénia, que es jugarà a les 12 h. Un derbi molt interessant que es tornarà
a disputar oficialment, 38 anys després. La Sénia està en ratxa i el Tortosa
voldrà mantenir-la. El partit Tortosa-Vilaseca es disputarà el dijous dia 1 a
les 17 hores. El Tortosa va guanyar dissabte passat al camp del Riudoms
(0-1), amb gol de Jordi Tomàs. 

El CD Tortosa presenta patrocinador

El partit començarà a les 18 hores

PER A TOTS ELS EQUIPS DEL CLUB

L’Ascó va empatar diumenge passat al camp de l’Horta (1-1). L’equip, un altre cop de
pega amb les lesions, va salvar un punt, havent de patir. L’empat és positiu però no tren-
ca una inèrcia mancada de victòries i que ha fet acostar a l’equip a la zona de descens,
passades 11 jornades. Els dubtes no s’esvaeixen però, de moment, la directiva segueix
mostrant plena confiança amb el tècnic Leo López. El partit de demà dissabte, a Ascó,
sobre la nova gespa híbrida (18 h) és un nou examen a la situació d’un equip que té clar
que és un partit important per a trobar el punt d’inflexió. L’objectiu és guanyar 3 punts
punts que donarien tranquil.litat. No fer-ho es convertiria en inquietud. Les baixes tor-
naran a ser nombroses:  Diego, Pantoja, Héctor Garcia, Peke, Dani Argilaga i Pato (san-
ció). És evident que el malefici segueix, amb un nombre d’absències considerable. 

L’Ascó tindrà demà un nou examen a la seua
dinàmica, contra l’Europa 

TERCERA DIVISIÓ. 8 JORNADES SENSE GUANYAR

La Rapitenca va perdre a casa, contra l’Igualada (1-2). És la tercera derrota a casa,
on només s’ha sumat 1 punt en 4 partits. El guió d’aquesta jornada va ser el mateix
que en les anteriors: la Rapitenca va perdonar. En aquesta ocasió, sabia de la proposta
de l’Igualada i va plantejar correctament el partit amb una pressió alta que va donar
fruits als primers minuts amb 4 ocasions davant de porteria i el gol de Sabaté. No obs-
tant, l’Igualada, abans del descans, va empatar, aprofitant una jugada no del tot ben
defensada pels locals. L’1-1 feia mal a un equip que podia estar golejant. A la represa,
mateixa història amb 3 opcions rapitenques desaprofitades. I, amb els minuts, el partit
va obrir-se i l’Igualada va traure petroli d’un malentés entre Josué i Raül. Amb l’1-2,
els de l’Anoia van tenir més ocasions, amb més espais. El seu porter, Albert, fou pro-
tagonista amb totes les intervencions i en la darrera, a un xut de falta de Sabaté. El
tècnic Guillermo Camarero admetia que “no vam ser efectius i a més, els rivals, amb
poc, ens fan massa mal. I així és complicat guanyar partits. Haurem de treballar-ho i
millorar perquè la situació pot arribar a afectar metlament”. La Rapitenca visita diu-
menge el Gavà (12 h). Brayan seguirà sent baixa i ara és dubte Xavi Marqués. Aquesta
setmana ha hagut un rumor que indicava que la Rapitenca havia contactat amb Ga-
rrido (davanter del Riudoms), ‘salvador’ amb els seus gols la segona volta de la lliga
passada. El president Hernan aclareix que des del club no és cert que s’hagi parlat amb
ell per fitxar-lo. Dijous dia 1 (17 h) es disputarà el partit pendent a Lleida. 

La Rapitenca perdona i acaba cedint una nova
derrota a casa, contra l’Igualada (1-2)

EL CLUB DESMENTEIX QUE ES FITXE AL DAVANTER VÍCTOR GARRIDO

MINUT 91
DIUMENGE, en directe, a
CANAL TERRES DE L’EBRE. 

Anàlisi de la jornada amb resums amb
els gols dels partits: Ascó-Europa, 
Gavà-Rapitenca, Tortosa-la Sénia, 

M. Nova-Ulldecona, 
R Bítem-Perelló, la Cava-J i Maria i

Benissanet-Catalònia B.
Convidats: Guillermo Pamplona (directiu

de la Sénia) i Nacho Pérez (director
esportiu CD Tortosa)  

22.30 h

EDGAR SAMPER,
a la Cava

Va causar baixar de

l’Ulldecona i

semblava que

fitxava per al

Perelló. Finalment

ho fa amb la Cava,

equip que podria

tenir més novetats

en els propers dies.

L’Ulldecona busca

fer incorporacions.

El mercat ebrenc està cada vegada més limitat de juga-
dors. En surten molt pocs per competir a la 1a i 2a cata-
lana. És per això que els nostres equips cada vegada
més han de buscar jugadors de la zona de Tarragona on
n’hi ha més. I cobren menys. Més de 60 jugadors de
Tarragona tenen aquests equips: Ascó (12), l’Ampolla
(9) Camarles (8) Corbera (7), Tortosa (6), Perelló i
Olímpic (5), Gandesa i Rapitenca (4), Batea (2),
Catalònia i La Cava (1). I potser m'oblido d’algun. La
reflexió és: què no hi ha jugadors aquí? I si és que no,
per què? Potser és perquè no se’ls dóna confiança. 
La Rapitenca aquest any concentra un bon nombre de
jugadors del territori. A Tortosa hi ha més de 30 juga-
dors de la ciutat que juguen en altres equips que
podrien jugar-hi a casa. Jo no dic que els jugadors de
Tarragona no mereixen jugar. Però penso que potser la
política esportiva de molts clubs no és a llarg termini.
Mirin la Sénia i Móra la Nova, amb gent local o dels vol-
tants, això si que és apostar per la casa. Però també
comprenc que Gandesa, Ampolla o Camarles, per com-
petir a la segona Catalana i en ser poblacions petites,
hagin de buscar nous mercats. Postdata: jo no tinc res
en contra dels jugadors de Tarragona; és mes, els encan-
ta jugar a les nostres terres per la passió que es viu el
futbol. I ho sé. Però jo sóc un amant del jugador de
casa. Si no n’hi ha, amb tot el futbol base que tenim a
l’Ebre, potser també és perquè s’està fallant per fer-los
més competitius.

L’opinió de Joaquin Celma. 

No hi ha jugadors 
ebrencs?

El derbi Perelló-Ametlla em va agradar pel gran am-
bient que hi havia. A banda d’això i del resultat, el que
més repercussió ha tingut ha estat la pancarta que feia
referència a Toni Calafat. La meua opinió és que si la
pancarta no hagués aparegut al final, en les celebra-
cions locals al camp i vestidor, res hagués tingut més re-
llevància. Però, a més, es van difondre les imatges. Això
va sobrar. Crec que s’ha originat un joc, a través de xar-
xes socials, per fer paròdia dels derbis. I ara s’ha utilitzat
a Toni Calafat per seguir un joc que ha de tenir uns li-
mits. Si no, deixarà de ser un joc. Si fos per entrades du-
res o per actituds en un partit, en altres, els camps es-
tarien plens de pancartes. Casualment, Toni no és de
l’Ametlla. I la pancarta és centrava amb ell. De totes
formes, jo el que vull aclarir és que Calafat estava con-
vocat a Canal Terres de l’Ebre abans del diumenge. I
que jo no havia parlat, amb antelació, amb ningú del
Perelló perquè ell vingués a la tele ni tampoc ho vaig
acordar després del partit perquè pugués parlar-ne.  

Michel 

La pancarta 
de la discòrdia
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L’Amposta va empatar a casa i segueix sense guanyar
un partit i poder sortir de la zona complicada en la que
es troba. Va empatar a casa contra la Canonja (1-1). La
dinàmica segueix sent negativa, lluny de les expectacti-
ves inicials. Malgrat tot, la directiva ha ratificat aquesta
setmana la confiança amb l’equip i el cos tècnic. 
Jordi Font, el tècnic, deia que “vam fer una primera

meitat calamitosa, amb moltes imprecisions i sense el rit-
me i la intensitat adequada. No vam fer dos passades se-
guides i, a més, arran d’una errada nostra, amb una ces-
sió enrera, la Canonja, que va jugar amb molta intensitat
defensiva, es va avançar en el marcador”. Després de la
terapia del descans i de fer 3 canvis de cop, a la represa,
segons Font, “vam modificar el sistema i vam sortir molt
millor, més posats. Els quinze primers minuts van ser molt
bons, amb 3 ocasions i el gol de Carles, amb assistència
d’Òscar. Amb l’1-1, la Canonja va fer el seu partit, tren-
cant el ritme i frenant-nos la reacció que havíem tingut.
Van haver nombroses interrupcions però, malgrat això i
que el joc va estar molt aturat, vam insistir i vam poder
cerar fins a quatre ocasions clares, a través d’Arnau, Car-
les, Quim i amb una rematada de Calsina que va roçar el
pal. No vam marcar i la dinàmica continua sent negativa.
Però em quedo amb la resposta de l’equip i les ganes de
guanyar que va tenir a la represa. Hem de seguir treba-
llant, conscients que no estem com volem però que, a
còpia de treball, la inèrcia ha de canviar”. L’Amposta se-
gueix pendent de fer una incorporació. 

L’Amposta no se’n surt i segueix
amb dubtes (1-1)

LA JUNTA MANTÉ LA CONFIANÇA AMB EL COS TÈCNIC

La Sénia ja acumula 4 victòries seguides (13 punts de
15) després de guanyar el líder la Pobla (3-1). Un gran gol
d'Òscar va ser l'1-0. La Pobla va agafar el domini del par-
tit i va tenir opcions, la més clara un penal que va aturar
Kevin. La Sénia va saber patir, jugant més replegat i sor-
tint a la contra. A la represa, amb el duel obert, Callarisa
va aprofitar una indecisió defensiva visitant i va marcar el
2-0. Acte seguit, una contra amb gran assistència de
Monforte va suposar el 3-0. Gran definició del Killer se-
nienc: Callarisa. Al final, un autogol va ser el 3-1. Gran
pas avant de la Sénia. En la jornada vinent, visitarà el Tor-
tosa. Juanjo Serrano, tècnic de la Sénia: “va ser un partit
molt disputat, contra un gran rival. A la primera meitat,
tot i avançar-nos amb un gran gol d’Òscar, amb un tret
des de fora de l’àrea, cal dir que el control del partit i la
possessió de la pilota va ser de la Pobla que va crear op-
cions gràcies al seu joc, amb un penal que va aturar Kevin,
amb una gran intervenció. Nosaltres ens vam defensar
però vam fer-ho amb desajustos que no ens permetien te-
nir el control del joc. A més, perdíem la pilota aviat. A la
represa, vam millorar i ja vam defensar amb més ordre. A
més, vam fer el 2-0 i, acte seguit, en una contra, el 3-0”.
La Sénia, plagat de jugadors locals, segueix enlairat.

Gran moment de la Sénia

QUARTA VICTÒRIA SEGUIDA (13 PUNTS DE 15)

L’Ulldecona va caure amb el Valls (0-3). El Valls és ara
líder en solitari amb 5 victòries seguides (16 punts de 18).
Edu Marin, de l’Ulldecona: “sabíem que ens enfrontàvem
a un rival extremadament complicat. Pel que hem vist
fins ara, és el més complet, en tots els aspectes. Disposa
d’una plantilla àmplia que li permet fer modificacions, se-
gons el partit. Nosaltres, després de la derrota a Camar-
les, teníem certa obligació i això també va acusar-se, a
més de les baixes com la de Franc que, per a nosaltres, és
molt important. Amb tot això, el Valls va començar millor
el partit i va tenir una opció que va evitar Oriol, el porter
juvenil. Després, el joc es va equilibrar, tot i que ells es
van avançar amb un tret des de la frontal de l’àrea. A la
represa, l’equip va sortir alliberat i va pressionar amb in-
tensitat, gaudint de dues opcions clares. Ells van quedar-
se amb deu i acte seguit ens vam quedar nosaltres. Arran
d’un tret en què la pilota va poder fer-li un estrany a
Oriol, va venir el 0-2. La manca de resultats positius cas-
tiga i a l’equip li falta confiança. En una contra va venir el
0-3. Intentarem recuperar-nos. Ens falta una victòria i
agafar dinàmica positiva. Per les baixes, estem gestionant
l’arribada d’alguna incorporació”. Ion, Franc, Tena i Obi
seran baixa demà a M. Nova. Edgar no segueix a l’equip.

El líder no perdona a Ulldecona

ELS FALDUTS NO REACCIONEN (0-3)

Després de 3 jornades sense guanyar, el Móra la Nova
havia de fer-ho, contra el Vendrell. I va aconseguir un
triomf important per la confiança amb un gol d‘Agustí (1-
0). Segons Nando Garcia, el tècnic: “era el primer de dos
partits seguits a casa.  I havíem parlat que era important
guanyar-lo per fer-nos forts a casa. Potser no vam ser l’e-
quip de joc de possessió i de continus atacs, pressionant
a l’àrea rival, com en altres jornades. Vam ser un equip
més pràctic, amb les líniees més juntes i amb sacrifici tàc-
tic i disciplina col.lectiva. L’equip va estar molt posat de-
fensivament”. Nando afegia que “el Vendrell va fer un
pal en els primers minuts. Després, durant el primer
temps, nosaltres vam estar bé amb la pilota fent bones
circulacions però sense assumir riscos. Ja abans del des-
cans vam tenir possibilitats i va ser clau el gol d’Agustí,
poc abans de la mitja part.  A la represa, el Vendrell va
buscar jugar més per dins i nosaltres no vam tenir tant la
pilota. Però va ser quan l’equip més aplicat va estar de-
fensivament, amb un gran treball. Amb els minuts, vam
tenir diverses arribades per decidir a través de Guiu, Ge-
rard i Agus. No va arribar el 2-0 i es va haver de patir fins
el final. L’equip va saber fer-ho. La victòria era important
i ara a pensar en seguir ferms a casa, en el proper partit”. 

3 punts d’or per al Móra la Nova

CONTRA EL VENDRELL (1-0)

El Camarles encadena la se-
gona victòria seguida, al camp
del Reddis, i va fer-ho golejant
(0-4). Samu i Dani a la primera
meitat, i Curto i Ferreres, al
tram final del duel, van marcar
els gols. El Camarles (7 punts
de 9) s’estabilitza. És setè.
Kiki, tècnic del Camarles,

deia que “va ser un partit que
vam controlar des de l’inici per-
què l’equip va afrontar-lo amb
molta serietat i consciència de
que si volia guanyar-lo havia de ser jugant amb molta ac-
titud. El Reddis és un equip jove, molt renovat, que li po-
sa molta intensitat i per aquest motiu nosaltres vam haver
de treballar per poder tenir el partit controlat. Al primer
temps vam tenir opcions i va ser important al minut 20
fer el 0-1. I poc abans del descans vam ampliar l’avantat-
ge amb el 0-2”. De la represa, el tècnic comentava que
“el ritme del partit va baixar però, per la nostra part, amb
els canvis, vam seguir ben posats perquè tothom va tre-
ballar com calia perquè el partit no s’escapés. Va ser im-
portant no rebre cap gol perquè el Reddis no entrés en el
partit. A darrera hora van venir els altres dos gols que van
sentenciar. Seguim en una bona línia de resultats. Hem de
buscar mantenir-la diumenge, a casa. La victòria, primera
fora, ens permet seguir progressant, en tots els aspectes.
Important també acabar amb la porteria a zero”. 

El Camarles continua creixent

2A CATALANA. VICTÒRIA AL CAMP DEL REDDIS (0-4)

L’Ampolla no perd pistonada i té més autoestima: 5 victòries consecutives
L’Ampolla va guanyar a Torreforta fent un altre pas endavant en la seua consolidació a la part alta de la taula. Guillem va marcar el gol. Són 4 victòries seguides. El partit pendent

contra l’Amposta es jugarà el dia 31 a les 20.30 h. Del duel a Torreforta, el tècnic Enric Alaixendri deia que “va ser un partit en el que vam tenir molta possessió de pilota. El To-
rreforta, al primer temps, quan la recuperava buscava el seu davanter centre, que és la seua referència ofensiva, i d’aquesta manera s’aproximava a la nostra àrea. Així va provocar
un parell de córners i en un va tenir la millor ocasió. Nosaltres, tot i dominar més la pilota, no vam arribar amb claredat en la primera meitat. A la represa, el Torreforta va jugar
més replegat encara, i la nostra possessió de pilota va ser més elevada. Arran d’una jugada ben combinada, es va produir una centrada des de l’esquerra i Guillem va marcar amb
el cap. Amb el 0-1, ells van posar gent ràpida davant i van buscar l’esquena de la nostra defensa. Nosaltres vam contrarrestar-ho força bé i, a més, vam tenir l’ocasió per a sentenciar
en un 3 contra 1 amb el porter local. Però Manolo va decidir xutar i la pilota va anar fora. En els darres minuts, vam haver de patir per la incertesa del marcador i ells van intensificar
els seus intents directes. Ja en afegit, una pilota que va votar dins de l’àrea nostra va estar prop de sorprendre a Damià que va poder reaccionar posant una mà i enviant la pilota
a córner. Va ser la gran ocasió del Torreforta per empatar”. L’Ampolla segueix progressant: “els resultats donen confiança en l’adaptació a la categoria. Sabíem que l’equip té ar-
guments per poder-se adaptar com ho està fent. I, de moment, tot va bé. Hem de continuar com fins ara, amb la il.lusió que donen els resultats. Queda molt”.

VA VÈNCER A TORREFORTA (0-1)

Kiki, tècnic del Camarles. 

El Gandesa va empatar a Vilaseca (1-1). L’equip terraltí
va millorar a la segona meitat, quan va poder empatar
amb un gran gol de Mohamed Harouda. Segons Alberto
López, tècnic del Gandesa, “a la primera meitat, el Vila-
seca va jugar amb molta intensitat i nosaltres vam tenir
dificultats en la circulació, va ser massa lenta i amb massa
passades enrera. Això va beneficiar les seues recupera-
cions. Malgrat tot, en l’aspecte defensiu van estar prou
ferms i ells només ens van crear un parell d’opcions i el
gol, que va venir arran d’un llançament lateral i després
d’uns rebutjos dins de l’àrea”. A la represa, segons Alber-
to, “al descans vam parlar de posar-li més intensitat al joc
i d’estar més atents en la pressió. La veritat és que l’equip
va millorar i va dominar, principalment en els primers 20
minuts. Vam fer més aproximacions i vam assolir l’empat
amb un tret des de fora de l’àrea de Mohamed. La pilota
va entrar per l’escaire. Amb l’1-1, el partit es va obrir. No-
saltres vam anar a buscar la victòria i el Vilaseca també va
fer-ho, gaudint d’un parell d’opcions que va evitar Rojas.
Nosaltres cal dir que vam tenir la darrera amb una acció
de Guerola. La pilota va anar al pal. Al final, empat a un.
Cal valorar l’empat, assolit fora de casa i al camp d’un Vi-
laseca que està necessitat i que va jugar amb una intensi-
tat alta i que va ser un rival competitiu”. Pau Ripoll, amb
trencament del creuat anterior del genoll, és baixa per al
que queda de temporada. Diumenge es van afegir, com a
baixes, Gumiel i Saumell. El Gandesa recuperarà el partit
pendent, el dia 1, a les 16 h, amb el Torreforta.

El Gandesa suma un punt 
en la visita a Vilaseca

UN GRAN GOL DE MOHA VAL L’EMPAT (1-1)
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El Perelló segueix líder després d'imposar-se en el derbi contra la Cala (3-0). Partit amb
gran ambient en el que els locals es van avançar amb gol de Didac. L'Ametlla, amb el 0-0,
va tenir la seua gran ocasió, amb rematada de Sam al pal. El gol local  va fer mal a l'Ametlla.
A la represa, els locals van decidir aviat, sent superiors. L'Ametlla ja no va poder entrar en
el partit. Joab i Cristian van ampliar el marcador. Els locals, amb espais, van tenir altres op-
cions, ja al final del partit. Molinos, tècnic del Perelló: “va ser un partit igualat al primer
temps en el que va ser important avançar-nos amb el gol de Didac, després d’una bona ju-
gada per banda esquerra. A la represa, vam sortir molt posats i vam dominar. El 2-0 i, poc
després, el 3-0 ja van sentenciar el partit”. Josep Maria Rovira, tècnic de l’Ametlla: “la pri-
mera meitat va ser igualada, tenint nosaltres l’ocasió més clara amb rematada de Sam al
pal. El Perelló, amb una gran jugada per l’esquerra, va avançar-se. A la represa, aviat, va
arribar el 2-0. Vam acusar-lo i després el 3-0 ja va decidir. Hem de seguir. Vam perdre contra
un gran equip, amb grans jugadors, amb experiència en categories superiors”. 

El Perelló s’emporta el derbi (3-0)

3A CATALANA. CONTRA L’AMETLLA

Partit disputat amb molta intensitat i que va tenir jugades polèmiques. El J. i Maria es va
avançar amb gol de Sufi després d'una jugada d'Adri. Els locals van estar millor en el primer
temps. A la represa, el R Bítem va fer un pas avant i en una acció d'estratègia va empatar,
gol d'Aleix. Amb l'1-1, el partit es va igualar i Ximo va marcar el 2-1 per al J. i Maria, arran
d’una bona acció individual. Els locals, que van reclamar 3 penals, van perdonar la sentència
amb una gran ocasió d’Adri, davant del porter. I al final, arran d'una indecisió defensiva dels
partidalencs, Eugeni va establir l'empat a 2. Cristian, del J. i Maria: “a la primera meitat vam
estar bé, tenint opcions a més del gol. A la represa, el R. Bítem va agafar el control del joc
i va empatar. Però, amb els minuts, el partit es va igualar i ja es va obrir, fent el 2-1 i podent
sentenciar. Després ens van empatar i la sensació és que es van escapar dos punts”. Sergio
Ruiz, del R. Bítem: “al primer temps no ens vam adaptar. A la represa, vam poder combinar
i vam tenir més possibilitats. Ells van poder decidir però nosaltres al final també vam crear
altres opcions”. Punt és valuós per a un R. Bítem que està lluny de les expectactives inicials.

El R Bítem salva un punt a Jesús i Maria (2-2)
ELS LOCALS RECLAMEN FINS 3 PENALS

Joan Subirats, tècnic del Sant Jaume: “la primera meitat
va ser igualada, amb moltes faltes i poca continuitat del joc.
La represa va ser nostra. Vam fer mérits per guanyar al se-
gon classificat. Nieto va tenir una opció davant de porteria
i Centelles va evitar el gol amb dues intervencions. A més,
Eric va fallar un penal. El S. Bàrbara va tenir la seua ocasió
ja al final. Ens falta més contundència davant. I també po-
der guanyar un partit per disposar de més confiança”. Pa-
rra, tècnic del S Bàrbara: “la primera meitat va ser igualada,
amb moltes faltes i sense ocasions. A la represa, la dinàmica
no va canviar massa, si bé el Sant Jaume va tenir una opció
amb un penal que no va transformar i va disposar d’alguna
ocasió més per marcar. Cal valorar el punt, assolit al camp
d’un molt bon equip que estic segur que sortirà d’on està.
Nosaltres vam estar bé defensivament però ens va mancar
més arribada. És el segon partit seguit que no marquem i
això condiciona a l’hora de poder sumar”. 

El Sant Jaume frena el Santa

EMPAT (0-0). EL LOCAL ERIC VA FALLAR UN PENAL

Subi, tècnic de l’Aldeana: “vam perdre dos punts que no
ens permeten fer un salt a les places capdavanteres. No
vam transformar ocasions claríssimes, sobre tot al primer
temps. Era per arribar 3-0 al descans. Tampoc amb el tema
arbitral tenim la sort necessària i no es va xiular un penal
que ho era. A la represa, potser per l’ansietat de marcar,
vam jugar massa directes i precipitats. Tot i així, vam tenir
una ocasió molt clara. No va poder ser i la manca de gol ens
fa no ser un equip guanyador en els darrers partits”. Gerard
Capera, del Masdenverge: “vam sumar el primer punt, dei-
xant la porteria a zero. Va ser molt meritori. Dóna confiança
haver empatat al camp d’un rival d’entitat com l’Aldeana.
Nosaltres vam començar intentant fer el nostre joc però
amb els minuts l’Aldeana es va fer amb el domini i va tenir
ocasions molt clares per guanyar. El nostre porter va estar
esplèndit. A la represa ells van estar precipitats i nosaltres
vam mantenir el resultat gràcies al bon treball defensiu”. 

Marc Suárez, impressionant

ALDEANA-MASDENVERGE 0-0. EL PORTER VISITANT:

Narcís, tècnic del Flix: “va ser important començar molt
posats i fer aviat l’1-0, amb gol de Magí que va estar llest
aprofitant una indecisió entre el seu porter i central. Poc des-
prés, arran d’un penal clar, Pere va marcar el 2-0. I ell ma-
teix, de falta directa, va establir el 3-0. L’equip va estar bé i
l’unic incovenient va ser l’expulsio de Pere al 42. Això ens va
comportar fer un gran desgast a la segona meitat i més quan
el Godall va fer el seu gol aviat. Però l’equip va treballar molt
bé i no va fer concessions i, a més, va tenir 3 ocasions clares
al contraatac, per ampliar el marcador. Satisfet pel treball i
l’actitud”. Bartolí, del Godall: “va ser un partit estrany, per
dos fets claus que ens van agafar en fred. Primer un gol en
fora de joc i el segon arran d’un penal inexistent. I això no
és excusa a la derrota, com tampoc ho és les baixes que te-
níem. Hem de veure que nosaltres no vam saber reaccionar
i que, amb el marcador desfavorable, no vam estar a l’altura
dels altres partits. A seguir, rectificant les errades comeses”.  

El Flix supera el Godall

PARTIT CANVIAT D’ORDRE (3-1)

Jordi Roca, tècnic de l’Olímpic: “va ser un partit molt igualat on
cap equip va fer concessions al rival. Es va jugar amb un ritme molt
alt. El Catalònia va disposar d’un parell d’opcions a la primera mei-
tat, en accions a pilota aturada. En una d’elles, Aleix va fer un pal. A
la represa, nosaltres vam sortir més posats i vam dominar durant els
primers 30 minuts, disposant de 3 ocasions clares. En el darrer quart,
el partit es va igualar i vam acabar patint per la segona groga rigo-
rosa a Ramon. Content del treball de l’equip, recuperant bones sen-
sacions davant d’un molt bon rival”. Albert Forcadell, del Catalònia:
“partit bastant igualat, molt disputat. L’empat va ser el més just. Al
primer temps nosaltres vam fer més sensació de control i de que po-
díem fer perill, tenint dues ocasions amb xut d’Aleix de falta i una
altra rematada de Quim. A la represa ells van avançar línies i van
pressionar més amunt, tenint més control i gaudint d’una opció. En
els darrer quart, els dos equips vam acusar el desgast. La darrera
ocasió va ser nostra amb una falta que va traure ràpid Xescu i que
Cosido va rematar per sobre la porteria”. 

Empat sense gols

OLÍMPIC-CATALÒNIA

El Roquetenc progressa

TRIOMF A ALCANAR (1-3)

Josep Maria Piqué, del Batea: “vam començar molt bé, sent di-
rectes i avançant-nos amb el 2-0, gols d’Edu i Paul. Fins el descans,
tenint un altra ocasió clara, vam ser pràctics i vam aguantar el 2-0.
A la represa, vam seguir ben posats i al minut 23 vaig fer 3 canvis
i no vaig encertar. I va ser un desastre. En 22 minuts ens van marcar
5 gols, 3 d’ells de penals que van ser molt clars. És inexplicable però
cert. Hem de seguir, rectificant tot el que ens va passar”. Jordi Vi-
lanova ja té l’alta. El Batea pot tenir una altra incorporació. Ramon
Sancho, tècnic de la Rapitenca B: “el partit va començar malament.
Als 9 minuts ja perdíem 2-0 i Mati va salvar el que apuntava a go-
lejada. Com vam poder vam arribar al descans. Llavors vam canviar
el plantejament, jugant amb 3 defenses i amb 4 davanters. Vam
anar pel partit, amb gran treball de pressió de tots els jugadors.
L’important és que vam empatar i vam continuar igual, buscant la
victòria. Estic orgullós de l’equip. Felicito a tota la plantilla i també
desitjo que Cahlé, Paulino i Hans no tinguin lesions greus, sobre tot
el genoll de Hans”. Àlex (2), David, Tornel i Reverté van marcar.

Remuntada èpica de la Rapitenca B 

PERDIA 2-0 AL MINUT 68. AL FINAL, 2-5

El Roquetenc va obtenir la segona victò-
ria seguida i s’estabilitza a la taula. Va ser la
primera fora de casa: a Alcanar. Des de Ro-
quetes es deia que “l’equip va sortir molt
conscienciat perquè no volia refiar-se de la
situació del rival. I va començar amb molta
intensitat, tenint el control de la pilota i del
partit, gaudint de dues ocasions fins que al
minut 11 Cesc va marcar el 0-1. Al 17 Ca-
marero va fer el 0-2 i al 33 Maikel va esta-
blir el 0-3. A la represa va baixar la intensi-
tat però l’Alcanar va seguir lluitant, fent el
seu primer gol en la lliga i insistint fins a
crear dues opcions més a darrera hora”. Els
3 punts impulsen al Roquetenc que afronta
encara 3 partits seguits fora de casa. Cris-
tian i Alegre segueixen de baixa. 

Perelló-Ametlla: el derbi de la pancarta
Durant el partit Perelló-Ametlla, va saltar la polèmica arran d'una pancarta que feia re-

ferència a un jugador calero, Toni Calafat. Ell mateix va estar a Canal Terres de l'Ebre, diu-
menge, a Minut 91, per parlar-ne. També va intervenir el president del CE Perelló, Joan
Mauri. El davanter va explicar que el contingut de la pancarta (Calafat, tu puño nos se-
ñala el camino), es referia a una incidència que ell va viure quan jugava al Santa Bàrbara
i quan va visitar, anys enrera, el camp de l’Ametlla. En un moment determinat d’aquell
partit, va agredir al massatgista de l’Ametlla. “Ja em vaig disculpar en aquell instant i no
entenc com encara es recorda”, deia Calafat que, dos anys després, va fitxar amb la Cala.
El jugador va dir també que “la temporada passada, al camp nostre, va haver un ‘pique’
amb un jugador del Perelló i li vaig fer un entrada forta. Ho admeto. Però allí va quedar.
Si cada entrada que rebo o que hi ha en un partit hem d’estar així, no acabariem mai. No
entenc que se centrin amb mi quan jo no sóc de l’Ametlla. Crec que el CE Perelló té molta

part de responsabilitat de que es posés una pancarta que vam ser nosaltres els qui vam
demanar-li a l’àrbitre que es tragués”. L’Ametlla ha fet un comunicat a la Federació ex-
plicant la seua versió dels fets. A més, diumenge mateix a la nit, anunciava que trencava
qualsevol relació amb el CE Perelló. Joan Mauri, president perellonenc: “sap greu el que
va passar amb la pancarta i demano disculpes. Però la junta no tenim res a veure amb
això. Al contrari, es va amagar la pancarta en un magatzem i, després, algú que no és de
la junta, la va tornar a traure. Són derbis que es viuen moltíssim i no cal donar-li més im-
portància, tot i que entenc que el fet va ofendre al jugador. Ens hagués agradat que la
junta de l’Ametlla hagués parlat amb nosaltres i ho haguéssim pogut solucionar, abans de
fer cap comunicat trencant relacions. Crec que, amb els dies, tot es reconduirà i nosaltres
així ho intentarem”. Calafat va aclarir que la “pancarta no es va amagar perquè durant
el partit la tenien entre el públic”. A la plana 19, els comunicats dels 2 clubs.
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Les Vinyes del Convent Cantaires CSIT 2019 va vèn-
cer al camp del Molins per 62-64. El partit va ser molt
igualat i emocionant. Quan faltaven catorze segons
Andre Yates va aguantar la pilota per escurar el
temps i va iniciar una jugada de 1c1. El tir no va
entrar però el rebot fou capturat per Dave King que
va anotar sobre la botzina per guanyar el partit. 

Triomf en el darrer sospir de Les Vinyes
del Convent Cantaires CSIT 2019

El sènior masculí, tot i no fer un bon vòlei, va guanyar
per 0-3 a la pista del Barberà del Vallès. El juvenil
femení va vèncer a Cubelles (0-3), on va poder fer el
seu joc, amb bons atacs i jugant ben organitzades. El
cadet femení va guanyar a Cubelles (1-3). Després
dels dos primers sets, bona reacció. L’infantil femení va
perdre per 3-0 al camp del C.E. Claver Taronja. No van
mostrar les millores dels últims entrenaments.

Club Volei Roquetes
Partit increïble, emocionant, trepidant... el que va
disputar el sènior femení de l’Handbol Club El Perelló,
guanyant per la mínima (19-18) contra l’Handbol
Palautordera. Un últim contraatac visitant hauria
donat l’empat. Però es va veure truncat per una acció
perellonenca digna de manual. Gran ambient al
pavelló i gran victòria. Segona. Cal destacar els llaços
rosa que les locals portaven als cabells en motiu del
dia del càncer de mama. L’Ascó, per la seua part, va
perdre a la pista del Granollers Atlètic (25-22). Les
perellonenques són setenes i les d’Ascó, onzenes.

Triomf emocionant de l’HC Perelló

Infantil Femení: CET-H Ribes 13-27. Infantil Masculí:
CET-S Miquel 33-4. Cadet femení: CET-Ascó B 26-23
Cadet masculí: Palautordera-CET 41-30. Juvenil mas-
culí: CET-Argentona 18-27. Sènior femení: Pardinyes-
CET 20-22. Sènior masculí: CET-Ribes 28-23.

El CE Tortosa ha publicat a Instagram un video del par-
tit del cadet femení en el que es comprova la jugada
esportiva de la setmana. Blanca, jugadora del Tortosa,
va estavellar una pilota al pal. L’àrbitre es va confondre
i va donar gol. Davant de les protestes de l’ascó, l’àr-
bitre va acabar preguntant a la jugadora tortosina si
havia estat gol. I aquesta va admetre que no, que la
pilota va anar al pal. El gol es va anul.ar. Un fet molt
valorat des d’Ascó i també des del CE Tortosa. 

Resultats Centre Esports Tortosa

Aquest cap de setmana, el Descens es durà a terme
des de Campredó i fins Amposta. Un total de 9km, ja
que s'estan fent obres a la zona del club de Rem
Tortosa que impossibiliten realitzar la sortida a la
zona habitual.

Rem: Descens Tortosa-Amposta

La cursa que forma part del circuit Running séries de
les Terres de l’Ebre de 5/10 km, és un dels motius pel
qual neix l’Associació Jesús es Mou. La cursa tindrà
lloc el proper 11 de novembre a les 10:00h.
Posteriorment, a les 11:30h tindran lloc les curses
infantils. Amb els beneficis que la cursa generi, con-
tribuirem en abastir el poble de Jesús de
desfibril·ladors externs.

‘Jesús es Mou’

El Consell Esportiu del Baix Ebre i el club Trilercavons
amb el suport de Tortosa Esports organitzen dins del
programa Jocs Esportius Escolars 2018-2019 de la
Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de
Catalunya,  el campionat comarcal de duatló. Serà el
diumenge 28 d’octubre en les categories prebenjamí,
benjamí, aleví i infantil, tant en la modalitat masculi-
na com femenina.

Duatló escolar, diumenge

800 participants en la primera cursa de la dona, supe-
rant les previsions. Els beneficis es van destinar a la
lliga contra el càncer. L’objectiu també era reivindica-
tiu per la igualtat en la societat, en l’esport i acabar
amb la violència de gènere. La cursa serà itinerant.

I cursa de la dona, a Tortosa

15a Milla Urbana del Perelló. El podi en Absolut mas-
culí: 1r Mohamed Maman 4’21’’95 (Reus), 2n Nasser
Oukhelfen4’23’’28 (Reus), 3r Hakim Hamid 4’25’’64
(Terapeuta José Gómez). Absolut femení: 1a Oxana
Bonjorn 5’27’’37 (Esbufecs- Mollerussa), 2a Khadija
Mendou 5’29’’78 (Club Atletisme Ascó), 3a Marina
Freixa 5’31’’39 (Club Atl. Ascó). La prova va comptar
va comptar amb la participació de 198 atletes. 

Milla Urbana del Perelló

Victòria important del CH Amposta Lagrama a
Mataró (22-28). D'aquesta manera, les noies de
Mateu s'acomoden a la part mitjana de la taula. Tot i
les decisions arbitrals, rebent 10 exclusions, la qual
cosa significa jugar 20 dels 60 minuts amb una juga-
dora menys, l’Amposta va guanyar. Demà rebrà a
l'Agustinos Alicante (20h).

El Club Handbol Amposta creix

POLIESPORTIU EXPRESS
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L’Ebre Escola va guanyar al camp de la Cava B (1-2), fent un
altre pas endavant per estar a les primeres places. Malgrat en-
carrilar el partit a la primera meitat, va haver de patir a la se-
gona. Sisco Martí, tècnic de la Cava B: “com en altres partits,
vam començar molt tous. Ens costa molt adaptar-nos a l’inici
de cada confrontació. L’Ebre Escola, a més, va marcar aviat i va
dominar, fent el 0-2 i tenint altres opcions per decidir. A la re-
presa, en canvi, tot va canviar. L’equip va tenir orgull i va pres-
sionar. Mora va fer l’1-2 i vam disposar d’altres ocasions. Si bé
l’Ebre Escola, amb espais, va tenir dues ocasions davant de
porteria, nosaltres a la segona meitat mereixiem alguna cosa
més”. Xavi Subirats, de l’Ebre Escola: “sabor agredolç després
del partit. A la primera meitat, Pep va marcar aviat i Jordi va

fer el 0-2. Vam dominar i vam fer una pressió alta, gaudint de
més possibilitats. L’equip va estar molt bé, però es va acomo-
dar. A la represa, vam sortir sense intensitat, vam baixar la
pressió i ells van jugar més posats. La represa va ser un desas-
tre per la nostra part. Vam poder sentenciar amb dues contres
molt clares, i no vam fer-ho. No vam matar el partit i vam aca-
bar patint fins el final. No estic content de la segona meitat.
L’equip es va confiar i la Cava ens hagués pogut donar un en-
surt perquè a la represa va jugar amb més intensitat que nosal-
tres. Per tant, content de la primera meitat. Però no de la se-
gona quan no vam estar dins del partit. Hem de parlar-ho
perquè no ens pot tornar a passar”. L’Ebre rebrà demà el Xerta.
La Cava, també demà dissabte, visitarà el Tivenys. 

L'Ebre Escola acaba patint al camp de la Cava B (1-2)

4A CATALANA. TOT I TENIR EL PARTIT ENCARRILAT AL DESCANS AMB EL 0-2

Anton Flores, tècnic del Deltebre: “va ser un partit
molt disputat que era important per refer-nos de l’acci-
dent de la jornada anterior. També va ser important
avançar-nos aviat amb el gol de Marc. L’equip va allibe-
rar-se i Ferran va marcar el 2-0. Es va jugar bé i Villalba
va fer el 3-0 poc abans del descans. El partit, però, no es-
tava sentenciat perquè el Tivenys va apretar a la represa.
No obstant, l’equip va treballar molt i va mantenir la por-
teria a zero. A més, Bader va fer el 4-0 que ja va decidir.
El resultat serveix per recuperar confiança”. Des de Ti-
venys, “no vam entrar en el partit en cap moment, sigue
per les dimensions del camp, pel físic o per la bona feina
del rival que va ser més pràctic. Gairebé no vam xutar a
porteria. El partit ja va quedar sentenciat a la primera
meitat, amb el 3-0 amb el que es va arribar al descans.
A la represa va venir el 4-0. A intentar refer-nos i millorar
la imatge en la propera jornada, després d’un partit per
oblidar”. 

El Deltebre goleja el Tivenys

4-0

Ramon Grau, tècnic de la Fatarella, “el partit
vam començar-lo molt bé, durant la primera mitja
hora, dominant i fent Arnau l’1-0, en possible fora
de joc. Vam tenir alguna opció més. Però llavors el
Benissanet va reaccionar i va empatar, arribant al
descans amb l’1-1. A la represa vam tonar a sortir
ben posats, pressionat dalt i fent diverses arriba-
des. Però d’un possible 2-1 es va passar a l’1-2. En
aquell moment, va ser molt important la reacció
de l’equip. Àlex va empatar i vam tenir opcions
per a emportar-nos el partit”. El jugador-entrena-
dor de la Fatarella, destacava “l’àrbitre del partit.
Tot i que va haver un penal a favor nostre no xiu-
lat, en general, va estar molt correcte pels dos
equips. Bon arbitratge”. 
Xavi Pérez, del Benissanet: “va ser un partit

molt igualat en el que potser per ocasions merei-
xiem la victòria. Però cal valorar el punt, al camp
d’un equip que ha manifestat que vol pujar. La Fa-
tarella es va avançar aviat amb un gol dubtós per
fora de joc. Amb l’1-0, vam saber reaccionar, te-
nint dues opcions clares en accions a pilota atura-
da. Fins que, arran d’una acció d’estratègia, vam
empatar. A la represa, vam sortir molt posats dis-
posant de nombroses ocasions, molt clares, que el
seu porter Batiste va evitar, amb intervencions de
gran nivell, traient pilotes impossibles. No obs-
tant, vam marcar l’1-2, un gol que mereixiem.
Amb l’1-2, la Fatarella va ser més directe i va in-
tensificar la pressió. Arran d’un córner, errada de
marcatge nostra i gol de l’empat. Fins el final, re-
sultat incert i el 2-2 que no es va moure. Cal dir
que a la segona meitat va haver un penal claríssim
a la nostra àrea, a favor de la Fatarella, i que no
fou xiulat”. La Fatarella visita demà l’Amposta B,
un partit amb doble valor de punts. El Benissanet
rebrà el Catalònia. 

Fatarella i Benissanet empaten

2-2

Jordi Llobet, del Catalònia B: “va ser un partit igualat en el que no-
saltres vam estar bé a la primera meitat, remuntant amb gols de Nabil
i de Reverté. No obstant, a la represa no vam fer el que devíem i vam
ser massa directes i el Ginestar es va abocar, empatant. Amb el 2-2,
nosaltres vam tenir alguna opció esporàdica com una de Reverté.
Però, en general, no vam estar bé i en afegit vam fer una concesió de-
fensiva i ells van elaborar una jugada que fou el 2-3. L’empat hagués
just, però felicitar el Ginestar que té equip per estar dalt”. Poley, del
Ginestar: “va ser un partit bastant travat. Nosaltres, tot i avançar-nos
amb gol de Jordi, no vam estar còmodes a la primera meitat quan vam
ser massa directes i, a més, quan vam intentar jugar la pilota vam co-
metre indecisions com la que va significar l’empat del Catalònia. Amb
l’1-1, no vam estar ben posats i el Catalònia ens va remuntar amb gol
de Reverté. Vam fer els canvis i si bé a la represa vam seguir sent di-
rectes, es va reaccionar, amb treball i actitud. Pau va empatar i al final,
Manu, va fer el 2-3. Abans havíem tingut un parell de situacions dins
de l’àrea i el Catalònia va tenir la seua, amb el 2-2, amb una acció de
Reverté, amb gran control, que no va poder definir”. 

El Ginestar s’enlaira

VA GUANYAR AL CAMP DEL CATALÒNIA 2-3

Comunicat CE El Perelló

Davant la polèmica sobre el partit de la jornada 8, entre els equips de C.E. El Pe-
relló-SCER Ametlla de Mar, i el comunicat que ha fet públic la junta directiva de la
SCER Ametlla de Mar, trencant relacions amb el C.E. El Perelló, volem informar a to-
ta la comunitat futbolística de les TT EE el següent comunicat.

1- Que ens sap greu assabentar-nos del comunicat de Junta directiva de l’Ametlla
per les xarxes socials i la premsa.
2- Que ens sap molt de greu que els nostres veïns de la junta directiva de la  Cala

hagin pres aquesta decisió, sens dubte precipitada, ja que si ho haguéssim parlat al
seu moment ens hauríem posat d’acord i sens dubte no existiria polèmica.
3- Que tot i que l’àrbitre Sr. Bruno Còrdova, segons explica a l’acta, aconsella de

treure la pancarta (no la prohibeix), la junta del C.E. El Perelló creu oportú retirar-la,
i així ho fa, començant el partit sense ella.
4- Que l’escrit de la pancarta, tot i que no és insultant, es BURLESC, per aquest

motiu la junta  NO COMPARTEIX EL MISSATGE NI L’ESTIL.
5- Que entenem que un Derbi es viu d’una manera passional, i ha vingut sent des

de fa molts anys, i esperem pel bé del futbol que aquesta rivalitat sana es visqui
molts anys, doncs això fa gran aquest esport i la seva l’afició.
6- Que unes vegades es perd i d’altres es guanya, però com diuen els jugadors,

“Tot es queda al camp”, i després tan amics.
7- Que el Centre d’Esports Perelló no es dóna ni es vol donar per al·ludit a l’hora

de trencar relacions amb l’Ametlla, i que per a nosaltres el C.E. El Perelló, la SCER
Ametlla de Mar i tota la afició Calera, seguirà sent l’equip amic i germà de sempre,
i que no renunciarem a l’amistat entre els nostres pobles, estenent la mà al diàleg .
8- I per acabar, la junta vol fer aquests aclariments a totes les aficions, per tal de

donar constància de que el nostre club està en contra de la VIOLÈNCIA AL FUTBOL,
i a favor del FAIRPLAY.

Comunicat SCER 
l’Ametlla de Mar

Des de la SCER l’Ametlla de Mar, després de veure la permisivitat de la junta del CE
Perelló, diumenge passat, amb la foto del seu equip amb una pancarta nombrant i fal-
tant el respecte a un jugador que forma part del nostre club, informem que la SCER
Ametlla de Mar i el CE Perelló trenquen relacions. 
No cedirem en cap tema entre els dos clubs en què es pugui ajudar, no donarem cap

facilitat i els tractarem com un club més de la nostra categoria, que és la que militem, la
3a catalana! 
Denunciarem als diaris, televisions i ràdios la falta de respecte i sense mirar les parau-

les cap la seva entitat!
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EQUIP DE LA 
JORNADA

JOAQUIN CELMA

Equip de la setmana
CF LA SÉNIA

sss

*No es comprèn que la Rapitenca no hagi guanyat ni un partit al seu camp,
tres derrotes i un empat, i no n’hagi perdut cap fora de casa. L'afició mereix
més premi. Camarero haurà de canviar el xip de l’equip a casa. Alguna cosa
no funciona. En aquesta jornada, cap equip local del grup 2 de la 1a cata-
lana va guanyar. Dada per tenir en compte.
*El Tortosa, amb la incorporació de Manolo Puig i amb Domínguez, tindrà
una de les defenses més fortes de la Segona catalana.
*S'espera que aviat pugui jugar Uri Roca a l’Amposta. Ha jugat a Torreforta,
Catllar, Santfeliuenc, Reddis, Valls, Camarles i a la Preferent de Galícia.
*Imparable el jugador senienc, David Callarisa, porta 8 gols i 66 gols en les
dues últimes temporades: un gol per partit. Aquest jugador va rebre moltes
ofertes aquest estiu i a totes va dir no. Se sent recolzat pel club i els seus
companys. El porter Kevin atur va aturar el seu segon penal en aquesta
temporada (em va explicar el secret però no el desvetllaré). Kevin és el
talismà de la Sénia. També destacar les actuacions d’altres porters, en
aquesta jornada: Damià (Ampolla) i Rojas (Gandesa).
*L’equip més golejador de la categoria és el Catllar, tres gols per partit i
només en una jornada no ha marcat.
*Tinc debilitat pel Vilaseca, l'equip més jove del grup. No ha guanyat ni un
partit però només n’ha perdut dos i per la mínima. Dóna gust veure'l jugar
per la seva intensitat. Aquesta setmana mereixia guanyar.
L'1 de novembre es juga el partit ajornat Gandesa-Torreforta i l’Ampolla-
Amposta, el 31 d'octubre. El Tortosa-Vilaseca, dia 31 d'octubre.
*La missió del Móra la Nova era fer-se fort a casa. I, de moment, ni un
equip els ha guanyat, tres victòries i un empat amb el Camarles.

*Enguany, regna la igualtat més que mai. Del lloc 2 al 12, 11 equips
separats per 4 punts. Serà complicat saber qui puja. Apuntin aquests
equips a la travessa: Perelló, Flix, Santa Bàrbara, Catalònia i
Rapitenca B.
*Abans del derbi Perelló-Ametlla hi havia una pancarta al camp del
Perelló que feia referència a un jugador de l’Ametlla. Es va treure
però després del partit, els jugadors locals van compartir-la amb els
aficionats i es van fer una foto. Em sembla molt poc esportiu. A
l’Ametlla no li va agradar aquest fet i ha trencat relacions amb el
rival, amb un comunicat. El Perelló també ha fet un altre comunicat.
Esperem que al partit de tornada s’abracin i signin la pipa de la pau.
*Una cosa positiva per a l’Alcanar. Aquesta setmana a la banqueta
ja hi havíen sis jugadors. En altres jornades estaven sota mínimis i
aquesta setmana van fer el primer gol de la temporada.
*Fa diverses setmanes vaig anunciar que ull amb el filial de la
Rapitenca. Perdia 2-0 i al primer temps el porter Mati va estar
esplèndit. Faltant 22 minuts va remuntar amb 5 dianes.

TERCERA CATALANA EN OFF

PRIMERA I SEGONA CATALANA EN OFF

Excel·lent
camada boxer

atigrats, 
pit blanc, cara
negra. Bon

Top Secret
*L’any vinent el Roquetenc estarà d'enhorabona, serà la segona població de les Terres
de l'Ebre, després d’Ascó, que tindrà un camp de gespa natural i un altre de gespa arti-
ficial. Això seria l'ideal per  clubs importants com Amposta, Tortosa o Rapitenca.
*Rècord Guines al futbol ebrenc. En el partit Batea-Rapitenca, en 17 minuts, es van xiu-
lar tres penals a favor de l'equip visitant. Tots 3 ho eren, aixó ho diuen també de Batea.
*La pregunta del milió: tornarà Nacho a l’Ulldecona?. D'entrada Edgar Samper va causar
baixa i fitxa per la Cava. Ha tingut altres propostes i semblava que anava al Perelló. 
*L'última vegada que es van enfrontar en un partit oficial de la lliga el Tortosa i la Sénia
va ser en la temporada 80-81. Diumenge tornaran a jugar.
*Les casualitats de la vida: partit Sant Jaume-S. Bàrbara. El tècnic del Santa, Parra, per
part paterna, és de Sant Jaume. I Joan Subirats, tècnic del S. Jaume, és de Santa Bàrbara. 
*Gran detall del capità de l'Ampolla, Marc Perelló, que els va prometre als seus com-
panys que si guanyaven cinc partits seguits els convidava a un dinar. I així va ser diu-
menge. Això sí, menú de deu euros. Si guanyen la resta de partits de la temporada els
convidarà a un viatge a Cancún.
*Gairebé inaudit. Amb motiu del Madrid-Barça no es jugarà ni un partit de futbol de 2a
i 3a catalana el diumenge la tarde. El més inaudit es veurà a l’Arnes-Vilalba que es jugarà
a les 14 hores. Es faran entrepans per al públic.
*Cas curiós a l’Ampolla. El president Paco Gilabert fou jugador i entrenador molts anys
i el seu secretari tècnic, Baltasar Capera, també. A més de ser un gran jugador. Pocs clubs
tenen en la seua estructura gent així, que ha mamat el futbol tota la vida.

Celebracions de l’equip del Perelló, diumenge, en acabar el partit contra l’Ametlla, al vestidor, sense la pancarta. 

COCA DE RAÏM I PLÀTAN, APTE PER A DIABÈTICS

MARTÍ FARRENY (Roquetenc)

RICHARD (Rapitenca B)

CALLARISA (La Sénia)

MARC  (Masdenverge)

VICENT (Perelló)

COSIDO (Catalònia) PERE (Flix)

ALEIX (Móra Nova)

JORDI ROCA (Ampolla)

ALEJANDRO DOMINGUEZ (Tortosa)

PAU (Camarles)

MOHAMED (Gandesa)
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INGREDIENTS:
• 1 iogurt
• 3 ous mitjans
• 1/2 mida del pot de iogurt d'oli d'oliva extra verge
• 3 i 1/2 mides, del pot de iogurt, de farina de blat integral
• 170 gr de raïm triturat (mesura ja sense pelar ni gra)*
• 85 gr de plàtan madur*
• 1 sobre de llevat
• 1 pell de llimona ratllada
• fruits secs al gust com també sèsam, pipes de carabassa, nous...

Aquesta és una recepta senzilla que també podeu provar de fer amb pomes i peres ma-
dures o d'afegir-hi dàtils o panses, al gust.

PREPARACIÓ:
La base d'aquesta recepta és la cuina d'aprofitament. I per tant, si bé la podeu fer comprant els
productes frescos, tingueu en compte que el raïm i el plàtan han de ser ben madurs per substituir
el sucre.
Primer de tot cal treure el gra de raïm i aixafar bé el plàtan. Tot seguit amb la batedora en fem
una pasta. Encenem el forn i el posem a 170ª perquè es vagi escalfant (15 minuts, que és el temps

que trigarem a preparar els ingredients). Mentrestant separem les clares del rovell i en un bol
muntem les clares a punt de neu: posem a la batedora les varetes i amb el bol un xic inclinat
anem batent deixant que entri aire. Les clares han de quedar ben muntades, d'un color blanc bri-
llant. Un cop enllestit ho deixem a banda. Agafem un bol gros i tamisem la farina. Tamisar vol
dir fer passar per un colador per airejar un producte i a més, de retirar les impureses que hi pugui
haver. Un cop enllestit ho retirem. Ratllem la pell d'una llimona i la deixem en un plat. Mentre
agafem un pot que ens vagi bé per després posar-hi la batedora, i hi afegim el iogurt, i l'oli, in-
corporem la pasta que hem fet abans amb el raïm i el plàtan. Barregem bé amb l'espàtula o cu-
llera de fusta. Hi afegim els rovells d'ou i la llimona i tot seguit, a poc a poc, i anant remenant de
tant en tant, hi afegim la farina tamisada i el llevat. Ho triturem durant 2 minuts amb la batedora
i tot seguit amb una espàtula hi incorporem les clares a punt de neu, amb suavitat. Preparem la
safata per anar al forn
a) si és de silicona podem posar -hi la massa directament
b) si és metàl.lica podem posa-hi un paper especial de reposteria.
Hi aboquem la massa i ho decorem al gust. Si hi poseu fruits secs notareu aquesta textura crui-
xent a cada mossegada. Posem el recipient a mitjana alçada a 170º uns 10 minuts vigilant que
pugi de volum (si cal 15min). Un cop ja ha "pujat" abaixem el forn fins a 120º i li deixem 15-20
minuts més. Abans de treure la coca del forn mirem amb un ganivet o un escuradents llarg si està
cuita (punxeu a la part central, al fons).
Bon profit! 

VALORACIÓ
En funció de la fruita que vul-
gueu aprofitar o que més us
agradi es modificaran les
característiques nutricionals.
Tant el plàtan com el raïm,
són rics en potassi. El primer
també en magnesi i fòsfor. I el
segon té antioxidants (flavo-
noides) molt beneficiosos per l'organisme que
els podem trobar a la pell del raïm negre. Per
aquest motiu, no us aconsello que en retireu la
pell, a més va triturada. Això si, cal que la renteu
ben neta i preferible de cultiu ecològic. Aquesta
recepta és ideal per prendre després d'una bona
passejada.

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

(sense sucre)COCA DE RAÏM I PLÀTAN, APTE PER A DIABÈTICS
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Respecte a la teva salut, evita els enuigs inne-
cessaris, no t’aporten gens i sol et creen
malestar. És possible que necessitis més vita-
mines.

És el moment que revisis certs comporta-
ments del passat. Si fumes, és un bon
moment per tractar de millorar una mica la
teva vida.

Taure
20/4 al 19/5

S’apropen  millores en la teva vida  amorosa.
Respecte a la teva salut, si pots  donar-te un
respir fes-ho. Intenta descansar de forma més
intel·ligent .

Pensa  que pots treure més partit  als teus
moments de lleure, sobretot ara que s’apropa
una agradable sorpresa tot i que es possible-
ment trigarà uns dies.

Bessons
20/5 al 21/6

Si t’oblides de certs pensaments oxigenaràs
la teva ment. Unes vacances et sentirien molt
bé, ja que no has descansat tant com neces-
sitaves.

Avui pots refredar-te , així que evita que el
fred afecti a la teva gola. Bona etapa per tot
el que hagi de veure amb el treball intel.lec-
tual.

Cranc
22/6 al 21/7

Ara mateix tot el que necessites és
tranquil·litat. Deixa les tensions per un altre
moment.

Has d’invertir més el teu temps en el teu cos
i relaxa més la teva ment. Els beneficis que
aconseguiràs així seran innegables. 

Lleó
22/7 al 22/8

Respecte a la teva salut , pensa bé el que et
convé i actua amb saviesa. Hi ha algú que vol
aprofitar-se de tu , ves amb els ulls ben
oberts.

Aquari
20/1 al 18/2

Tindràs l’oportunitat de poder superar aques-
tes petites xacres que véns arrossegant des
de fa dies. Deixa que et cuidin a casa teva.  

Verge
23/8 al 21/9

En trànsit de Venus  i el Sol  per la teva casa
vuit indica que viuràs una etapa  on pots des-
carregar les teves tensions  amb més facili-
tat.

Peixos
19/2 al 20/3

El trànsit de Venus i el sol per la teva casa
sis indica que tens bones defenses en
aquest moment. Un somriure pot alegrar-te
el dia a tu i als que t’envolten.  

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!

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT

977 279 290
comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!
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L'entrevista permet conèixer
l'alcalde/alcaldessa, de cara a les pròxi-
mes eleccions municipals del maig 2019,
com a persona explicant la seva trajectò-
ria, motivacions, visió de territori, país,
reptes, objectius.

Avui entrevistem a Alfred Blanch Farnós,
alcalde de Santa Bàrbara. Blanch va estu-
diar Magisteri, en l'especialitat de
matemàtiques i ciències. Des de 1994
compagina la seva professió de mestre
amb l'alcaldia a més d'estar sempre impli-
cat en el món associatiu del seu poble,
tant en l'àmbit cultural com esportiu,
essent membre de moltes entitats locals i
també membre de la junta rectora d'algu-
nes d'aquestes. El pas a la política el fa el
maig del 2007 formant part de la llista de
CiU a les eleccions municipals de Santa
Bàrbara. També ha estat vicepresident
segon del Consell Comarcal del Montsià a
Amposta, exercint diferents responsabili-
tats lligades al seu càrrec: Consorci del
Museu de les Terres de l'Ebre, Consorci
per a la Normalització Lingüística,
Comissió per a la Sostenibilitat a les Terres
de l'Ebre, Ponència Ambiental, Patronat
de la Fundació Montsià, COPATE.
Actualment i des de 2015 és l'alcalde de
Santa Bàrbara.

Quin seria el balanç d'aquesta
legislatura?
Ens vam presentar a les eleccions del 2015
amb un programa electoral bastant
extens, amb punts molt concrets i d'altres
més amplis, i a hores d'ara en faig un
balanç positiu, molt positiu.
Personalment, crec que aquesta valoració
es fa en funció dels punts aconseguits d'a-
quest programa inicial; i nosaltres en
tenim més del 90% complet.
A més hem pogut resoldre altres temes
que van sorgint durant la legislatura, i
temes que estaven aturats des de feia
molt de temps; i sobretot la resolució de
problemàtiques diàries per a que els ciuta-
dans de Santa Bàrbara gaudeixin d'una
molt bona qualitat de vida.

Per a les properes eleccions muni-
cipals es torna a presentar per
alcalde. Per què?
Quan un es presenta a unes eleccions
municipals, amb la il·lusió de poder ser
alcalde, inicialment, 4 anys sembla un
període de temps raonable per dur a
terme molts dels projectes presentats;
però a mesura que van passant els mesos
vas veient que el temps es queda curt,
que cada dia sorgeixen possibles nous
projectes i vas treballant en projectes que
tenen un període llarg d'execució, i vol-
dries veure'ls acabats.
En quatre anys encara et queden ganes i
molts projectes i il·lusions per executar,

per tal de tenir un poble millor: tots tenim
el nostre poble "ideal", i és això el que es
pretén aconseguir, i moltes vegades amb
una legislatura, no hi ha temps material
per aconseguir-ho.
Per això em torno a presentar amb la
il·lusió de poder servir al poble i en poder
acabar moltes coses engegades aquesta
legislatura, i com no, engegar iniciatives
noves, sempre pensant en la col·lectivitat
de planers i planeres.

Quins han estat els eixos princi-
pals del seu programa i quins
seran els projectes de futur.
El nostre programa, al qual ens vam pre-
sentar a les eleccions del 2015, era un
programa molt complet, abraçant tots els
àmbits possibles en la vida d'un poble.
Encaixava tres aspectes com eren el fixar-
nos en la gent del poble: pagesia, infàn-
cia, joventut, gent gran, entitats, dinamit-

zació social, …, defensant la nostra iden-
titat: cultura, ensenyament, identitat, fes-
tes, fires i mitjans de comunicació, i millo-
rant la qualitat de vida: salut, esports,
medi ambient, benestar, infraestructures i
urbanisme sostenible.
De tots aquests aspectes hem fet actua-
cions palpables, amb la finalitat de millo-
rar el nostre poble i la qualitat de vida dels
veïns i veïnes.
De cara al futur també estem preparant
un programa amb propostes ambicioses
per al nostre poble. Són propostes que
anem recollint de les demandes, necessi-
tats i mancances observades per part de la
ciutadania i que, finalment, formen un
conglomerat molt complet on tots els sec-
tors i àmbits de la població s'hi poden
veure reflectits. Estem treballant-hi i
oberts a rebre qualsevol suggeriment o
proposta per part de qualsevol veí o
veïna.

Els valors de fer política munici-
pal: Quin paper ha de jugar l'al-
calde, alcaldessa en el món muni-
cipal pel futur del nostre territo-
ri?
Avui dia, els valors de la política estan
molt desprestigiats; però segueixen sent
els mateixos de sempre: honradesa,
transparència, proximitat, dedicació,
voluntat de servei, humilitat, il·lusió…,
sempre mirant pel bé de la comunitat a
la qual governes; oblidant-nos de perso-
nalismes i individualitats.
L'alcalde no és més que el cap visible de
tota una comunitat, amb l'únic objectiu
de millorar el benestar del veïnat. El
representant i el portaveu d'allò que
majoritàriament ha decidit la població en
els moments que se li ha preguntat: elec-
cions, referèndum, consulta, ... Som i
hem de ser els transmissors de la veu del
poble.

Què opina de la situació política
actual?
La situació política actual no podem
negar que és una situació històrica, mai
viscuda; i com a tal presenta la part, que
il·lusiona i ens esperança en un futur
millor, i també compta amb la part d'in-
certeses i de riscos que sempre cal córrer
per aconseguir allò que es pretén.
No s'aconsegueix mai res sense treball,
sense lluita, sense defensa d'allò que
desitges; i d'això en serien un bon exem-
ple els nostres avantpassats que ara fa
200 anys van iniciar el camí cap a la seva
independència municipal.

Quin missatge donaria als seus
conciutadans i conciutadanes?
Quan una legislatura toca el seu final, i
comença la campanya electoral, és el
moment de passar comtes amb la ciuta-
dania, perquè ells són qui decideixen qui
volen que els governi cada quatre anys.
Per tant, el meu missatge a tots els pla-
ners i planeres, en clau ja electoral, és
que facin un balanç el més objectiu pos-
sible fent una comparativa des d'inici de
legislatura fins al final, per poder obser-
var els canvis, o no, positius o no, que ha
sofert el poble i els seus veïns. En funció
d'això, i amb les propostes dels diferents
grups davant, podran decidir lliurement
quin creuen que serà el millor govern
municipal per als propers anys.
Per la nostra banda, presentarem un pro-
grama ambiciós i amb projecció de futur,
buscant eliminar les mancances del
municipi i posar el màxim treball possible
per tal que la seva execució sigui el més
ràpid possible, sempre amb la proximitat
i la participació de la gent.
M'agrada una Santa Bàrbara moderna i
actualitzada, i per això treballaré sense
defallir.

Alfred Blanch Farnós
ALCALDE DE SANTA BÀRBARA

Estem preparant un programa amb propostes ambicioses per al nostre poble


