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Les compareixences està previst que comencin en 15 dies

La comissió d'investigació sobre el projecte Castor ha aprovat aquest dilluns la compareixença de 96 persones, totes les propostes que els
grups han presentat. Entre les personalitats que la comissió ha cridat a comparèixer hi ha la del president d'ACS, Florentino Pérez i nou exmi-
nistres com Álvaro Maria Nadal, Joan Clos, José Manuel Soria, José Montilla, Magdalena Álvarez, Josep Piqué, Rodrigo Rato i l'actual
Ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera. P3 

Neix Primàries Catalunya

 

Primàries Catalunya, l’entitat que pretén forjar candidatures unitàries independentistes per a
les eleccions municipals de 2019, ha arribat aquest dimecres als 28.000 inscrits. Segons ha
informat en un comunicat l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), una de les organitzacions
que impulsa el projecte, això suposa un augment de 3.000 inscrits “en tan sols” tres dies. La
iniciativa es proposa arribar ara als 50.000, i per això fa “una crida a continuar explicant el pro-
jecte”. A hores d’ara ja hi ha una trentena de ciutats que s’han adherit al projecte. Entre aques-
tes, Tortosa i Ulldecona. P3 
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L’opinió del diari queda reflectida exclu-
sivament a través de l’editorial. Els arti-
cles de la secció d’opinió expressen
els criteris de qui els signa i el diari no

els fa seus necessàriament.
ELS ARTICLES ANÒNIMS NO

SERAN PUBLICATS A MÉS EBRE

15.000 exemplars 

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

Aquesta Jornada l’orga-
nitza la Societat Catalana
de Neurologia amb la
col·laboració itinerant de
diversos hospitals de
Catalunya. Enguany l’or-
ganització ha estat a
càrrec de l’Hospital de
Tortosa Verge de la
Cinta. El divendres 26
d’octubre, a l’Aula
Magna del Campus de
les Terres de l’Ebre de la
Universitat Rovira i
Virgili, es van aplegar
117 professionals de l’àmbit sanitari de tot Catalunya per a participar en
l’actualització i posada en comú del tractament i diagnòstic de les malal-
ties neurològiques més prevalents. En les diferents sessions van interve-
nir-hi com a ponents set neuròlegs de diferents hospitals de Catalunya,
que han exposat diversos casos amb dificultats diagnòstiques i terapèu-
tiques, i han discutit sobre les possibilitats de tractament de les patolo-
gies neurològiques més freqüents: vasculars, neuromusculars, demèn-
cies, Parkinson, epilèpsia, esclerosi múltiple i cefalees, amb una presen-
tació dinàmica i participativa.
La cloenda ha anat a càrrec del Dr. Joan Josep Baiges, cap del Servei de
Neurologia de l’HTVC.

VI Jornada 
d’Actualització, Tractament i Diagnòstic

de les Malalties Neurològiques

ENGUANY ORGANITZADA PER L’HOSPITAL VERGE DE LA CINTA

Brasil: el retorn al passat

Brasil acaba d'elegir un president racista, sexista i homofòbic. L'antic paracaigudista, Jair Bolsonaro, és un nostàlgic del període dictatorial (1964-1985). Aquest militar d'ex-
trema dreta tanca un parèntesi de la història brasilera de tretze anys de governs liderats pel Partit dels Treballadors (PT) de Lula, a la qual s'afegeixen trenta-tres anys d'al-
ternança política moderada entre el centre de l'esquerra i el centre de la dreta. La campanya electoral va ser sanguinària., Hi va haver atacs, punyalades, morts, ostentacions
i crides a cometre assassinats. També va ser una campanya de dubtosa legitimitat, sobretot per l'ús indegut de les xarxes socials i la difusió de mentides. El llavors candidat,
Jair, es va negar a donar entrevistes -tret que fossin dels qui ell considera "soci", cosa que va quedar clara en l'entrevista que va donar a RecordTV i mentre els altres can-
didats acudien a l'estudi de TV globus-ell es va negar a assistir als debats. Bolsonaro, fascinat per l'autoritarisme i amb projectes problemàtics en gairebé totes les àrees:
medi ambient, seguretat pública, sistema penitenciari, llibertats individuals i de premsa, drogues, drets de les dones, LGBTs i indígenes, representa un risc per l'Economia i
fins i tot la Democràcia.

La directora d'Administració Local, Rosa Vestit, va assessorar
divendres passat els ajuntaments del Baix Ebre i el Montsià
sobre com tramitar els ajuts pels aiguats. Les reunions als con-
sells comarcals es van fer sobretot amb els serveis tècnics dels
consistoris per concretar com i quin tipus d'ajuts poden dema-
nar al Govern i quins poden sol·licitar a la subdelegació del
govern espanyol a Tarragona. El Departament de Presidència
finançarà les inversions i el manteniment que reclamin els ens
locals per reparar el danys de la llevantada en infraestructures
i edificis municipals. Els ajuntaments tenen 30 dies per dema-
nar els ajuts i s'ha fixat un màxim de 10 dies per acabar de
quantificar els desperfectes.

Tramitació dels ajuts 
pels aiguats

LA XIFRA DE DESPERFECTES NO ESTÀ TANCADA

La ministra per a la Transició Energètica, Teresa Ribera, ha
reconegut aquest dimecres sentir-se “sorpresa i escandalitza-
da” perquè la zona nuclear de Tarragona fa 30 anys que no
viu un simulacre total d'emergència i té pendent l'actualització
dels Plans de seguretat.
Ha estat en resposta a la interpel·lació que li ha presentat el
diputat d'Esquerra Republicana Joan Capdevila durant el ple
d'aquest dimecres. La ministra s'ha compromès a treballar la
petició amb el ministre de l'interior, Fernando Grande-
Marlaska, i presentar un calendari concret per dur-lo a terme
aviat.
L’actualització dels plans d'emergència nuclear ha estat un dels
punts que Capdevila ha enumerat a la ministra per posar data
a diferents iniciatives que Esquerra ha presentat al Congrés els
últims mesos i que han estat aprovades per la nova majoria
parlamentària de la cambra baixa. 

La ministra Ribera contesta 
que està escandalitzada perquè fa 30 anys

que no es fa un simulacre d’emergència nuclear

A LA ZONA NUCLEAR DE LA NOSTRA DEMARCACIÓ 

El Consell Comarcal del
Baix Ebre ha iniciat a
Roquetes “Lletres per a
tothom” un programa
que té com a objectiu
promoure l’alfabetitza-
ció en català de persones
adultes d’origen estran-
ger. Una vintena de per-
sones nou vingudes d’o-
rigen magrebí han
començat al Casal de
Joves aquesta formació, que va a càrrec de professores de l’associació
Obre’t Ebre. L’Ajuntament de Roquetes col·labora cedint les instal·lacions
on s’imparteixen les classes de català.

Programa d’alfabetització en català
per a persones nouvingudes

A ROQUETES, INICIAT PEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
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El primer episodi de neu de la temporada ha deixat
gruixos de fins a 40 centímetres a les cotes altes del
Pirineu, especialment al sector més occidental i al ves-
sant nord (Aran i nord del Pallars Sobirà), entre el dis-
sabte i el diumenge. 
A les Terres de l’Ebre, als Ports, també van haver-hi
precipitacions en forma de neu. Ha estat  la primera
enfarinada de la temporada.

Primera nevada 
de la temporada

La comissió d'investiga-
ció sobre el projecte
Castor ha aprovat aquest
dilluns la compareixença
de 96 persones, totes les
propostes que els grups
han presentat. Entre les
personalitats que la
comissió ha cridat a
comparèixer hi ha la del
president d'ACS,
Florentino Pérez i nou
exministres com Álvaro
Maria Nadal, Joan Clos,
José Manuel Soria, José
Montilla, Magdalena
Álvarez, Josep Piqué,
Rodrigo Rato i l'actual
ministra de Transició
Ecològica, Teresa Ribera.
També hi ha el director
del projecte Castor,
Carlos Barat, l'exconse-
ller d'Indústria Josep
Huguet, el Síndic de
Gregues, Rafael Ribó, el
conseller delegat de
CaixaBank Gonzalo
Gortázar i el del
Santander José Antonio
Álvarez. La comissió té
previst començar les

compareixences d'aquí a
15 dies.
Segons ACN, La reunió
de la comissió també ha

aprovat citar com a testi-
moni a l'exalcalde
d'Alcanar Alfons
Montserrat, exsecretari

general d'Energia,
Indústria, Comerç i
Turisme Ignasi Nieto i els
exalcaldes de Vinaròs
Javier Balada i Jordi
Romeu. També, entre
altres, s'ha citat al perio-
dista de l'ACN i autor del
llibre 'Castor: La bombo-
lla sísmica', el perello-
nenc Jordi Marsal.
D’altra banda, el Jutjat
de Vinaròs que investiga
presumptes irregularitats
relacionades amb la tra-
mitació i posada en
marxa del Castor ha arxi-
vat la causa contra 6
consellers d’Escal UGS.
Manté, però, la imputa-
ció contra 3 principals
directius de l’exconces-
sionària i reclama també
a Enagas les dades sobre
l’operació d’injecció de
gas. 

Primàries Catalunya, l’entitat que pretén forjar candi-
datures unitàries independentistes per a les eleccions
municipals de 2019, ha arribat aquest dimecres als
28.000 inscrits. Segons ha informat en un comunicat
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), una de les orga-
nitzacions que impulsa el projecte, això suposa un aug-
ment de 3.000 inscrits “en tan sols” tres dies. La inicia-
tiva es proposa arribar ara als 50.000, i per això fa
“una crida a continuar explicant el projecte”.
A hores d’ara ja hi ha una trentena de ciutats que s’han
adherit al projecte. És el cas de Barcelona, Lleida,
l’Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Sabadell,
Tarragona, Reus, Cornellà, Vilanova, Blanes, el
Vendrell, Tortosa, Sant Pere de Ribes, Calafell, Sant Just
Desvern, Montornès del Vallès, Vilassar de Dalt,
Centelles, Gelida, Ulldecona, Santa Cristina d’Aro, Sant
Feliu de Codines, Castelldefels, Esplugues de
Llobregat, Rubí i Palau-solità i Plegamans.

Un total de 96 compareixences, entre les què hi ha els consellers delegats de CaixaBank i Banc Santander

Als Ports

Primàries Catalunya ja compta
amb 28.000 inscrits per a les

municipals
Florentino i 9 exministres, cridats a comparèixer
a la comissió d'investigació sobre el Castor

El projecte es proposa arribar als 50.000 suports

L’alcaldessa de Tortosa,
Meritxell Roigé, serà la
nova presidenta del
Consorci d’Aigües de
Tarragona (CAT).
L’anunci es farà oficial
avui divendres a la tarda
en el marc d’una visita
que Roigé i el conseller
de Territori i
Sostenibilitat, Damià
Calvet, faran a les
instal·lacions que el
Consorci té a l’Ampolla,
segons han confirmat a
l’ACN fonts del Departament. Arran la mort sobtada
de l’anterior president, Albert Abelló, el vicepresi-
dent del CAT i alcalde de Tarragona, Josep Fèlix
Ballesteros, va assumir el passat gener la presidència
en funcions de l’organisme. D’aquesta manera,
Roigé es convertirà en la primera presidenta ebrenca
del Consorci. I serà la tercera representació del terri-
tori en la presidència del CAT, després de Francesc
Sancho i Valentí Faura.

Meritxell Roigé, nova presidenta
del Consorci d’Aigües de

Tarragona (CAT)

Les compareixences
està previst que

comencin en 15 dies

El Ple de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, en sessió de data 25 d’octubre de 2018, va acordar, entre
d’altres, aprovar inicialment la Modificació puntual de les Normes  subsidiàries  i  de planejament
de Móra d’Ebre de trasllat de la zona verda del polígon 18A, promoguda per  aquest Ajuntament.
Així mateix, es va aprovar el conveni urbanístic per a regular la permuta de terrenys patrimonials i
la Modificació puntual de les Normes Subsidiàries i de planejament de Móra d’Ebre entre
l’Ajuntament de Móra d’Ebre i la mercantil Vilanova Fustes, SCCL.
La Modificació Puntual així com el conveni urbanístic se sotmeten a informació  pública  pel termini
d'un mes, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en un dels diaris de
més circulació de la província i al tauló  d'anuncis de l'Ajuntament per tal que qualsevol que ho
desitgi  pugui examinar-lo i adduir, durant el termini esmentat, totes les al·legacions o observacions
que consideri oportunes, d’acord amb l’article 85 de la Llei d’urbanisme, aprovat el text refós mit-
jançant el DL 1/2010, de 3 d’agost, i l’art. 26 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei d’urbanisme.
La documentació sotmesa a informació pública es podrà consultar a les oficines de l’Ajuntament
tots els dies, de les 11 a les 13 hores, i al web municipal http://www.moradebre.cat/.

Móra d’Ebre, 30 d’octubre de 2018                   
Joan Piñol i Mora
Alcalde-President

AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE 
EDICTE

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

Segueix-nos a Internet entrant 
a la nostra nova web:

www.mesebre.cat
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A Tortosa, amb capacitat per 80 urnes cineràries

EN UN MINUT

*EL CARRER MONT-
CADA, afectat per
l'esfondrament de
dues cases a Tortosa,
es reobre i tots els
veïns desallotjats ja
tornen a casa. Les tas-
ques de desenruna-
ment continuen però
només es restringirà el
pas de vehicles algu-
nes hores.

*El PSC presentarà
una moció al ple per
demanar la constitu-
ció immediata  del
Consell de Ciutat de
Tortosa. I una altra
per garantir l’accessi-
bilitat a persones amb
discapacitat en equi-
paments i espais
públics.

*La CUP tornarà a
presentar una moció
al ple perquè es retiri
un monòlit franquista
dedicat a la guàrdia
civil, situat al Parc.

Més notícies

El pròxim 12 de no-
vembre entraran en
funcionament les noves
instal·lacions esportives
municipals de Tortosa
—WIN Complex Espor-
tiu—, després de 15
mesos d’obres i amb un
cost de 5.041.013,61
euros (iva inclòs). El nou
edifici, que utilitza ener-
gies alternatives que
adapten l’espai als crite-
ris de sostenibilitat i es-
talvi energètic, està for-
mat per un únic volum
de dos plantes que inte-
gra tot el programa fun-
cional, amb uns espais
interiors que busquen
potenciar la transparèn-
cia i la llum natural. Per
a la construcció s’han
adoptat solucions constructives que optimitzen l’execució i els cos-
tos. 

El projecte finalitza, d’aquesta manera, la primera fase d’execució
que ha inclòs la piscina; les quatre sales de fitness, spinning i acti-
vitats dirigides; el conjunt de vestidors de grups i la zona de serveis
comuns: entrada-recepció, vestidors tècnics-àrbitres, graderies, es-
pais de manteniment, magatzem i infermeria. A partir d’ara s’ini-
ciarà la segona fase amb l’enderroc de l’actual piscina coberta i

posterior construcció del mòdul de vestidors col·lectius, la zona d’s-
pa i quatre pistes de pàdel.

Visites guiades a la ciutadania
Per donar a conèixer les instal·lacions i registrar les noves inscrip-

cions, del 7 al 10 de novembre es faran diverses visites guiades. Di-
mecres, dijous i divendres, a les 11.00, 14.30, 18.00 i 20.00 h, i dis-
sabte, a les 13.00 i 17.00 h.

El Win Complex Esportiu Tortosa obrirà el 12 de novembre
Les obres continuaran amb l'execució de la segona fase i l'enderroc de l'actual piscina coberta

Construcció d'un columbari al 
cementeri municipal

L'Ajuntament de Tortosa ha iniciat la
construcció d'un columbari, al cemente-
ri municipal. 
El nou equipament permetrà dipositar-
hi les cendres dels familiars difunts,
davant l'augment de les incineracions i
la creixent demanda d'aquest servei. 
El columbari s'ubica a l'entrada del
cementeri i disposarà de 80 receptacles.
Posteriorment es podria ampliar el
nombre d'espais disponibles, en funció
de la demanda. 
El cost de la construcció puja a 19.000
euros. Els treballs han de quedar enlles-

tits aquesta setmana i es podran
començar a utilitzar una vegada s'apro-
vin definitivament les ordenances fis-
cals.
La construcció del columbari s'afegeix a
les millores fetes al llarg dels últims anys
al cementeri municipal. 
A més d'actualitzar la informació sobre
la titularitat dels nínxols, també s'ha
adquirit un nou elevador així com esca-
les metàl·liques per accedir als nínxols
més alts, i s'ha millorat la jardineria i la
resta d'instal·lacions.

L'encarregada d'inaugurar la fira serà l'exalcaldessa Esther Vidal

Fira del Rovelló dels Reguers, 
aquest cap de setmana

Els Reguers viurà el 3 i 4 de novembre la dot-
zena Fira del Rovelló. La cita posarà a l'apara-
dor un dels productes més característics de les
muntanyes del massís del Port, els bolets, en
una temporada que ha començat amb força
després d'anys més irregulars. 
Un dels fets més destacats és que l'exalcaldes-
sa dels Reguers, i impulsora de la fira, Esther
Vidal, serà l'encarregada d'inaugurar aquesta
edició. 
D'aquesta manera, el poble vol retre-li home-
natge per l'impuls que va propiciar amb
aquesta cita. 
Serà demà dissabte 3 a les 18 h.

ERC de Tortosa relleva Josep Felip Monclús com a portaveu del grup municipal

El grup municipal d'ERC de Tortosa ha decidit rellevar com a portaveu el primer
tinent d'alcalde i regidor de Turisme, Josep Felip Monclús. Serà substituït per la
regidora i presidenta de la secció local del partit, Maria Jesús Viña. Segons
l’Agència Catalana de Notícies (ACN),  la decisió va ser avalada per l'executiva
local del partit reunida el passat divendres i el canvi s'ha formalitzat aquest dilluns
davant la secretaria de l'Ajuntament de Tortosa. El relleu arriba després que la
CUP demanés la setmana passada la dimissió de Monclús després de fer públic
que el fins ara portaveu i alcaldable republicà a les últimes eleccions havia denun-
ciat davant la policia local que activistes feien pintades a la pilastra del monument
feixista al mig del riu Ebre l'any passat. Segons consta a l'atestat policial difós per
la CUP, va ser Monclús qui va trucar la policia local per denunciar els fets. Els
agents van acabar identificant dos joves i van obrir un expedient sancionador pel

qual l'Ajuntament de Tortosa imposa una sanció de 599 euros a un d'ells per pin-
tar la paraula "fora" a la pilastra del monòlit d'exaltació feixista, que és propietat
del Ministeri de Defensa. Aquest diumenge, el regidor republicà va emetre un
comunicat amb el qual defensava la seva actuació tot assegurant que desconeixia
les intencions dels activistes. "Simplement, alertava d'uns fets que podien alterar
l'ordre públic". Va justificar la trucada a la policia local com una "advertència
informal telefònica, per correu o whatsapp" de temes "relacionats amb l'espai
públic, com incidències de trànsit, forats als vials problemes d'enllumenat i d'al-
tres relacionats amb desperfectes, alguns cops causats per actes vandàlics". 
Monclús es manifestava contrari al manteniment del monument franquista i a
favor de la llibertat d'expressió. "Però també creiem que cal cuidar l'espai
públic", va afegir. 
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*EXPOCLICK: del 9 a
l’11 de novembre, el
pavelló 1 d’Octubre
d’Amposta acollirà una
nova edició d’Expoclick,
un riu de clicks. Per setè
any consecutiu, els
amants del Playmobil
podran triar i remenar
entre els productes que
portaran els 15 vene-
dors de Catalunya,
l’Estat i Europa que hi
participen.

* L’ A J U N TA M E N T
D’AMPOSTA i la
Cambra de Comerç de
Tortosa han signat, per
primer any, un conveni
de col·laboració per
promoure i col·laborar
iniciatives que dinamit-
zin el teixit empresarial
de la ciutat, així com
també l’organització de
diferents accions i esde-
veniments. Segons l’a-
cord, l’Ajuntament fa
una aportació de
10.000 euros a l’ens
territorial, que es com-
promet a participar,
coordinar i difondre
actuacions empresarials
i/o promocionals de la
ciutat d’Amposta.

Més Amposta

A mesura que s’aproxi-
men les eleccions muni-
cipals, s’allarguen els
plens a l’Ajuntament
d’Amposta i segueix la
polèmica. Pluja de críti-
ques a l’alcalde i l’equip
de govern d’Esquerra
per l’externalització
d’una part del servei per
atendre infants, adoles-
cents i famílies en situa-
ció de risc. L’oposició va
presentar la segona
moció en bloc del man-
dat, que va ser tombada, parlant obertament “de tracte de favor a la Fundació
Gentis”, adjudicatària d’una part dels serveis. L’alcalde, Adam Tomàs, lamenta
l’ombra de dubte sobre els serveis socials i defensa el procés que ara s’està
impulsant, amb una entitat del tercer sector, remarca, i “amb una voluntat
futura d’internalitzar-ho”. Recorda al grup de CiU que, a diferència d’ells, l’e-
quip de govern actual està mostrant neutralitat amb els tècnics. I al regidor
Germán Ciscar que, si vol, l’acompanyarà ell mateix a denunciar aquest supo-
sat tracte de favor. L’altre punt amb més debat va ser l’adjudicació del contrac-
te dels serveis de neteja viària, enmig de crítiques a Urbaser. Pel PSC, es pot
definir amb una etiqueta: “Amposta, bruta, 5 anys més”. Pel que fa a la resta
de mocions, aprovades les del regidor Ciscar per fomentar l’activitat de perxar
per potenciar el turisme, les del grup de CiU per reclamar un accés a l’AP-7 al
Montsià i impulsar el programa ‘Bon dia’ d’acompanyament a la gent gran. I la
del PSC per un lloguer assequible. 
Una sessió plenària de rècord, de 3 hores i mitja, que va estrenar un sistema de
càmeres per emetre en directe per streaming pel canal de Youtube de
l’Ajuntament.  (notícia d’ebredigital.cat)

Maratonià ple d’Amposta, 
amb nova polèmica

Es qüestiona la gestió dels serveis socials

Primers pressupostos
participatius 

A Amposta, amb 10 propostes a votació

Els majors de 16 anys (o que compleixin els 16 com
a màxim el 31 de desembre d’aquest any), empadro-
nats a Amposta (o que ho hagin estat durant els últims
cinc anys) podran escollir, entre el 5 de novembre i el
9 de desembre, en quin o quins projectes s’inverteixen
150.000 euros del pressupost del 2019. I ho podran
fer escollint entre les deu propostes que es porten a
elecció. Arriba així la fase de votació del procés de
pressupostos participatius, dissenyat per l’empresa Mi-
croveus. Les deu propostes que es duen a votació han
estat validades per una comissió de tècnics de l’Ajun-
tament a partir de les 31 propostes prioritzades que els
hi va traslladar la comissió tècnica de seguiment des-
prés de les tres jornades de debat on hi van participar
entre 30 i 35 persones a cadascuna.

Ple d’Amposta.
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L’AMETLLA DE MAR

*LA REGIDORIA D’ES-
PORTS DE LA CALA ha
previst la construcció
d’un nou camp de futbol
7 de gespa artificial, una
nova pista poliesportiva a
l’aire lliure i de nous ele-
ments d’aigua a la zona
de piscines. Tot plegat
està projectat perquè es
puguin estrenar el pròxim
2019. El nou camp de
futbol, pensat per les
categories base, serà un
dels primers del territori a
incorporar una gespa que
no tindrà cautxú granulat
en superfície, evitant les
molèsties actuals.

*EL FORT VENT ha fet
acte de presència, aquest
dilluns a l’Ametlla, dei-
xant ratxes màximes
superiors als 80 km/h.
Això va provocar la cai-
guda de dos pins en
diversos punts del terme.
Tanmateix, centenars
d’abonats es van quedar
sense subministrament
elèctric.

*OCEANÒGRAFES de
l’empresa calera Plàncton
han pogut comptabilitzar
un centenar de flors de
posidònia fora del perío-
de de floració. A més,
s’han localitzat a molt
poca profunditat, un fet
també poc habitual.

Més notícies

Al voltant de 450 persones han participat durant dues setmanes per
decidir el futur projecte del Centre Social del Barracot, el qual s’in-
corporarà a la proposta de pressupost de 2019 que es debatrà al pro-
per plenari municipal. Finalment, la proposta més votada, la B, amb
un 60.27% dels vots, ha estat la d’Àgora Natural, la qual proposa
una renovació de l’edifici que recorda les tradicionals barraques de
Deltebre. L’alcalde, Lluís Soler, ha posat en valor que “la ciutadania
pugui involucrar-se i decidir en aquelles qüestions que ens ajuden a
definir del Deltebre del futur”. L’alcalde ha recordat que “la regidoria
de Participació Ciutadana és nova d’aquest mandat de manera que
mai abans la ciutadania de Deltebre havia estat tantes vegades con-
sultada”. De fet, durant aquests mesos d’estiu s’han realitzat fins a 6
processos de participació ciutadana.
Els resultats complets del procés de participació ciutadana es poden
consultar al portal web Deltebre Participa! que l’Ajuntament de
Deltebre va habilitar a l’inici de l’actual mandat.

El projecte Àgora Natural donarà forma
al centre social del Barracot

A Deltebre. Fou la proposta més votada per la ciutadania

Finalment, “i després de diferents entrebancs”, l’Ajuntament
de Deltebre gestionarà de manera directa el servei de recollida
d’escombraries, “oferint un millor servei per a la ciutadania amb
un menor cost per a la hisenda municipal”, tal com ha destacat
l’alcalde, Lluís Soler. De fet, es contempla que Deltebre de s’es-
talviarà durant els propers sis anys al voltant de 1.156.000€.
Una quantitat que augmenta fins als 1.755.000€ si es tenen en
compte les millores de servei presentades per l’empresa. La pri-
mera conseqüència directa d’aquest estalvi és la baixada de la
taxa municipal de les escombraries de 15€ per família. També
una disminució del 5% per als establiments comercials. “Unes
reduccions que es podran incrementar en funció de la bona ges-
tió que es promogui des de l’Ajuntament en els propers anys”.
Soler es mostrava satisfet: “després de dos anys d’intens treball
i obstacles dirigits i malauradament interessats, estrenem la nova
gestió de la recollida d’escombraries, neteja viària i platges amb
el nou servei d’imatge de poble. El principal objectiu de gestio-
nar els residus directament sempre ha estat el d’oferir un millor
servei i, al mateix temps, rebaixar la taxa d’escombraries per així
disminuir la pressió fiscal als veïns i veïnes”. 

Permetrà reduir 15 euros per família la taxa municipal

Deltebre presenta el nou servei de
recollida d’escombraries

Esquerra Republicana-Més
Deltebre han anunciat aquest
dilluns que presentaran una moció
al proper ple ordinari de rebuig a
l’aplicació de contribucions espe-
cials per al soterrament de xarxes
de mitja tensió a diverses zones del
municipi. Ho fan després de copsar
el “neguit, la preocupació i l’oposi-
ció dels veïns afectats” que arran de
la feina d’assessorament sobre el
POUM van fer arribar aquesta pro-
blemàtica a la formació. La porta-
veu d’Esquerra Republicana
Vanessa Callau ha explicat que es
tracta d’un problema de poble on l’equip de govern del PDeCAT “no ha
tingut la més mínima sensibilitat. És molt injust que s’hagin de pagar con-
tribucions especials de fins a 8.000 euros de quelcom evitable i que en
última instància ha d’acabar pagant la ciutadania”. El candidat a
l’Alcaldia per Més Deltebre, Joan Alginet, ha afirmat que en matèria de
soterrament de xarxes l’actuació del govern municipal “no ho ha pogut
fer pitjor. S’ha dut a terme una erràtica participació ciutadana per fer res-
ponsables als veïns d’un pagament que segons l’article 59.2 de la Llei
24/2013, de 26 de desembre del Sector Elèctric qui proposa la modifica-
ció o variació de les xarxes elèctriques n’ha d’assumir el pagament, en
aquest cas l’Ajuntament o l’empresa que n’ha tret el benefici”.

“I que és tornin els diners als veïns”

Esquerra Republicana-Més Deltebre demanarà
suspendre l’aplicació de contribucions especials

pel soterrament de xarxes elèctriques

El ple del Consell Comarcal del Baix Ebre va apro-
var l’addenda corresponent al període 2018-2019
del contracte programa 2016-2019 per a la coordi-
nació, la cooperació i la col·laboració amb el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de
la Generalitat. Aquesta addenda dota el Consell
Comarcal amb 4,2 milions d’euros per finançar els
serveis socials bàsics i especialitzats, lluitar contra la
pobresa i impulsar programes de reforç de la cohe-
sió social i de promoció de la igualtat. D’altra
banda, el Consell Comarcal va aprovar sol·licitar
una subvenció de 496.104 euros al Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya (SOC) per finançar les
accions proposades el 2019 en el projecte Treball a
les 7 comarques. Així mateix, la Corporació comar-
cal va ratificar una sol·licitud de subvenció de
453.153,99 euros al SOC per executar el 2019 el
programa Enfeina’t amb l’objectiu de facilitar la
pràctica laboral i l’adquisició d’experiència a un
total de 15 persones en situació d’atur. En el marc
de les polítiques d’ocupació, el plenari també va ratificar una altra sol·licitud de subven-
ció al SOC per import de 91.523 euros amb l’objectiu de continuar el 2019 el programa
UBICAT amb la participació de 50 persones. D’altra banda, la regidora d’ERC de
l’Ajuntament de Roquetes, Tere Moreso, va prendre possessió del càrrec de consellera
comarcal en substitució de Francesc Gas, que va renunciar-hi en incorporar-se com a
diputat a la Diputació. El ple també es va manifestar a favor del desdoblament de la N-
420, la C-43 i la C-12 fins al Corredor del Mediterrani.

S’aprova l’addenda del contracte
programa de serveis socials

Al ple del Consell Comarcal del Baix-Ebre. S’eleva a 4,2 milions d’euros

Tere Moreso, nova consellera comarcal. 
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Des del PDeCAT creuen que ERC està fent política d’una qüestió “en la que tots hi estàvem d’acord”

Polèmica: la Ràpita reclama solucions per a la carretera al poble Nou i el Trabucador

EN UN MINUT

*LA NIT DE LA CUL-
TURA a l’Auditori
Sixto Mir de la Ràpita
homenatja l’escriptor
Víctor Canicio i premia
Esteve Llitrà, amb
l’Arbó de narrativa, i
Marc Raventós, amb
l’Agustí Vizcarro d’es-
cultura.

*LA RÀPITA: rescaten
dues tortugues
babaues. Els animals
van quedar atrapats
accidentalment a les
xarxes de pesca.

*SEGONS EL BALANÇ
dels dos primers mesos
de desviament obliga-
tori de vehicles pesants
de l’N-340 a l’AP7,
cada dia es desvien
més de 4.000 vehicles
del tram de l’AP-7
entre Peníscola i
l’Hospitalet.

(Notícies de Ràdio Ràpita)

Més notícies

Aquest dimarts s’han
presentat a l’Espai gas-
tronòmic del Mercat de
la Ràpita les setzenes
jornades gastronòmi-
ques i la Diada del lla-
gostí que se celebraran
al municipi en les pro-
peres setmanes. Con-
cretament, la Diada del
llagostí serà el dissabte
10 de novembre, al pa-
velló firal, durant la qual
tretze restaurants i esta-
bliments rapitencs oferi-
ran la tradicional degus-
tació de tapa de llagostí
més beguda al preu de
5 euros. A més de la
Diada del llagostí del 10
de novembre, els res-
taurants rapitencs oferi-
ran del 10 de novembre
al 9 de desembre un se-
guit de menús especials,
amb preus entre els 35 i
40 euros, en què es podran degustar diferents textures i maneres
de cuinar aquest producte estrella rapitenc. 

Com és habitual, des d’Estació Nàutica de la Ràpita s’han activitat

uns packs de gastronatura, que permeten la participació en aques-
tes jornades gastronòmiques combinant-les amb estades a la Ràpita
i activitats com el caiac, el paddle surf o les passejades en bicicleta. 

Jornades gastronòmiques a la Ràpita i Diada del llagostí 
El 10 de novembre

Josep Caparrós: “des de l’Ajuntament no entenem la decisió del ple de la Diputació 
on els mateixos partits que aquí donen suport a la moció, allí la rebutgen”

El Ple de l’Ajuntament de la Ràpita va aprovar per unanimitat, en sessió ordinària
del mes de setembre, una moció en què demana que la Diputació de Tarragona
assumeixi la titularitat de la carretera que uneix la Ràpita amb el Poble Nou del
Delta i el Trabucador, actualment de titularitat municipal i compartida pels ajunta-
ments d’Amposta i la Ràpita. Aquesta moció, per impulsar les millores a la carrete-
ra, aprovada pel plenari de l’Ajuntament rapitenc, també va ser debatuda al Ple de
la Diputació de Tarragona, on va ser rebutjada pels vots de Convergència i Unió
(CiU), Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Partit Popular (PP) i Ciutadans
(C’s), amb els únics vots a favor d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i la
Candidatura d’Unitat Popular (CUP). En aquest sentit, l’alcalde de la Ràpita, Josep
Caparrós, ha explicat que “des de l’Ajuntament de la Ràpita no entenem la decisió
del plenari de la Diputació de Tarragona, on els mateixos partits que aquí li donen
suport allí la rebutgen i no aproven assumir la titularitat de la carretera que va de
la Ràpita al Poble Nou i al Trabucador. És un tema que fa anys que s’arrossega i
s’ha de solucionar, per això els  dos ajuntaments –el de la Ràpita i Amposta-, titu-

lars de la infraestructura, confiàvem que la Diputació de Tarragona, com a òrgan
supramunicipal que ha de vetllar pels interessos de tot el territori, n’assumiria
aquesta competència i tiraria endavant el projecte ja redactat”. Des del PDeCAT
asseguren que a la Junta de Portaveus ja “es va recordar que la via s’ha d’incorpo-
rar al Pla Zonal de la Xarxa Local de Carreteres de la Diputació i quan això passi, la
intervenció serà prioritària”. Creuen que és intolerable que se’ls hagi acusat de no
estar al costat de la gent del Delta i hi veuen una voluntat política. De fet, acusen
a Esquerra d’haver trencat un consens històric. Des del PDECAT acusen als republi-
cans, que governen a Amposta i la Ràpita, de defugir responsabilitat. A l’espera
d’una intervenció integral, insten a una actuació d’immediat per arranjar els vorals
i repintar les línies que, asseguren, no s’ha fet des del 2014. Joan Martín Masdeu,
portaveu del Grup Municipal de CiU a l’Ajuntament de la Ràpita, deia que “sap
greu i em sorprén que es vulgui fer política d’un tema en el que estàvem tots d’a-
cord. Al Pla Local de carreteres ja estan incorporats aquests camins i penso que no
s’estan dient les veritats”.

Al Mercat municipal es van presentar dimarts les jornades gastronòmiques i la Diada del llagostí.

Franca Masu clourà el  Festival de
Músiques en Terres de Cruïlla

Després d’un cap de setmana intens en què el VI
Festival de Músiques en Terres de Cruïlla de la Sénia
ha acollit el gruix de la seua activitat, només queda
el Concert de Músiques en Terres de Cruïlla. Aquest
concert tindrà lloc demà dissabte, a les 21.30 h, a la
Casa de Cultura de la Sénia i anirà a càrrec de la
cantautora algueresa i recent Creu de Sant Jordi,
Franca Masu, i de la Banda de Música de
l’Agrupació Musical Senienca (AMS).

Neteja dels cementiris
municipals d’Ulldecona

L’Ajuntament d’Ulldecona ha dut a terme aquestes
setmanes tasques de neteja i millora dels cementiris
de la localitat, com és habitual a les voltes de la fes-
tivitat de Tots Sants. El fort vent dels darrers dies ha
causat alguns danys, sobretot pel que fa a les zones
enjardinades. L’alcaldessa, Núria Ventura, ha volgut
destacar la feina feta per la Brigada Municipal i,
molt especialment, per l’encarregat dels cementiris,
Agustí Pla. 

La Cooperativa de Santa
Bàrbara estrena porgadora

Dilluns, els socis de la Cooperativa Santa Gregori de
Santa Bàrbara van començar a entrar les primeres
olives d'una temporada que el president de l'enti-
tat, Amadeo Albiol, augura "prou correcta, tot i que
no serà plena, es poden acabar generant fins a
350.000 quilos d'oli de bona qualitat, amb el milió i
mig de quilos d'olives que s'espera d'aquesta colli-
ta”. Destacar la instal·lació de la nova porgadora
amb una inversió de 90.000 euros. (La Plana Ràdio)
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*GANDESA: una àvia
va resultar ferida greu
després de ser atrope-
llada per un tractor a
Gandesa, el cap de
setmana passat. La
dona, de 88 anys, fou
traslladada amb
helicòpter a l'Hospital
de Tortosa Verge de la
Cinta amb un fort cop
al cap.

*FERIT CRÍTIC un
home en un accident a
Mas de Barberans. Els
fets es van produir dis-
sabte passat. El vehicle
va sortir de la via.

*CARLES GUERRA
(Amposta 1965) expo-
sarà a Lo Pati
“Treballs” una sèrie
d’instal·lacions dels
anys 90 que ara cedeix
al centre d’art. Es trac-
ta de les darreres obres
que va produir per
exposar i que li servei-
xen per explorar el
concepte (im)producti-
vitat.

Més 
notícies

El Club Patí l’Aldea ha format part dels quasi 150  esportistes i clubs catalans vin-
culats amb el patinatge que han estat rebuts al Palau de la Generalitat per la
Consellera de la Presidència Elsa Artadi. 
Els èxits internacionals als que ens tenen acostumats a aconseguir els membres
del Club Patí l’Aldea han fet  que tinguin el reconeixement institucional per la
Generalitat de Catalunya. 
Recordem que recentment el grup xou petit va aconseguir el 3r lloc del món al
campionat celebrat a França.

El Club Patí l’Aldea rep un
reconeixement de la Generalitat

Per la trajectòria i els resultats aconseguits

La Mancomunitat de les Terres del Sénia ha creat un
camí fluvial a l'entorn del riu per recuperar el patrimo-
ni natural i històric d'aquesta zona de cruïlla entre
Catalunya i el País Valencià. Es tracta d'un itinerari de
més de cinquanta quilòmetres, de moment per fer a
peu, que unirà els deu pobles de banda i banda del
riu. La primera fase s'ha fet a la part catalana i està
previst que també enguany acabi l'arranjament de la
part valenciana. 
El tram entre la Sénia, Ulldecona i Alcanar ja està
arranjat, una primera fase que ha costat 151.000
euros, i que s'ha finançat a través del programa
Leader, amb més de 32.000 euros. 
L'itinerari serà un nou actiu turístic on rescatar tot un
patrimoni natural, industrial i històric molt descone-
gut.

La Mancomunitat del Sénia
crea un camí fluvial

Per recuperar el patrimoni de l'entorn del riu

Nou servei de columbaris al cementiri 
municipal de Roquetes

L’Ajuntament de Roquetes posa en marxa aquest nou
servei de columbaris al cementiri municipal amb un dis-
seny integrador, modern i funcional. El regidor d’Obres
Públiques, Serveis i Béns, Paco Cabanes, ha explicat que
els 42 columbaris es podran adquirir aviat, un cop apro-
vada la corresponent ordenança municipal. La construc-
ció d’aquests 42 columbaris es considera una primera
fase, i s’ha dissenyat per adaptar-la a l’espai disponible
dins de l’última ampliació que es va fer al cementiri.
Amb aquest servei es vol donar resposta a la demanda de la ciutadania de disposar també al cemen-
tiri d’un lloc on dipositar les cendres dels difunts. Segons Cabanes, aquesta obra respon a la voluntat
de l’equip de govern d’anar posant al dia i modernitzar progressivament totes les instal·lacions
municipals. Nota i Foto: Roquetes Comunicació.

Premis de Cultura 
del Perelló

Els novens Premis de Cultura del Perelló tenen tres convocatò-
ries dedicades a fomentar la creació artística amb fotografia i
pintura. Una és per al premi pintura Amadeu Pallarès Lleó (pin-
tura temàtica oberta). La segona per al premi de fotografia
Josep Diloli (fotografia temàtica oberta) i la tercera és per al
premi Antonio Gonzalvo (fotografia temàtica local).
Enguany i com a novetat, hi ha un únic premi amb més dotació
econòmica. Serà per al premi de pintura.
La recepció d’obres per participar finalitza el dia 16 de novem-
bre de 2018, a les 13.00 hores.
L’entrega dels premis es farà el divendres dia 23 de novembre
de 2018 a la Sala d’Exposicions de la Casa de la Cultura del
Perelló.

El sistema de selecció per competències de L’Onada Serveis,
protagonista al Palau de Congressos de Tarragona

El sistema de selecció per competències que, per tal d’avaluar les persones candidates de la manera més objectiva
possible, ha implementat L’Onada Serveis va ser protagonista a la Taula Rodona que, sota el títol Eficàcia i Satisfacció
Professional. És Possible?, va organitzar la Fundació Intermedia al Palau de Congressos de Tarragona el passat 25
d’octubre. Pablo García, el tècnic de selecció, va detallar com els processos de selecció de personal que s’activen a
L’Onada Serveis inclouen una primera entrevista a la qual les persones candidates són avaluades mitjançant un barem
que assigna valors numèrics a cadascuna de les competències que es consideren fonamentals pel lloc de treball que
es pretén cobrir i es tanquen després d’una o més entrevistes successives a les quals les competències detectades se
sotmeten a avaluació pràctica mitjançant una prova a la qual se simula una situació quotidiana habitual a la feina en
qüestió. “Del que es tracta és de descobrir quines de les característiques i competències que necessitem, tenen les
persones candidates i de validar-les després en una situació semblant a les que es donen en el dia a dia de L’Onada Serveis. També ens recolzem, és clar, en tests psicotècnics
i entrevistes de caire tècnic. A L’Onada Serveis, sempre, cerquem els millors professionals”, explica Pablo.
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*GANDESA: la jornada
“Les associacions de
dones de les Terres de
l’Ebre parlem del nostre
futur”, organitzada per
l’Institut Català de les
Dones a les Terres de
l’Ebre, juntament amb el
Consell Comarcal de la
Terra Alta, tindrà lloc el
10 de novembre, a
Gandesa, al Celler Joan
Figueres. 
A les 10 del matí hi haurà
una taula rodona amb la
participació de Rosa
Queralt, Montserrat
Reverté, Rosenda Pujol i
Sandra Gallardo. A les 12
h, conferència ‘Les dones
d’avui’ amb la filòloga i
periodista Pilar Rahola.
L’acte està obert a tot-
hom. En acabar, se cele-
brarà un dinar a Gandesa
(preu: 17 euros). 
Hi haurà, per a la jorna-
da, servei d’autobús.
Sortides d’Amposta,
Móra d’Ebre i Tortosa.
Places limitades (2
euros).

Més 
notícies

Set persones van resultar diumenge a la nit ferides
per una fuita de gas al carrer Calvari de Batea. Tres
són membres de la mateixa família i estan en estat
menys greu, mentre que els altres quatre són treba-
lladors sanitaris que s'havien desplaçat al domicili
per atendre una persona que s'havia desmaiat.
Estaven ferits lleus. Sis dels afectats van ser traslla-
dats a l'Hospital de Móra d'Ebre i un altre al Moisès
Broggi per utilitzar la càmera hiperbàrica. Hi van
participar tres unitats del Servei d'Emergències
Mèdiques i tres dels Bombers, a més d'un tècnic de la companyia de gas.

Set ferits per una fuita de gas
A Batea

Jornada de Productes i Venda de
Proximitat, a la Ribera d’Ebre

Dimecres 7 de novembre al matí se celebrarà a la sala de plens
del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre la Jornada de pro-
ductes locals i venda de proximitat, valor de territori a la
Ribera d’Ebre, destinada als productors i agents relacionats
amb el sector agroalimentari de la comarca. L’objectiu és
impulsar els canals de venda de proximitat i producte local a
la Ribera, a partir d’unes línies d’actuació prioritàries, estratè-
gies i accions que poden contribuir a valorar el producte i les
persones que hi ha al darrere. L’acte forma part de les accions
previstes dins el projecte Ribera d’Ebre Viva 2018.

Des d’avui i fins diumenge,
se celebra a Gandesa la
Festa del Vi de la Terra
Alta. Com cada any tindrà
com a eix central la Mostra
de Vins (Rambla de la
Democràcia), amb repre-
sentació de 32 cellers de la
Denominació d’Origen
Terra Alta. La inauguració
de la Festa tindrà lloc avui
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 acom-
panyat pels representants
de les entitats organitzado-
res 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. La proposta
gastronòmica anirà a càrrec de Vicent Guimerà, xef del restaurant
L’Antic Molí d’Ulldecona, guardonat amb una Estrella Michelin.
Prèviament a la inauguració de la Festa, avui divendres al matí (12h)
tindrà lloc una nova edició de les jornades tècniques que la DO Terra
Alta organitza pels cellers membres i per empresaris de la comarca.

La Denominació
d’Origen Terra Alta
va celebrar dilluns la
quarta edició de la
seva jornada profes-
sional emmarcada als
actes de celebració
de la Festa del Vi de
la Terra Alta, i que
enguany ha donat el
tret de sortida a la
setmana de la festa.
Dirigit als professio-
nals de la restauració
i la distribució, així
com a prescriptors i
premsa especialitza-
da, el showroom es
va celebrar un any
més a l’emblemàtica
Església del Poble Vell
de Corbera, i va per-
metre als assistents
tastar més de 100 referències -amb la Garnatxa blanca com a
màxim referent- dels 29 cellers que van participar de la jornada.
Un cop finalitzar el showroom, els convidats es van traslladar
fins a Horta de Sant Joan per gaudir d’un dinar típic terraltí a
càrrec dels restauradors de la Terra Alta i en un paisatge immi-
llorable: el Parc Natural dels Ports.

Festa del Vi de 
la Terra Alta

Tret de sortida a la Festa

Des d’avui i fins diumenge, a Gandesa

Dilluns, amb la jornada professional de la DO Terra Alta

Móra d’Ebre instal.larà càmeres de
vigilància i seguretat als carrers

El ple de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, entre altres
acords, va donar compte dels desperfectes produïts
pels recents aiguats en una vintena de camins veï-
nals, amb un import de les reparacions de 10.570
euros. A banda de les afectacions als camins, els
aiguats van provocar incidències a la llar d’infants,
a les escales de La Llanterna i un comerç annex, al
Casal Jove i a la sala de màquines de les piscines
municipals descobertes. En l’apartat de precs i pre-
guntes, la regidora Cinta Agné (ERC) es va manifes-
tar favorable a la instal·lació de càmeres de vigilàn-
cia i seguretat als carrers de la població. D’altra
banda, l’alcalde Joan Piñol va informar que aquesta
setmana estava prevista la instal.lació de la passera
que ha d’unir el passeig del Pont amb l’illa de Saurí.

Joves en Pràctiques de la
Garantia Juvenil

“Joves en Pràctiques” és una iniciativa impulsada
pel Servei d’Ocupació de Catalunya que, a través
del programa de Garantia Juvenil, pretén donar
cabuda a aquells joves que hagin finalitzat els seus
estudis i que encara no exerceixen la seva professió,
mitjançant l’adquisició de competències i habilitats
professionals durant aquest període de pràctiques
remunerades. En aquest context, el Consell
Comarcal de la Terra Alta ha ofert tres llocs de feina,
dos d’administratius i un/a tècnic de planificació
comarcal. Els joves seleccionats s’han incorporat a la
plantilla de l’ens fins al proper mes de maig de 2019
i estaran ubicats al Telecentre, vinculats a l’Àrea de
Serveis Informàtics i a l’Oficina Jove, i a la seu del
Consell Comarcal.

La Terra Alta, comarca del
mes al Palau Robert 

L’Oficina de Turisme, ubicada en el Palau Robert, al
passeig de Gràcia de Barcelona, ha posat en marxa
la iniciativa "La comarca del mes", amb l'objectiu
de donar a conèixer i exposar els recursos turístics
de les comarques catalanes i els seus materials de
promoció. Durant el mes de novembre serà la Terra
Alta la comarca protagonista, per la qual cosa els
diversos canals de comunicació del Palau Robert,
tals com les xarxes socials i els canals en línia de
difusió, promocionaran i donaran a conèixer els
recursos turístics de la comarca. Durant tot el mes
de novembre, les persones que s'acostin al Palau
Robert trobaran en un lloc preferencial d'aquesta
oficina de turisme emblemàtica tota la informació,
recursos i actius vinculats a la contrada. 
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Nascuda a Tortosa (1969), Mar Lleixà Fortuño és infer-
mera, va estudiar a l'Escola d'Infermeria Verge de la
Cinta adscrita a la Universitat de Barcelona (UB), llicen-
ciada en Psicologia per la Universitat Nacional d'Estudis
a Distància (UNED) i doctora per la Universitat Rovira i
Virgili. Ha exercit com a infermera assistencial en dife-
rents hospitals de l'ICS (HTVC i Hosp. Germans Trias i
Pujol de Badalona), a l'Hospital Comarcal de Vinaròs i,
ha estat professora de la Facultat d'Infermeria de la
URV, tant al grau d'Infermeria al Campus Terres de
l'Ebre, com del Màster en Ciències de la Infermeria, que
va coordinar durant 6 anys, directora de diverses tesis
doctorals i membre del grup de recerca d'Infermeria
avançada de la URV, al 2016 s'incorpora com a directo-
ra territorial d'Infermeria de l'ICS de les Terres de l'Ebre,
fins al passat 16 de juliol. Actualment continua vincula-
da a la URV sent professora associada de la Facultat
d'Infermeria.

Parlem d'aquest passat recent, ja que des del
1999 fins al 2016 va ser professora de la
Facultat d'Infermeria de la URV, apostant per
la col·laboració en programes d'intercanvi
que permeten als estudiants d'altres països
conèixer el treball de la infermeria en els
nostres centres sanitaris, i també aprendre
de les experiències dels alumnes que vénen
d'arreu d'Europa. Quines són les diferències
que s'han pogut observar?
Els programes de mobilitat aporten a la formació acadè-
mica de l'estudiant un valor afegit per la seva formació
tant a nivell professional com personal, són una opor-
tunitat d'ampliar la formació amb un intercanvi de
coneixements i valors amb estudiants d'altres països, en
aspectes com els sistemes sanitaris, organitzacions amb
enfocaments diferents, això et permet ampliar el mapa
mental, ser més obert, veure formes diferents de fer...i
això sempre és positiu i també permet valorar el que
tenim al nostre país i entorn, un sistema sanitari potent,
amb un model d'atenció amb cobertura universal, que
en altres països és de copagament o exclou a part de la
població o és privat. També els impacta el canvi cultural
dels models familiars, al nostre entorn la família té un
paper molt important, un altre tema del que ara s'està
parlant molt, són les ràtios d'infermeria a altres països,
aquestes ràtios són superiors, a Catalunya, actualment,
és de 6 infermeres per cada 1000 habitants i la mitjana
europea és de 9. Durant els anys en que vaig estar a la
Universitat, vaig poder apreciar com cada cop eren més
els alumnes que marxaven i també cada cop eren més
l'alumnat que venia aquí a fer les seves estades, alum-
nat d'arreu que també aporta i motiva als professionals
que els acull en les practiques, per tant el benefici, és
per tots els participants.

Parlem del Pla Estratègic de Salut de les
Terres de l'Ebre
Aquest Pla a Terres de l'Ebre, s'ha d'iniciar els propers
mesos, és un dels reptes que he de liderar al territori i
ens marcarà el full de ruta pels propers anys. Cal definir
l'objectiu amb la participació activa dels diferents
actors, s'ha de fer un diagnòstic d'on som, de fer la foto
actual amb el perfil de població que tenim, les seves
necessitats, que volen els usuaris i les seves famílies,

quins recursos tenim incloent als professionals. A partir
d'aquesta anàlisi cal definir on volem anar, amb estratè-
gia com ho volem fer, amb visió de futur i transversal
en visió de territori, aprofitant les fortaleses internes, i
les oportunitats de l'entorn que ens permetin afrontar
els reptes actuals i de futur. Els eixos, els objectius i les
accions concretes per millorar la salut i l'atenció al terri-
tori sortiran del resultat de la participació dels diferents
representants de professionals, proveïdors de salut,
mon local i ciutadania, de la reflexió i treball realitzat i
per tant del propi pla, i ens marcaran el full de ruta dels
propers quatre anys també en el tema d'aquelles inver-
sions necessàries per afrontar aquests reptes.

Un moment delicat el que està passant el
personal del món de la salut a les TE per la
manca de professionals mèdics. Quines
serien les solucions per a captar i retenir
bons professionals?
Aquesta realitat afecta a tot el país, sabem que estem
davant un problema complex, per tant les solucions
s'han de treballar i consensuar amb visió de conjunt, de
país. Des del Departament de Salut, s'ha posat en
marxa el Fòrum de diàleg professional amb l'objectiu
d'adequar la planificació de necessitats, els perfils i rols
dels professionals als nous models assistencials que
donen resposta a les noves necessitats i demandes dels
ciutadans. Aquest Fòrum ja ha organitzat diferents jor-
nades de treball en les que han participat professionals
i representants del sector salut per consensuar un
diagnòstic conjunt que permeti definir mesures concre-
tes, que s'aniran implementant els propers mesos,
posant l'accent en quatre grans reptes:
- Adequar les ràtios d'infermeres a estàndards europeus
i desplegar i reconèixer les especialitats infermeres.
- Fer més atractiva l'especialitat de Medicina familiar i
comunitària.
- Garantir la distribució equitativa de professionals
arreu del territori

- Treballar conjuntament en les Universitats, coordinant
i apropant la planificació docent amb les necessitats
assistencials actuals
Cal consensuar diferents mesures que permetin redefi-
nir el model que permetin replantejar els rols i funcions
dels professionals i que permetin captar i retenir profes-
sionals. En les zones rurals encara és més difícil, com a
territori el fet d'estar lluny de Barcelona, amb proble-
mes de comunicació, d'infraestructures i mobilitat
també ens afecta, per tant mentrestant tot això no es
solucioni, hem d'oferir alguna cosa més per ser atrac-
tius. Ens han de conèixer, és important tenir places de
formació MIR, que permetin que els metges vinguin al
territori i alguns d'aquests es queden, hem de poder
oferir contractes laborals estables, que fidelitzen, i pro-
bablement encara cal fer més coses, es parla de dife-
rents opcions: puntuació extra pels barems de bossa de
treball, oposicions i/o carrera professional, incentius de
territori... aliances entre territoris amb professionals
compartits, ser més flexibles per adaptar-nos a les
necessitats dels professionals... Com deia és un proble-
ma complex i ara s'ha abordat amb una visió de país
des del Departament de Salut i que ens ocupa com a
territori, i segur que la solució passarà per un conjunt de
propostes d'acció creatives i consensuades per poder
garantir la distribució equitativa arreu del territori.

L'ampliació de l'Hospital Verge de la Cinta i
l'accessibilitat. 
Ens estem ocupant d'aquest tema, tal com va anunciar
la Consellera en la seva visita, hi ha un compromís en
diferents inversions a l'Hospital que recordem és l'hos-
pital de referència del territori. S'està redactant el pro-
jecte de l'aparcament que millorarà l'accessibilitat i con-
vertirà l'Hospital en un Hospital urbà connectat a la ciu-
tat.Aquest projecte inclou una reserva per una amplia-
ció d'uns 4000 m2 que serviran per zona ambulatòria i
permetrà reordenar i actualitzar diferents serveis de
l'HTVC. També s'està redactant el projecte del futur
edifici oncològic que en una primera fase ubicarà el nou
accelerador lineal que permetrà rebre tractament de
radioteràpia a les persones que ho necessiten, aquesta
primera fase està previst finalitzar-la durant el 2020, i
una segona fase que inclourà consultes i hospital de dia
oncològic.
A finals del 2018, està previst que l'HTVC ja disposi
d'un heliport adequat per poder disposar de vol noc-
turn les 24 h del dia, és una molt bona notícia, ja que
en determinats tractaments sabem que el factor temps
és vital, suposarà un salt qualitatiu. Una altra inversió
que s'està estudiant per poder-la prioritzar fa referència
al servei d'urgències, és necessari ampliar aquest servei
per poder disposar dels espais necessaris per poder
millorar l'atenció a la població i que els professionals
puguin treballar en millors condicions.

En quin punt està la gestió per part de Salut
TE de l'Hospital comarcal de Móra d'Ebre?
Actualment s'ha iniciat una auditoria per part d'una
empresa externa, per poder tenir una avaluació del cost
de GECOHSA i acabar de determinar les següents ope-
racions a fer. És un tema prioritari que per diferents
situacions, entre elles l'aplicació del 155, ha fet alentir
el procés, però que en mesos estarà resolt.

Mar Lleixà Fortuño

El Pla Estratègic de Salut de les Terres de l'Ebre s'ha d'iniciar els propers mesos

DIRECTORA DELS SERVEIS TERRITORIALS DE SALUT A LES TERRES DE L'EBRE

Isabel Carrasco
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Diumenge, l’equip de la Ribera rebrà el Figueres (12 h)

El nou cos tècnic de l’Ascó va debutar 
amb victòria ahir al camp del Martinenc (0-1)

TERCERA DIVISIÓ. LEO LÓPEZ VA SER DESTITUÏT DIUMENGE PASSAT

MINUT 91
DIUMENGE, en directe, a

CANAL TERRES DE L’EBRE. 

Anàlisi de la jornada amb resums amb
els gols dels partits: Ascó-Figueres, 
Rapitenca-Borges, Amposta-Camarles, 

Catalònia-Roquetenc i 
Deltebre-Benissanet.

Convidats: Guillermo Camarero (tècnic
de la Rapitenca) i Guillermo Camarero

(tècnic del Roquetenc) 

22.30 h

Ja es veia des de fa un mes que aquest Ascó no anava
bé i que el tècnic Leo estava qüestionat. I així ha estat.
L’Ascó no volia seguir en una dinàmica negativa en
una categoria com la Tercera divisió, amb equips molt
potents. Hi havia millor equip que la temporada passa-
da però no hi havia sort. Lesions de jugadors vitals,
jugar 6 partits fora de casa i tot això unit a que el tema
tàctic en gairebé tots els partits no ha funcionat, sobre
tot en l’aspecte ofensiu.
L'experiència de Leo consistia en la Tercera divisió
murciana com a primer míster. I amb això no vull dir
que no sigui un bon entrenador. Però el seu fitxatge,
avalat per Castillejo, d’entrada va sorprendre. Hi havia
tècnics a la província amb molta experiència com
Fabregat i Teixidó, que han entrenat a la Segona divi-
sió B, o altres com Javi Robles, Pallarés, Beto, José
López, Isaac o Amores que han picat pedra en catego-
ries inferiors. La plaça de l’Ascó sempre havia estat
tranquil.la. Miguel Rubio va estar 4 campanyes. Santi
Castillejo, dues, i hagués seguit si no hagués fitxat per
l'Osasuna B. Però al futbol, si no entra la pilota, el mís-
ter gairebé sempre paga els plats trencats. La decisió
de confiar en Javier Garcia, Miki Aguza i Albert és molt
encertada. Ja van estar amb Santi Castillejo al Reus i al
Nàstic i a l’Ascó. Miki també va estar-hi al Llagostera,
amb el tècnic navarrès. Arriba l'hora. Crec que és una
decisió amb sentit comú. Tenen fusta. Els conec. Molta
sort a tots tres.

L’opinió de Joaquin Celma. 

Ascó, 
època de canvis

La detenció del que fou president de la Federació Ca-
talana de Futbol i actual vicepresident de l’Espanyola,
Andreu Subies, no ha sobtat. Ja feia uns mesos que es
detectava que podia passar. La seua relació amb Villar
podia esquitxar-lo d’alguna manera. D’entrada, cal
considerar la seua presumpció d’innocència, abans de
fer qualsevol valoració. La Federació Catalana ha pro-
gressat en els darrers anys, i es coneixia que podia ser
així per la bona relació amb l’espanyola, entre Subies i
Villar. Poc puc dir jo des aquí. Tampoc és la meua inten-
ció opinar de qüestions que no coneixo a fons. A més,
ja vaig tenir experiència fa uns anys per uns comentaris
que vaig fer enmig d’unes eleccions a la Federació. I el
que em va succeir. Per tant, s’ha de deixar que la justí-
cia aclareixi els fets. Subies va vendre el Benavent i la
seua estratègia i trajectòria des de llavors l’han impulsat
fins on està ara. A veure què passarà i com afectarà, tot
plegat, si pot fer-ho, a la nova directiva de la Federació
Catalana, avalada per Subies. 

Michel 

La detenció 
d’Andreu Subies

TERCERA DIVISIÓ
Ascó-Figueres 
diumenge 12 h
PRIMERA CATALANA
Rapitenca-Borges
diumenge 16.30 h
SEGONA CATALANA
Dissabte
Reddis-M Nova 16h
Riudoms-Ampolla 17h
Pastoreta-Valls 18.30h
Diumenge
Torreforta-Catllar 12h
Ulldecona-Vendrell 16h
la Sénia-Gandesa 16h
P Mafumet-Tortosa 16h
Amposta-Camarles 17h
Vilaseca-Canonja 17h
TERCERA CATALANA
Diumenge
Perelló-la Cava 15.30h
Godall-SBàrbara 15.45h
S Jaume-Masden. 16h
Batea-Aldeana 16h
Corbera-Rapitenca 16h
Alcanar-Ametlla 16h
Olimpic-R Bítem 17h
J i Maria-Flix 17.30h
Catalònia-Roquetenc
18.30 h
QUARTA CATALANA
Dissabte
Deltebre-Benissanet 17h
la Cava-Ginestar 19.15h
Diumenge
Xerta-Tivenys 12 h
Arnes-Ebre E 16h
Vilalba-Fatarella 16h
Catalònia B-Amposta B
16.15h

La empresa Abelló Auto-
tec, concessionari oficial
Hyundai a la Terres de l'E-
bre, esponsoritzarà tots els
equips de futbol base del
nostre club per aquesta
temporada i la propera. A la
foto, el president del CD
Tortosa, Marià Curto, amb
Josep Abelló, gerent del
concessionari. Diumenge
passat, en la presentació de tots equips base del club, es va fer oficial el
patrocini. 

El CD Tortosa presenta patrocinador

DIUMENGE PASSAT

L’Ascó va guanyar ahir al
camp del Martinenc (0-1),
amb gol de Bertomeu, en
una jornada en què estre-
nava cos tècnic. L’equip va
trencar la ratxa negativa de
9 jornades sense guanyar.
Després de la derrota con-
tra l’Europa, de dissabte
passat (2-3), la directiva va
decidir destituir al mister
Leo López. El mateix diu-
menge la nit es coneixia a
Minut 91 que l’aposta de l’Ascó era mantenir part del cos tècnic que ja hi estava la tem-
porada passada i que també n’havia format part d’ell en el que portem d’aquesta. Javi
Garcia, segon de Castillejo els darrers anys i també de Leo fins ara, Miki Aguza, prepara-
dor físic, i Albert Avila, preparador de porters, són els que continuen al capdavant de l’e-
quip. D’entrada, en els propers partits es veurà si el canvi, encara que sigui només amb
el mister, es reflecteix amb resultats. El primer ha estat molt positiui. Jordi Fabregat va so-
nar com una possibilitat de relleu a Leo, però, en principi, l’aposta ha estat continuista
amb part del cos tècnic existent. Caldrà veure si el manteniment de part del cos tècnic
pot comportar una inversió amb un nou fitxatge, que potser no es podria fer si s’incor-
porava un altre entrenador. L’Ascó, amb més moral, rebrà diumenge el Figueres (12 h).

La Rapitenca va empatar en la represa del partit disputada ahir dijous al camp del
Lleida B. El partit va ser suspés al seu dia al minut 4 amb el 0-0. Ahir, la Rapitenca es
va avançar amb el 0-2, amb opcions de sentenciar. No va fer-ho i a darrera hora, mi-
nut 83, els lleidatans van marcar i en afegit van empatar. Un punt que sap a poc. Diu-
menge s’ha de guanyar a casa, on encara no s’ha fet (1 punt de 12). El proper rival a
la Devesa serà el Borges. Es jugarà a les 16.30 hores perquè l’equip disposi de més ho-
res de descans després d’haver jugat ahir dijous. Cal recordar també que la Rapitenca
va empatar, en la jornada passada, al camp del Gavà (0-0). 

La Rapitenca cedeix un empat a Lleida (2-2)
DIUMENGE REBRÀ EL BORGES (16.30 H)

El Centre Esports el Perelló està de dol per la mort sobtada, diumenge passat, de Jo-
an Sabaté, que fou jugador del club durant 7 anys i que ara formava part de la direc-
tiva de l’entitat, vinculat al futbol base. El seu fill petit és el porter de l’aleví. L’altre, el
gran, ara juga a Jesús i Maria en no tenir infantil el Perelló. Sabaté també era un dels
impulsors d’un nou club de bitlles que s’ha de crear aprofitant les noves instal.lacions
a la Vinyeta i, de fet, ens va deixar quan entrenava diumenge amb els companys de
les bitlles. Joan, natural de Rasquera, tenia 42 anys i va ser jugador del Tortosa juvenil
i del Rasquera. Des d’aquí la més sentida condolència en uns moments tan complicats. 

Condol al CE El Perelló

JOAN SABATÉ, DIRECTIU DE L’ENTITAT, ENS VA DEIXAR DIUMENGE, ALS 42 ANYS

SUBIES, DETINGUT

Andreu Subies,
president de la
Federació Catalana de
Futbol del 2011 fins al
juliol del 2018, era a
Madrid quan agents de
la Guàrdia Civil el van
detenir. A la mateixa
hora en què Subies era
detingut, a Barcelona
sis agents de la
Guàrdia Civil entraven
a la seu de la
Federació Catalana.
Una seu renovada el
2014 de dalt a baix.
Aquestes obres
s’inclouen en la
investigació, que
forma part del cas
Soule, el mateix que va
comportar la detenció
del llavors president
de la FEF, Ángel Villar.
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L’Ampolla goleja l’Amposta i és líder (5-1). El Tortosa supera el 
Vila-seca (1-0) i el Gandesa s’imposa contra el Torreforta (4-0)

L’Ampolla va golejar dimecres, en partit de recuperació, a l’Amposta (5-1). 10 minuts inicials fulgurants dels ampo-
lleros van finiquitar el duel. Màxima intensitat i efectivitat amb un Gallego estel.lar. Ell va fer 3 gols. Torres en marcaria
un altre abans de la mitja part (4-0). L’Ampolla al primer temps va tenir altres opcions, que va evitar Manel Vizcarro.
A la represa, Damià, porter local, va fer una gran intervenció aturant un penal a Isaac. El jugador de l’Ampolla, Ga-
llego, per la seua part, va marcar un golàs, el quart del seu compte, que fou el 5-0. Amb el 5-0, el ritme va baixar i
l’Amposta va dominar més, marcant el seu gol. L’Ampolla és líder, juntament amb el Valls. 

El Tortosa va superar el Vilaseca (1-0), amb un gol d’Aleix en un primer temps en què va perdonar poder golejar.
El Tortosa tenia les baixes de Pol i De la Torre (sancionats), Marc Garcia (lligaments del genoll), Elias i Gerard Bes. Ahir,
a la primera meitat, es van lesionar Aleix i Dani Bel, a més de Joseph a la represa. Alejandro i Sergi Duran, amb mo-
lesties, van haver de jugar. La majoria d’aquestes baixes es mantenen pel partit a la Pobla. A la represa, el Vilaseca va
dominar davant d’un Tortosa que jugava a la contra. Així va tenir diverses opcions. També les va tenir un Vilaseca que
va reclamar un penal i va protestar una jugada de gol anul.lada. Per últim, el Gandesa va golejar el Torreforta en un
partit sentenciat a la primera meitat amb el 3-0. Al final, 4-0 i triomf que estabilitza de nou als terraltins. 

JORNADA DE RECUPERACIÓ D’AHIR DIJOUS

L’Amposta va perdre diumenge al Catllar i dimecres va
caure golejat a l’Ampolla en la represa del partit suspés
al seu dia amb el 0-0 al minut 12. Al descans es va arribar
amb el 4-0. Al final 5-1. La golejada i la situació (sense
haver guanyat un partit) han estat del detonant del final
de l’etapa del tècnic. Jordi Font s’acomiadava ahir de
l’Amposta, amb un missatge des del seu Facebook: “és
un dia trist ja que m'acomiado el CF Amposta, assumint
que sóc el responsable d'aquesta situació, però sent
conscient que el futbol no és lògic ni predictible, segura-
ment han hagut moltes circumstàncies incontrolables
que han forçat aquests resultats. Estic tranquil amb mi
mateix perquè he donat el 200% i perquè he tingut el
millor staff que podia tenir mai (Felipe, Ignasi, Toni, Alex,
Migui, Alfredo i molt especial Manolo) i el suport de
molta gent (família, amics i especialment la meva dona).
Desitjo molta sort al club. Mereix seguir creixent perquè
el formen persones humils i treballadores. Agrair al pre-
sident i directiva l’oportunitat. Factors que no depenen
de nosaltres han fet que el projecte no es pogués acabar
de construir”. Sona Xavi Cid com a un possible relleu.
Però res hi ha confirmat a hores d’ara.

Jordi Font deixa de ser 
el tècnic de l’Amposta

L’EQUIP VA CAURE GOLEJAT A L’AMPOLLA (5-1)

L’Ampolla va guanyar el Vila-seca (2-1). Segons el tèc-
nic Enric Alaixendri: “a la primera meitat, vam jugar amb
molta intensitat, durant uns 25 minuts. Vam circular la pi-
lota amb rapidesa i vam pressionar anticipant-nos i recu-
perant la pilota. Va ser en aquesta fase quan vam marcar
els dols gols. El primer arran d’una acció de Manolo que
va culminar Gallego i el segon amb un control a la frontal
de l’àrea de Gerard que va afusellar enviant la pilota a
l’escaire, un gran gol. El partit, però, va canviar arran d’un
córner a favor del Vilaseca que va generar el 2-1. Llavors
va obrir-se. El Vilaseca em va agradar molt, amb gent jove
i molt ràpida i que també va jugar amb molta intejsitat”.
A la segona meitat, segons Enric, “el ritme ja va baixar
però es pot dir que el partit va estar obert. Nosaltres ja
vam jugar més precipitats, sense tanta possessió i és que
ells també volien i tenien la pilota. Va haver domini altern
i cal dir que van haver-hi ocasions clares per part nostra
per a decidir, però també en van haver per part d’ells per
a poder empatar. Al final, patint i conservant l’avantatge
vam aconseguir una victòria davant d’un equip que em va
agradar moltíssim, dels que més dels que ens hem enfron-
tat fins ara”. 

L’Ampolla supera el Vilaseca

SETENA VICTÒRIA SEGUIDA 

Móra la Nova i Ulldecona van empatar a dos. Els visitants
van avançar-se amb gol de Yassine. El local Gerard va em-
patar abans del descans. A la represa, l'Ulldecona va defen-
sar-se amb ordre i el Móra la Nova va intentar-ho, obrint el
camp. Però en una contra, el visitant Páez va fer l'1-2. El
Móra la Nova va empatar a poc del final i va tenir l'ocasió
amb un penal que va fallar Agustí, en afegit. Nando Garcia,
del Móra la Nova: “a la primera meitat, excepte alguna
pèrdua puntual, vam circular amb velocitat i vam jugar
força bé, empatant Gerard. A la represa, vam insistir i ens
va costar davant d’Ulldecona ben tancat que, a més, en
una contra, va fer l’1-2. Vam obrir el camp i una centrada
de Guiu va propiciar l’empat d’Agustí. I encara vam tenir
una gran opció per guanyar amb el penal”.  Edu Marin, de
l’Ulldecona: “vam adaptar el plantejament conscients de
les dificultats que teníem per les baixes i també sabent que
visitàvem un dels equips que, del mig del camp en enda-
vant, és dels millors de la categoria, amb un bon entrena-
dor. Vam jugar més directes, sabent sofrir per defensar-nos
i buscant les contres. L’empat sap a poc perquè vam estar
molts minuts amb l’1-2. Hem de seguir, recuperant gent i
mirant de poder enlairar-nos en les properes jornades”. 

Móra la Nova-Ulldecona (2-2)

EL LOCAL AGUSTÍ VA FALLAR UN PENAL AL 94

La Sénia va guanyar al camp del Tortosa (2-3) i segueix
enlairada, amb cinc victòries seguides.  Callarisa i Zarago-
za, amb grans gols, van posar aviat el 0-2. De la Torre,
amb el cap, va fer l'1-2. A la represa, de penal, Gerard va
marcar l'1-3. Dani Bel, també de penal, va establir el 2-3.
El Tortosa va pressionar i va tenir ocasions per empatar,
reclamant un penal per unes mans dins de l'àrea visitant,
ja en temps afegit. La Sénia, que també va reclamar un al-
tre penal, va tenir opcions per a sentenciar. German In-
glés, tècnic del Tortosa: “vam cometre errades en el pri-
mer quart d’hora que ens van penalitzar amb el 0-2. Al
0-1 crec que hi ha una falta anterior a De la Torre, no xiu-
lada, i hi ha fora de joc de Callarisa. Després, ens vam re-
fer i vam estar força bé, pressionant, recuperant i jugant
a camp contrari. Vam marcar l’1-2 i vam tenir altres pos-
sibilitats. A la represa, de penal, ens van fer l’1-3 però
vam reaccionar, amb un altre penal, fent el 2-3 i podent
empatar. Potser, a la segona meitat, els canvis no van
aportar tot el que calia i ens va mancar més contundència
al centre del camp. També la Sénia em va sorprendre per-
què pensàvem que jugaria més la pilota i va ser més di-
recte, buscant els seus puntes. Per a mi va haver un penal
que va veure tothom i que no es va xiular al 95. No estem
gaire satisfets per decisions arbitrals, i no és la primera ve-
gada. Amb poc ens xiulen penals en contra i, en canvi,  a
favor costa més que ens en xiulen. Decebut pel resultat
però satisfet del treball. Els jugadors ho han donat tot”.
Juanjo Serrano, de la Sénia, “seguim en una ratxa molt
bona i estem molt satisfets, però hem de tocar de peus a
terra i mirar que no ens passi com la temporada passada
quan també vam començar bé i després vam estar 7 ó 8
partits sense guanyar”. Del derbi deia que “vam haver de
sofrir com era d’esperar perquè el Tortosa té bons juga-
dors i ens va pressionar molt, sobre tot a la segona mei-
tat. No vam disposar de la possessió de la pilota, en de-
terminades fases, tant com voldríem i potser també vam
tenir la mica de fortuna necessària per guanyar, afegida al
bon treball i l’encert i qualitat per poder marcar aviat els
dos primers gols”.  

La Sénia es dispara

EL TORTOSA RECLAMA UN PENAL AL 95 (2-3)

El Camarles va golejar la Pastoreta (5-2) i continua es-
cal.lant posicions a la taula. Són ja 10 punts de 12 i 3
victòries seguides. Kiki, tècnic del Camarles: “va ser un
partit que vcam començar molt posats i aviat, Vícrtor,
amb un gran gol, ens vam avançar. Vam seguir i Leo, de
córner directe, va fer el 2-0. Feia una mica de vent i un
xut llunyà de Reales, des de gairebé el centre del camp,
va ser el 3-0. Un resultat que ens va aocmodar una mjica
i al pastoreta, equip que té gent ràpida i hbàil davant, va
reaccionar i va cerar un parell d’opcions, a més de marcar
després d’un rebuig d’Aitor. No obstant, va ser important
que després d’un córner, Rosales va establir el 4-1 amb el
que e sva rribar al descans, tornant a posar més distància
al marcador”. A la represa, segons Kiki, “el rotme ja va
baixar i la Pastoreta va insistir una mica més i va marcar
el 4-2, un gol similar al primer. Però novament va ser clau
la resposta de l’equip amb un gol immediat de Ferreres
que ja va sentenciar amb el 5-2 definitiu. Satisfet de l’e-
quip, de la capaciotat golejadora que està mostrant en les
darreres jornades i de la seua progressió. Ara cal preparar
un partit molt complicat com ho serà diumenge a Ampos-
ta”. Raül Teixidó, encara amb molesties, va ser baixa en
el Camarles. 

El Camarles continua creixent

2A CATALANA. VA SUPERAR A LA PASTORETA 5-2

El Gandesa va perdre a
casa, contra el Riudoms i,
d’aquesta manera, va veure
frenada la seua inèrcia po-
sitiva de les darreres setma-
nes (0-1). 

Segons el tècnic, Alberto
López: “a la primera mei-
tat, vam controlar el joc
però no vam poder crear
ocasions. Es va combinar
bé però ells estaven ben
tancats i no vam poder arri-
bar amb claredat. Ells tampoc. Buscaven recuperar i a al
contra trobar a Garrido, però el cert és que nosaltres vam
controlar bé aquestes accions. A la represa, l’equip va
sortir molt més posat, amb més velocitat amb la pilota i
en pocs minuts ja es van crear dues ocasions clares. I així
va ser la segona meitat. Vam intensificar el domini i vam
comptabilitzar unes 8 ó 9 ocasions, amb dos pals. El seu
porter va estar sensacional i va evitar el gol amb dues
grans intervencions. No vam marcar i sobre el minut 85,
una bona jugada del visitant Adri per banda esquerra va
suposar el 0-1. Felicitar els jugadors perquè van fer-ho
tot per a guanyar. Jugant així, hem d’obtenir resultats
positius. El futbol no va ser just amb nosaltres el diumen-
ge”. Pau, Saumell, lesionats, i Carles, per malaltia, van
ser baixa. 

El Gandesa va perdre contra el
Riudoms, diumenge (0-1)

AHIR ES VA REFER, IMPOSANT-SE AL TORREFORTA

Alberto López, tècnic gandesà. 
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El Cata va vèncer l’Alca-
nar (3-0) i segueix tercer.
Albert Forcadell, un dels
tècnics: “vam afrontar el
partit, per les baixes, amb
només 10 jugadors del pri-
mer equip. El partit podia
ser trampa però l’equip,
amb els minuts, va adaptar-
se i va resoldre amb els gols
i amb altres ocasions. Espe-
rar recuperar jugadors”. 

El Cata supera
l’Alcanar

HAT TRIC DE XESCU

Narcís Labòria, tècnic del Flix: “va ser un partit boig. A la primera meitat, els dos equips vam tenir opcions, però amb el 0-0 es va arribar al descans. A
la represa, aviat, ells van fer el 0-1, en una contra ben portada. A partir d’aquí, l’arbitratge ja va ser diferent, xiulant més de cara a nosaltres. Luis Garcia
va empatar i Carles va fer el 2-1. Llore va marcar el 3-1. Arran del 3-1, jo no sé si per compensar o perquè, l’àrbitre va tornar a canviar, llavors més de
cara a ells. El 3-2 va venir en un fora de joc de 3 ó 4 metres. Acte seguit, indecisió nostra en una cessió al porter però va existir una falta clara al nostre
porter que no va ser xiulada i fou el 3-3. Uns minuts més tard, l’àrbitre va suspendre el partit, quan mancaven 7 ó 8 minuts. Els dos delegats van parlar
amb ell i va seguir. En una acció embolicada, Arnau va marcar el 4-3. En afegit, van haver diverses jugades confoses dins de l’àrea nostra i amb córners
que no eren. El Corbera va poder empatar. Al final, 4-3 amb un arbitratge péssim per tots”. Jorge Parraga, del Corbera: “la primera meitat va ser igualada,
amb poques opcions. L’ambient al camp ja es va anar crispant, amb moltes protestes. A la segona part vam millorar, avançant línies i tenint més la pilota.
Vam fer el 0-1. Però amb els minuts, l’equip va acusar les dues setmanes sense competir. També el Flix va apretar i llavors l’àrbitre ja va estar més rigorós
en contra nostra. El Flix va empatar. Nosaltres vam sortir del partit també per alguna qüestió extraesportiva. Amb tot, el Flix es va posar 3-1. Vam reaccionar
i vam empatar a 3. Llavors, l’àrbitre va suspendre el partit a manca d’uns 10 minuts. Va xiular una falta en atac del Flix i per les protestes locals va canviar
la decisió. Llavors vam protestar nosaltres. Després d’uns minuts i de parlar amb el Flix, l’àrbitre va decidir seguir. Al final, en una acció en què va haver
falta al nostre porter va produir-se el 4-3. Fins ara no havia parlat dels àrbitres. Però aquesta setmana és irremediable. L’ambient el va superar”. 

El Flix s’imposa en un final d’infart, contra el Corbera

L’ÀRBITRE VA SUSPENDRE EL PARTIT (83’) PERÒ DESPRÉS VA SEGUIR XIULANT (4-3). ELS DOS EQUIPS MOSTREN EL SEU MALESTAR

El R Bítem va caure amb el líder Perelló (1-2). Marc, cul-
minant una falta, i Raül, en rematar-ne una altra a la repre-
sa, van posar el 0-2. Xexu faria l'1-2. El Perelló segueix líder
i el R. Bítem no pot enlairar-se.  Els locals van protestar una
acció, a la primera meitat, del perellonenc Raül, demanant
la seua expulsió. Emili, jugador del R. Bítem: “a la primera
meitat ens va costar entrar en el partit. Ells, que tenen un
gran equip, van començar millor, fent el gol i tenint altres
opcions. A la represa, nosaltres vam pressionar i vam tenir
les nostres possibilitats, tot i rebre el 0-2. Xexu va marcar
l’1-2 però, malgrat intentar-ho, no vam poder empatar”. El
jugador afegia “l’acció de Raül era expulsió i ell va fer des-
prés el 0-2. Però són coses del futbol que poden passar”.
Molinos, del Perelló: “bona victòria contra un molt bon
equip que no està on li toca a la classificació. També molt
content del retorn de Jack i Narcís, després de les lesions”.
Infantes ha causat baixa al club perellonenc.

El líder Perelló guanya a Bítem

PER ALS LOCALS, “RAUL HAVIA DE SER EXPULSAT”

Parra, tècnic del S. Bàrbara: “tot i que a la primera meitat
nosaltres vam tenir bones ocasions, va ser el Batea qui va
marcar el 0-1. A la represa, tirant de veterania, el Batea, a
través de faltes i pèrdues de temps, ens va traure del partit.
Malgrat això, amb gol de Pau al 89, vam empatar i salvar
un punt. Em quedo amb la bona primera meitat de l’equip.
A la segona gairebé no es va jugar”. Piqué, del Batea, “tot
i que se’ns va escapar la victòria al final, estic molt content
del punt i del treball de l’equip. Sabíem que el Santa Bàrbara
és un rival molt treballador i molt fort, que pressiona mol-
tíssim a tot el camp perquè està molt ben preparat física-
ment. Nosaltres, amb els minuts, vam igualar la pressió i
vam estar ben posats al camp, fent, a més, Edgar el 0-1. A
la represa vam fer uns canvis tàctics i vam aguantar bé, te-
nint possibilitats per establir el 0-2. Al final, en un rebuig de
Marc, ells van empatar. Llàstima però content pel treball”.
Jordi Vilanova ja té l’alta i podria tornar a jugar aviat.

El Santa salva un punt al 89

CONTRA EL BATEA (1-1)

Subi, de l’Aldeana: “tot i el resultat (4-1), el partit no es
va decidir fins el final, davant d’un Sant Jaume que té un
bon equip i que va ser un rival incòmode perquè va jugar
ben tancat. Nosaltres, a l’inici, vam marcar amb un gran gol
de Versiano i vam dur el pes del partit, però ens va faltar més
intensitat. I en una pèrdua de pilota nostra, el Sant Jaume va
empatar. A la represa vam millorar, amb més intensitat. Vam
tenir una gran ocasió i després Àlex va marcar el 2-1. Vam
disposar d’un penal que va aturar el seu porter i, llavors, el
Sant Jaume es va obrir i, amb espais, vam decidir amb dos
gols més d’Àlex. Victòria merescuda perquè vam proposar
més”. Joan Subirats, del S. Jaume: “resultat inflat. Un empat
hagués estat just. Fins el 75 estàvem 1-1. Destacar que
Abraham s’ha hagut de fer la fitxa i també que van jugar dos
cadets, per les baixes. L’equip va donar la cara, fins i tot amb
opcions amb l’1-1, amb un penal no xiulat. Al final, amb el
2-1 ja  vam sortir del partit i van venir els altres gols”. 

L’Adeana sentencia a darrera hora

DAVANT DEL SANT JAUME (4-1)

Josep Maria Rovira, de l’Ametlla: “a  la primera meitat teníem el vent
en contra. Malgrat això, vam tenir més possessió de pilota i vam jugar
més a camp contrari. No obstant, va ser l’Olímpic qui va marcar apro-
fitant un desajust de marcatge nostre. A la represa, quan el vent ja va
parar, vam buscar d’entrar en el partit i vam tenir dues opcions que No-
gales, un gran porter, va evitar. Ell va impedir que puguéssim empatar.
I l’Olímpic, amb jugadors amb ofici, arran d’un tret d’Imanol que sem-
blava no portar perill, va fer el 0-2. I va sentenciar amb un 0-3. La seua
victòria és justa per l’efectivitat però el 0-3 fou excessiu. Nosaltres vam
sortir amb 10 jugadors de la Cala. Cal valorar-ho, davant d’equips amb
més ofici. Seguirem rectificant per millorar”. Jordi Roca, de l’Olímpic:
“va ser un bon partit dels dos equips. Va decidir que nosaltres vam ser
més efectius a les àrees. Crec que 0-1 al final de la primera meitat va
fer mal a la Cala i també cal considerar, amb el 0-1, a la represa, les dos
grans intervencions de Nogales. Després, amb espais, vam poder con-
traatacr i Imanol va fer el 0-2. Rubio marcaria el 0-3”. 

L’Olímpic fa un salt de qualitat

VA IMPOSAR-SE A LA CALA (0-3)

La Rapitenca explota

VA GOLEJAR EL GODALL (7-1)

Gerard Capera, del Masdenverge: “vam fer un bon partit, crec que
superant el Roquetenc, però els errors individuals ens van pemalitzar.
A la primera meitat vam fer l’1-0 i vam tenir opcions per decidir. A la
represa, arran d’una indecisió nostra, ens van empatar. Acte seguit
vam fer el 2-1 i estàvem bé. Però la sort no va estar del nostre costat
i dos autogols van propiciar la remuntada visitant. Vam seguir i vam
tenir 3 ocasions clares, amb un pal. El porter Iniesta va estar fantàstic
evitant el 3-3. El Roquetenc a la contra també va tenir opcions per
marcar. Content del treball. Mereixiem més”. Miquel Campos, cap de
premsa del Roquetenc: “va ser un gran partit, disputat amb molta in-
tensitat. Hagués pogut passar de tot perquè a la represa, les alternati-
ves van ser una constant. Camarero va aprofitar una indecisió del cen-
tral local per fer l’1-1. Acte seguit, ens van fer el 2-1 però, arran de
dos autogols locals, vam remuntar. Els darrers 15 minuts van ser inten-
sos, amb grans aturades d’Iniesta i també ocasions nostres amb dos
pals. Al final, el públic va ovacionar els jugadors pel gran partit viscut”. 

Tercera victòria seguida del Roquetenc

A MASDENVERGE (2-3)

La Rapitenca B encadena la tercera victò-
ria i és segona a la taula. Va golejar el Godall
(7-1). Segons Sancho, tècnic de la Rapiten-
ca: “vam parlar de començar el partit sent
molt intensos, agafant la iniciativa i pressio-
nat ben amunt. Així vam fer-ho i, a més,
vam ser efectius en les ocasions, posant-nos
amb el 4-0 als 35 minuts. Poc abans del des-
cans, amb els dos equips en deu, el Godall
va marcar el seu gol. Per a mi, va haver falta
al nostre porter. A la represa, vam mantenir
la intensitat i vam buscar amplitud al camp,
obrint-lo i vam seguir pressionant, arribant
els altres tres gols. Destacar que cada gol va
ser marcat per un jugador diferent. L’equip
va jugar ben posat i tots van estar força bé”. 

Ferran Roig va remuntar el derbi, amb un hat tric, contra el Jesús i Maria (3-2)
Ferran, amb un hat-trick, va remuntar a la represa un 0-2 i va donar la victòria a la Cava, contra el Jesús i Maria. El

visitant Oriol va fer el 0-1 als primers minuts. La primera meitat va ser travada, amb control del Jesús i Maria, intens
en defensa, però sense gaire profunditat. La Cava, intermitent, va ser més vertical, tot i que sense ocasions excepte
una falta de Ferran. La pilota va anar al travesser. A la represa, aviat, Oriol, amb un gran gol, va fer el 0-2. Rebuig
defectuós de Sergi Grau, i gran control i tret d’Oriol. El Jesús i Maria, amb el 0-2, es va acomodar davant d'un CD la
Cava que va estar afectat pel resultat, durant uns minuts. Però una genialitat de Ferran, magistral, va posar als seus
dins del partit amb un gran gol, amb una volea des de fora de l’àrea. Era l'1-2. Poc després, Ferran, arran d'una cen-
trada del debutant Edgar, va empatar amb un gran cop de cap. Raimon va començar la jugada amb una bona incursió.
Amb el 2-2, va ser le Jesús i Maria qui va sortir del partit. I a falta de 10 minuts, una centrada del local Marcel per
l’esquerra va propiciar una rematada esplèndida de Ferran amb el cap. Un altre gran gol que va ser el 3-2. Euforia
local amb la remuntada i el triomf, per tot el que representa per escal.lar posicions a la taula. El Jesús i Maria, 1 punt
de 9, no pot enlairar-se. Més de 400 persones van assistir a l’estadi per veure el derbi.

Partits recuperats ahir dijous

El R Bítem va perdre contra el Corbera (1-2). Emili
va avançar els locals però el Corbera va capgirar el
marcador a la represa amb gols de Kike i Ivan. Per la
seua part, el Batea va guanyar a Flix (0-1) amb gol de
Quim. Fa un pas endavant en la seua progressió. Els
locals, amb moltes baixes les darreres setmanes, van
pressionar i van tenir opcions però no van poder em-
patar. 

Faltaran per a recuperar: la Cava-Godall (dia 5 de
desembre). Masdenverge-Alcanar (diumenge dia 9 de
desembre) i Corbera-la Cava.
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Les Vinyes del Convent Cantaires CSIT 2019 va per-
dre contra el Ripollet (92-99). Els ebrencs van
començar el partit amb convicció acabant el primer
parcial amb un 29-19 a favor. Al segon, malgrat
ampliar l’avantatge a 15 punts, els visitants van reac-
cionar amb un 0-11 i es van posar a només 4. 
La segona part del partit fou més igualada. Marcada
per l'absència de Xavier Richards per lesió, es va
començar amb un seguit d'alternatives en el marca-
dor. La igualtat impera mentre Martí Viader i Pepe
Hernández es destapen aportant punts importants
per l'equip. 
En l'últim quart es manté la igualtat. Andre Yates
assumeix la responsabilitat i permet als tortosins
seguir a prop del rival fins al minut vuit on Andre
Yates va ser expulsat per cinc faltes. En aquest
moment de màxima tensió i l'equip local sense refe-
rents, no fou capaç d'afrontar el últims minuts que
amb una sèrie de males decisions i faltes consecutives
van permetre la victòria de l'equip visitant per 92 a
99. Foto: Ferran Almendros.

Derrota de Les Vinyes del Convent
Cantaires CSIT 2019 (92-99)

"L'Aldea Horta del Delta,  la cursa urbana de la Runnig
Series, es va disputar diumenge amb dos traçats
paral·lels de 10 i 5 quilòmetres. També per als que els
agrada més caminar que córrer, hi havia una marxa
popular aprofitant el recorregut de la cursa dels cinc
quilòmetres. Cristian Gutiérrez i Mireia Guarner es van
imposar en la distància de 10 quilòmetres. En la distàn-
cia curta, de 5 quilòmetres, Aitor Tomàs i Marce Garcia
foren els guanyadors. La pròxima cursa Trail i Canicròs
serà el 23 de desembre al Pla dels Catalans.

Running Series ‘L’Aldea Horta del Delta

El sènior femení de l’Handbol Club Perelló va sumar
un meritori i merescut empat a la pista de l’Handbol
Cooperativa Sant Boi (27-27, parcial de 13-9). Un
punt més per les perellonenques. Reacció important a
la represa, amb molta intensitat, i podent eixugar un
desavantatge de 4 gols. I ben a prop de remuntar-lo.
Al final, un punt valuós. Per la seua part, l’Ascó va
vèncer el Sant Vicenç B per 18-13. El Perelló és setè
amb 5 punts i l’equip de la Ribera, novè amb 4.

Handbol. Lliga Catalana femenina

El premi Esports de la gala ampostina va ser per Aina
Cid. En l’acte es van premiar i reconèixer les trajectò-
ries dels esportistes i les entitats de la capital del
Montsià. Cid a més va ser premiada en la categoria
absolut femení. L’esport ampostí mou més de 2000
esportistes en actiu un fet que ha propiciat les millores
que s’han traduït en infraestructures. Cent disset van
estar entre els nominats en les diferents categories
que van ser premiades. A més, durant la gala es van
lliurar els premis a la difusió per a la periodista de
Canal Terres de l’Ebre Susanna Cases i el locutor de
Ràdio Amposta, Tomàs Ginestra.

Aina Cid, premi Esports 2018
d'Amposta

Diumenge, a Amposta, tindrà lloc la darrera cursa de
la Lliga Catalana Nens 2018, en la que es decidirà la
classificació definitiva del Campionat. Un dels repre-
sentants del Moto Club Amposta, Ferran Ferré (312),
lidera la classificació provisional de la categoria MX85
Cadet. 

Motocros de Fires

El sènior masculí va vèncer el CV Alella (3-2) en un
partit molt competit. El juevnil masculí va guanyar el
Barberà (3-1). El juvenil femeníes va imposar clara-
ment al Cecell (3-0). L’infantil femení va perdre per
0-3 davant el Cecelll Lleida B. En la propera jornada
tots els equips juguen fora. 

Club volei Roquetes
Infantil femení: CH Amposta-CE Tortosa (19-10).
Infantil masculí: KH-7 Granollers At.-CET (25-24).
Cadet femení: CET-CH Amposta (23-21). Cadet mas-
culí: CET-CH Igualada (26-29). Juvenil masculí:
Vendrell-CET (26-29). Sènior femení: CET-Ràpid
Cornellà (28-14). Sènior masculí: la Garriga-CET (24-
27). 

Handbol. Centre Esports Tortosa

Aquest dissabte es va fer la presentació oficial dels
diferents equips de la Unió Atlètica Montsià per a la
temporada 2018-2019. A la imatge, els entrenador
de l’entitat. 

Unió Atlètica Montsià

El Club Handbol Amposta sènior femení de Divisió
d’Honor Plata va imposar-se contra l’Agustinos
Alicante per 25-21. Va ser un partit molt complet de
les noies de Mateu Castellà que des de l’inici  van sor-
tir molt concentrades. Bona defensa i efectivitat en
ataca. així van anar sempre per davant en el marca-
dor, arribant al descans amb un 16-10. A la represa,
no va baixar la intensitat local amb bones transicions
i també efectivitat en els atacs elaborats. Tot plegat,
amb una defensa ferma, l’Amposta va conservar l’a-
vantatge i al final es va imposar per un 25-21. 
Demà dissabte, jornada 8 amb desplaçament a la
pista del Sant Joan Despí. 

Triomf de l’Amposta Lagrama
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Segons Roger, tècnic de l’Arnes: “va ser un partit molt complicat. El Vilal-
ba ens va sorpendre principalment a la primera meitat quan va jugar ben
posat i sobre tot al mig del camp i davant va ser un equip fort i que ens va
posar dificultats. Nosaltres no vam estar bé al primer temps, però va ser mé-
rit d’ells. Malgrat no estar bé, ens vam avançar amb un gol de Manero. Ells,
arran d’una indecisió de Joaquim, van empatar. Un gol que feia justícia al
seu joc. A la represa, nosaltres vam fer dos canvis i l’equip va treballar més.
Necessitàvem més treball i més intensitat i vam tenir-la. Piñeiro va marcar el
2-1 i Gordo va fer el 3-1. Vam passar una fase molt bona, però en el darrer
quart de partit, el Vilalba va reaccionar i va tornar a ajustar el marcador amb
el 3-2. El resultat va crear incertesa fins que a darrera hora, Gordo, va esta-
blir el 4-2 definitiu”. Abdul, del Vilalba: “la primera meitat nostra va ser
molt bona, els millors 45 minuts fins ara. Vam acabar 1-1 però mereixiem
arribar al descans amb avantatge. L’àrbitre ens va anul.lar un gol per fora de joc que, per a mi, era legal. A la represa, durant
uns 20 minuts, vam baixar la intensitat i la concentració en defensa i ells, molt forts en accions a pilota aturada, van remuntar
fins el 3-1. Vam reaccionar i vam fer el 3-2, buscant l’empat fins que va arribar el 4-2. En general, molt content de la millora.
Amb la incorporació de John, l’equip té més potencial i amb els fitxatges que hem de fer entre aquesta setmana i la vinent crec
que encara donarem guerra”. A la imatge, jugadors i president de l’Arnes, veient el clàssic Barça-Madrid.

L’Arnes s’imposa en el derbi, contra el Vilalba (4-2)

4A CATALANA

El Benissanet va guanyar el Catalònia B (5-3). Pol i David
van posar aviat el 2-0. Els locals van relaxar-se i el Catalònia
va reaccionar, fent el 2-1 i empatant Nabil poc abans del
descans, amb un bon tret des de la frontal de l’àrea. El Ca-
talònia, en el darrer quart de la primera meitat, es va impo-
sar. A la represa, aviat, el local Pol va poder empatar però la
pilota va anar al pal. Acte seguit, Nabil va establir el 2-3, en
una brillant acció individual, ben definida. El partit estava
incert i el catalònia el tenia prou controlat. Llavors, Pol Bla-
dé va decidir amb dos gols fruit de dues accions individuals,
de gran qualitat. Ell va posar el 4-3. Cal dir que amb el 3-3
el visitant Reverté va tenir una bona opció. La rematada va
sortir per sobre el travesser. A darrera hora, el benissanetenc
Jaume va establir el 5-3. El Benissanet segueix il.lusionat
amb el play off d'ascens. El Catalònia es desunfla amb les
dues derrotes seguides.El tècnic Jordi Llobet tenia un bon
nombre de baixes per aquesta confrontació. 

Pol lidera el triomf del Benissanet 

DAVANT DEL CATALÒNIA (5-3) El partit s’havia de disputar a Ginestar, però per la
pluja del dissabte i, davant d’una possible suspensió si
es jugava al camp de gespa natural de l’equip de la Ri-
bera, va haver-hi un acord entre els dos clubs i es va
canviar l’odre. Anton Flores, tècnic del Deltebre: “gran
victòria davant d’un gran equip. Potser, pel que he vist
fins ara, és el que he vist més compensat. Juga bé a
futbol, des del darrera, i té bons jugadors. Al primer
temps, ens va donar un repàs. Nosaltres ens vam de-
fensar com vam poder. També cal dir que ells van fer
diverses arribades, però no van crear excessives oca-
sions. A la represa, nosaltres, que havíem fet canvis i
alguns retocs, vam millorar. Ells ja no van poder tenir
tant la pilota, en estar nosaltres més posats. Ell no arri-
baven amb tantes garanties com al primer temps i no-
saltres ja guanyàvem metres. A manca de 10 minuts,
una recuperació de pilota va suposar un gran gol  de
Marc, amb un tret parabòl.lic; va ser l’1-0. Ells es van
abocar, amb 4 davanters, i nosaltres vam aprofitar els
espais per a la contra sentenciar, amb una altra recupe-
ració i gol de Juan després d’assistència d’Agustí. Tal
com va anar el partit, un repartiment de punts hagués
estat més just, però nosaltres vam aprofitar les oca-
sions que vam tenir. I ells no van marcar”. 

Poley, tècnic del Ginestar: “a la primera molt més
que a la segona, vam ser superiors al Deltebre, amb
molta possessió de la pilota i jugant força bé, amb in-
tensitat i bona circulació, d’un costat a l’altre, fent, a
més, diverses arribades. A la represa ja no vam tenir
tant la pilota però penso que vam seguir sent supe-
riots, disposant de nombroses ocasions. La veritat és
que encara no sé com vam perdre aquest partit. Però
no vam marcar i això ens va portar precipitació. I a fal-
ta de 10 minuts, arran d’una pèrdua nostra, ells van
marcar l’1-0 i, al final, arran d’una altra pèrdua, ens
van fer el 2-0 quan ja estàvem abocats. Penso que ju-
gant això perdrem pocs partits. Aquest hagués estat
important guanyar-lo per fer un salt a la taula. El futbol
no va ser just amb nosaltres”. 

El Deltebre va vèncer el Ginestar

PARTIT CANVIAT D’ORDRE (2-0)

David Montardit, president del Tivenys: “a la primera meitat
vam sortir adormits, sent massa directes. I això va beneficiar la
feina defensiva de la Cava que, a més, es va avançar al mar-
cador. No vam tenir idees clares en atac. A la represa, vam sor-
tir molt millor, amb fases de bon joc i remuntant en deu mi-
nuts, gols de Baiges i de Josep. Llavors vam perdonar el tercer.
I en afegit, la Cava, en una acció en què va poder haver-hi fal-
ta al nostre central, la Cava va empatar”. Sisco Martí, tècnic
de la Cava: “en aquesta ocasió, a diferència d’altres partits,
vam començar molt posats, fent una bona feina, fent el 0-1,
amb rematad de Marc, amb passada de Coleto. El partit va es-
tar controlat. A la represa, el Tivenys va pressionar i vam patir
per contrarestar els seus atacs. D’un córner, ens van empatar.
L’1-1 ens va fer mal i vam passar una fase complicada. D’una
centrada-xut, ells van fer el 2-1. Malgrat això, l’equip va reac-
cionar i a darrera hora, una acció de Coleto va valdre l’empat.
Penso que el resultat, tal com va anar el partit, va ser correc-
te”. El veterà davanter Pau Mauri ha tornat al Tivenys.

El Tivenys empata amb la Cava (2-2)

PAU MAURI TORNA AMB ELS LOCALS

Jordi Subirats, tècnic de l’Amposta B: “portàvem dues setmanes sense competir. I això, al principi, es va notar. Així mateix,
la possibilitat que va haver-hi de suspensió també va afectar. I, entre tot, el ritme nostre a l’inici va ser lent. La Fatarella, al
primer temps, va estar millor i va tenir les dues opcions més clares, amb una rematada de cap al pal i un xut creuat. Però
vam ser nosaltres els que vam marcar, amb gol de Cristian. L’1-0 ens va donar tranquil.litat a la represa, quan vam millorar.
Ells ja van baixar, també van tenir lesionats, i nosaltres vam poder arribar amb més claredat, marcant dos gols més, i tenint
altres ocasions. Haguéssim pogut fer algun gol més, però no hagués reflectit el que va ser el partit, sobre tot la primera mei-
tat”. Ramon Grau, tècnic-jugador de la Fatarella: “vam arribar al partit minvats d’efectius i sense Bati, el porter. Es va posar
sota els pals Víctor Gómez, el nostre lateral. Malgrat tot, penso que vam fer el millor partit fora de casa. A la primera meitat
vam estar ben posats i vam fer, a més, un travesser i vam tenir un parell d’opcions més. No vam marcar i ells, en canvi, sí
que van fer-ho en el darrer minut. El gol ens va fer mal, tot i que vam intentar reaccionar a la represa. Vam haver de fer 2
canvis per lesions i la veritat és que quan ens van fer el 2-0 ja vam cedir. Al final, va venir el 3-0”. 

L’Amposta B supera una Fatarella que perdona al primer temps (3-0)

VICTOR, LATERAL TERRALTÍ, VA JUGAR DE PORTER

L’Ebre Escola guanya el Xerta i segueix progressant (4-1)
Xavi Subirats, tècnic de l’Ebre Escola: “va ser un partit

que vam tenir controlat en tot moment, davant d’un
Xerta que va jugar molt tancat. Vam intentar combinar i
obrir el camp i, d’aquesta forma, amb una centrada de
Jordi, va venir l’1-0. Fou en pròpia porteria. Després,
Eric, de vaselina, va establir el 2-0. Però, arran d’un pe-
nal, el Xerta va marcar el 2-1, abans del descans. A la re-
presa, a l’inici, ells van obrir-se una mica i nosaltres vam
seguir igual, dominant i buscant circular la pilota per
dins i per fora. Vam crear dues opcions i a la segona, Ti-
no, després d’un rebot, va fer el 3-1. El Xerta va tornar
a tancar-se, amb dues línies de 5, i no va ser fàcil trobar

espais fins que Sisco aconseguia el 4-1”. 
Eric Borràs, tècnic del Xerta: “l’Ebre Escola va dominar

des de l’inici. Nosaltres, al principi, vam tenir un parell
d’opcions, però la lesió del nostre davanter ens va min-
var en atac. En la jugada de la lesió, l’àrbitre no va parar
el partit, i aquesta va acabar amb l’1-0, amb un autogol.
Després, de les poques passades que ells van poder fli-
trar per dins, va venir el 2-0. Nosaltres vam marcar de
penal però, a la represa, ells van seguir dominant i per la
nostra part, minvats en atac com estàvem, ens vam de-
fensar amb tot l’ordre que vam poder. L’Ebre va fer el 4-
1 i va ser just guanyador del partit”. 

Partits recuperats ahir dijous
El Benissanet-Amposta es va suspendre al seu dia

amb l’1-0, al minut 24. Dimecres es va acabar amb
empat visitant en els darrers minuts (1-1). El Gines-
tar-Fatarella es va ajornar el mateix dia amb el 0-0, al
minut 32 de la primera meitat. Ahir es va fer la repre-
sa, amb victòria local als últims minuts (2-0). L’Arnes
no va jugar contra la Cava, que, segons els locals, va
avisar pel matí per poder ajornar el partit. L’Arnes, un
cop preparat per jugar, no va acceptar la suspensió.
La Cava no va presentar-se. Queden pendents el Xer-
ta-Arnes, Vilalba-Amposta i el Xerta-Vilalba.

Aclariments del 
Club Esportiu Arnes

El Barça-Madrid va fer canviar els horaris dels par-
tits. L’Arnes-Vilalba es va disputar diumenge a les 14
hores. Això va provocar queixes del club de Vilalba.
Roger, de l’Arnes, aclaria que “dues setmanes abans
vam intentar canviar el partit, parlant amb Abdul. Vo-
liem jugar dissabte la tarde. A ells no els hi anava bé.
I a nosaltres, en diumenge a les 12, tampoc ens venia
bé perquè hi havia gent que treballava i que, de fet,
va arribar tard per a jugar. Vam posar les 14 hores per-
què el que no podíem fer era perjudicar els nostres in-
teressos. Aquest va ser el motiu. Vam tenir voluntat
de canviar-ho a dissabte però no va poder ser”. 
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EQUIP DE LA 
JORNADA

JOAQUIN CELMA

Equip de la setmana
CF L’AMPOLLA

sss

*Segueix invicte la Rapitenca a camp contrari. Pachu va ser pare el dissabte.
Diumenge va jugar i va ser dels destacats en una nova posició. D’altra banda,
perquè s’hauria de fitxar a Victor Garrido si estan Dilla i Nacho?.
*El meu favorit abans de començar la temporada era el Valls i ja és lider. Té el
màxim golejador de la categoria, Joel Marigot, amb deu gols. I una bona
defensa, només 7 gols en contra. Un equip molt regular i amb un mister, Joan
Pallarés, que és un guanyador nat.
*La Sénia, amb un 80% de jugadors del planter, no només va guanyar a
Tortosa, sinó que és segon i està a tres punts de la marca de la temporada pas-
sada a la jornada 17. Només ha perdut un partit i és l'equip que menys ha fit-
xat. Últimes dues campanyes, solament 4 altes. En els següents 8 partits, té 5
enfrontaments amb equips ebrencs.
*El jugador de l’Ampolla, Gallego, la passada temporada va fer 20 gols a la
Tercera catalana i aquesta, en una categoria superior, ja porta 11 dianes (3 de
penal).
*Què seria del Móra la Nova sense Agustí? Ja porta 7 gols, tot i que va fallar
un penal al 93. Els moranovencs, de 15 punts possibles a casa, 11 aconseguits.
*Lesió important del jugador del Gandesa Pau Ripoll, amb lligaments creuats
trencats. Ha dit adéu a la temporada.
*Jan (Amposta) va estar a la banqueta diumenge, un any després de la seva
lesió.
*Pinta molt bé el Camarles, ja és el segon equip més golejador de la categoria,
només ha perdut dos partits i per la mínima. 10 jugadors han marcat i diumen-
ge jugarà a Amposta. Gran treball de Kiki.
*Ulldecona: temporada passada, a la jornada 9, tenia 19 punts i era segon. Ara
en té 8. S'espera un o dos fitxatges.

Serà campió el Perelló? No ho sé. De moment, pinta molt bé.
L'equip està molt endollat, hi ha unió al vestidor, directiva implicada
i un Molinos que és el talismà especial. 10 dels seus jugadors han
marcat gol en tan sols 9 jornades. Bona barreja de jugadors locals
13 i 7 d'altres localitats. Bona notícia: van tornar, un any després,
Jack Cid i Narcís que estaven lesionats. La notícia dolenta: la mort
del seu directiu, Joan Sabaté Borràs.
*L'equip maxim golejador és el filial de la Rapitenca. Set jugadors
(Buera, Tornel, Àlex López, David Garcia, Josep Reverté, Nasi i
Richard) van marcar dissabte. Res ha canviat d'un any a un altre, tot
i l’ascens. És el segon classificat.
*Ull amb la Cava que ha fitxat Edgar Samper i espera un jugador de
categoria superior. Va a per l'ascens.
*Amb el S. Jaume van debutar diumenge dos cadets (Noel i Naim).
*Té molt gol aquest Flix. Enguany, 11 jugadors ja han marcat.
*El R-Bítem encara està lluny de les seues possibilitats. Però aques-
ta setmana, contra el líder, mereixia empatar.

TERCERA CATALANA EN OFF

PRIMERA I SEGONA CATALANA EN OFF

Excel·lent
camada boxer

atigrats, 
pit blanc, cara
negra. Bon

Top Secret
*Jordi Fabregat va estar molt a prop de fitxar amb l’Ascó però finalment no ha estat així.
El seu segon hagués pogut ser Nando Crespo.
*Una vegada es va acabar el partit Ampolla-Amposta (5-1), el tècnic de l’Amposta, Jordi
Font, va ser cessat. Han pogut haver contactes amb Xavi Cid però també poden haver-
hi altres opcions.
*Algunes famílies senienques que van anar a veure el Tortosa-La Sénia van tornar cap a
val casa pel preu de les entrades: 12 euros. Diuen que en altres camps, 7 o 5 euros.
*L'última vegada que s’havien enfrontat en un derbi el Jesús i Maria i la Cava, a la
Tercera catalana, va ser en la campanya 86/87. En aquella lliga La Cava quedar segon i
el Jesús i Maria tercer. Llavors, només hi havien 2 grups de la 2a regional. I el primer
derbi que van jugar tots dos va ser la temporada 61/62, a la 1a regional, no hi havia ni
Preferent ni 1a catalana. De la 1a regional es pujava a la Tercera divisió.
*Curiós l'historial d'Edgar Samper en els últims mesos, va donar si al Camarles per reno-
var i va donar marxa enrere, fitxant per l’Amposta on es va fer la foto oficial. Pocs dies
després fitxaria per Ulldecona on va causar baixa la setmana passada. Ara ha fitxat per
La Cava. Li desitjo el millor.
*Bartolí no va poder estar a la banqueta del Godall dissabte perquè va morir el seu pare
que va ser directiu, entrenador i president de l’històric Europa. Des d'aquí una abraçada
molt gran a aquesta gran persona i entrenador, Josep Lluís Bartolí.
*L’afició, per veure la Rapitenca B, és espectacular amb gairebé 200 persones al camp.
*L'entrenador del Catllar, Àlex González, em diu: "som l'equip més golejador; prefereixo
guanyar 4-3 que 1-0". Quina pena que més entrenadors no pensin així.
*Part de la directiva del Tortosa no està d'acord en què l’objectiu sigui l’ascens.

Cinc jugadors ebrencs a l’infantil del Nàstic de Divisió d’Honor: Pol Cid (fill de David Cid), Teo Arasa, Marc Aloma, Sergio i

Coco. El tècnic és molt conegut a les nostres Terres, Jordi Rojas. 

XESCU (Catalònia)

PÁEZ (Ulldecona)

ÀLEX ALEGRE (Aldeana)

INIESTA  (Roquetenc)

MADERO (Olímpic)

VÍCTOR (Camarles)
PACHU (Rapitenca)

ARMENGOL (Rapitenca B)

GERARD (Ampolla)

CARLES SALINAS (Flix)

MARC MARTÍ (Perelló)

FERRAN (La Cava)
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INGREDIENTS 2 PERSONES:
• 160 g de linguine o un altre tipus de pasta llarga
• Mig gra d'all
• 25 g d'alfàbrega
• 20 g de pinyons sense closca
• 30 g de parmesà ratllat
• 15 g de pecorino sard ratllat o formatge d'ovella molt curat, sec
• 40 ml d'oli d'oliva verge

La recepta d’avui és un clàssic: Pasta al pesto genovès, condiment òptim per a la pasta.
Aquest tipus de pesto, com el seu nom indica, és un condiment típic de la Ligúria, la ca-
pital és Gènova, i pot usar-se per condimentar minestres, amanides, untar en torrades, pa-
tates al forn o, com en el cas de la recepta d’avui, com a salsa per a la pasta. L'ideal d’un
pesto és l’equilibri entre els sabors dels ingredients que el componen, la proporció entre
ells i la quantitat que un en barreja amb la pasta pot variar depenent de les preferències
personals de qui el prepara. Per exemple, molta gent té problemes amb l’all. Doncs es po-
sa menys all, i solucionat. Proveu i modifiqueu en relació als vostres gustos i ja ens direu
que tal! 

PREPARACIÓ:
Renteu les fulles d'alfàbrega amb un drap o paper de cuina humit molt delicadament, per evitar
que se n'oxidin les fulles. Poseu l'aigua a bullir en el moment en què es comença a elaborar la
salsa. Poseu l'all, al qual prèviament haureu tret l'ànima, i un pessic de sal grossa en un morter i
piqueu-lo fins que adquireixi la textura d'una crema. Afegiu les fulles d'alfàbrega i una altra mica
de sal al morter. Aixafeu les fulles contra les parets del contenidor amb la mà de morter, fins que
tinguin la consistència d'un puré verd intens. Incorporeu els pinyons, fins que formin una pasta
homogènia amb la resta d'ingredients del morter. Afegiu els formatges ratllats sense deixar d'ai-
xafar i donar voltes al pesto, perquè tot es barregi bé. Incorporeu l'oli i lligueu-lo bé amb la resta
d'ingredients. Afegiu un cullerot d'aigua de cocció al pesto, perquè quedi una mica menys dens
i remeneu-lo bé. Barregeu bé la pasta amb el pesto i ja la podeu servir.

Important: Si no disposeu de pecorino sard o un substitut prou sec, es pot substituir per més par-
mesà, que és fàcil de trobar en qualsevol super. El gust no és el mateix, però un formatge que
no sigui prou sec pot fer grumolls en el moment que s'afegeix el cullerot d'aigua de cocció al pes-
to. Molta gent fa el pesto amb la batedora, però les fulles s'escalfen i oxiden una mica l'alfàbrega
al tallar-la. 

Sabies que...
ELS SECRETS D'AL PACINO

Al Pacino va néixer el 25 d'abril de 1940 a Nova York. Els seus pares
es van divorciar quan només tenia dos anys. Sentia una gran devoció
per la seua mare que va morir quan Pacino tenia només vint-i-dos
anys. "No tinc un clar record de quan vaig decidir ser un actor a part
del dia que vaig veure The Poison (The Lost Weekend, 1945) amb la
meva mare i devia tenir uns cinc anys". Mentre és reconegut al cine-
ma pels seus papers de "hard-to-leather", Al Pacino admet que li
agrada interpretar papers còmics. "La gent em coneix sobretot
per The Godfather (el Padrino) i Michael Corleone, però sóc una persona que estima les
comèdies i m'encanta fer riure a la gent quan arribo a casa." L'actor també confessa odiar
les armes. "Tinc odi als revòlvers i cada vegada que he de disparar en escenes amb una arma,
he de contractar un instructor per tornar a ensenyar-me a fer-ho." Als setanta-vuit anys, Al
comenta que el secret per mantenir-se en forma és: "No menjo gaire perquè és dolent per
a mi, però menjo un plat de pasta regularment. Em dóna vitalitat.",
Al Pacino va haver d'esperar cinquanta anys abans de conèixer per primera vegada les ale-
gries de la paternitat. La seva filla, Julie, va néixer el 1989 a partir de la seva relació amb la
professora Jan Tarrant i els seus bessons, Anton i Olivia, nascuts el 2001, de la seva relació
amb l'actriu Beverly D'Angelo. "No veig molt sovint els meus fills, admet l'actor: "La meva
filla gran ja fa la seva vida i només em contacta quan necessita els meus consells sobre un
escenari. Veig amb més freqüència els meus bessons però per això he d'anar a Los Angeles
perquè no viuen amb mi a Nova York. "Havent confessat moltes vegades el seu alcoholisme,
Al Pacino admet que no és capaç de mantenir-se totalment sobri. "La meva percepció de
l'alcohol és única per a mi i no aconsello que ningú ho comparteixi". Com va
dir Laurence Olivier, el millor d'actuar és la copeta després de l'espectacle."
My story by Al 

PASTA AMB PESTO AL PACINO 
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Els teus plans econòmics poden sofrir  algun
reajustament  , però  si saps  jugar  bé les
teves cartes  pots fins  i tot  sortir  beneficiat
del canvi

La teva  manera de manejar  els diners
haurà  de continuar  sent rigorosa i discipli-
na. Si et proposen  algun negoci , estudia-
ho  a fons i desprès  decideix.

Taure
20/4 al 19/5

Estàs  en un moment  de franca  expansió  en
la teva carrera  professional  i seria  una llàsti-
ma  que el desaprofitessis  per diversions  que
només  et fan gastar  més del compte

Controla  la tendència  a saltar-te  les normes ,
no abandonis  els bons  hàbits  perquè  això  et
passaria  factura . No gastis  de més  del que
realment has de gastar.

Bessons
20/5 al 21/6

Si tens  l’oportunitat  de viatjar , fes-ho , però
sense  deteriorar  la teva  economia  amb
massa  despeses. No  permetis  que sorgei-
xin  problemes  amb la teva parella.

Ara  tens  major tendència  a sofrir  accidents
deguts  a la teva impulsivitat  i als  teus movi-
ments bruscos . Evita  qualsevol  situació
que comporti  un rics.

Cranc
22/6 al 21/7

Si et continues  esforçant  en el treball, asso-
liràs  una bona posició en la teva  empresa
que  et permetrà  majors  garanties  i segure-
tat econòmica.

Tant  la teva  vida social  com la laboral  estan
sent agitades  i és  possible que hagis  d’ac-
tuar  a moltes festes, actes o reunions , en
les quals  et sentiràs  de gust.

Lleó
22/7 al 22/8

Les teves  ànsies  i desigs  de llibertat  poden
provocar  que la inestabilitat amorosa , que
se t’està  presentant  des de fa  temps , ara
es pugui  veure  accentuada.

Aquari
20/1 al 18/2

És possible  que sorgeixin  problemes  amb
la teva parella  o socis  per qüestions  de
diners, però  veuràs  com poc a poc  se’n
van  solucionat  les coses.

Verge
23/8 al 21/9

En la salut , l’estómac ha estat  el teu  punt
feble  en els últims  temps  i ara  podries
sofrir  una indigestió  , per ingerir  aliments
que  no et  sentin bé.  

Peixos
19/2 al 20/3

Saps  bé  que tens que canviar moltes coses  en
la teva relació  de parella , però  és possible ,
que  encara  no sàpigues com fer-ho . En aquest
cas , el diàleg serà  un factor  imprescindible.  

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

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!

MONT-ROIG DEL CAMP.
ES LLOGA CASA ADOSSADA
Menjador, cuina equipada, dos
anys, 3 habitacions, Terrassa,
jardí amb barbacoa i piscina
comunitària. Sense moblar, 
lloguer per tot l’any.

525€/mes
+ despises comunitat i brossa
674355349 - AURORA

TORTOSA
ES VEN
LOCAL

619 049 038
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L'entrevista permet conèixer l'alcal-
de/alcaldessa, de cara a les pròximes
eleccions municipals del maig 2019,
com a persona explicant la seva tra-
jectòria, motivacions, visió de territo-
ri, país, reptes, objectius.

El municipi del Perelló (Baix Ebre), el
mar i muntanya del Baix Ebre, destaca
per la tradicional dedicació a l'apicultu-
ra, com ho demostra el que sigui el pri-
mer poble productor de mel a
Catalunya. La tradicional FiraAbril, ina-
movible des del segle XVII, ens presen-
ta cada any les novetats dels productes
agrícoles perellonencs destacant l'oli i
la mel.

Avui entrevistem a l'alcalde del Perelló,
Ferran Cid i Martí (ERC).

Fa uns mesos va anunciar que
no es presentaria a les pròxi-
mes eleccions municipals. Per
què?
Perquè crec que és bo fer canvis, apor-
tant noves idees pel municipi. També el
període de dotze anys al capdavant del
consistori, comporta la necessitat d'es-
tablir un relleu polític.

Quin seria el balanç d'aquestes
tres legislatures consecutives?
El balanç si és negatiu o positiu, ho han
de dir els ciutadans. Jo només puc dir
que tant jo com els meus companys de
govern, hem posat tota la nostra
voluntat per a aportar tot el millor per
al nostre poble.

Quins serien els millors records
que guarda com alcalde?
Els millors records són els que porta
una festa, una inauguració i sobretot,
les trobades intermunicipals, com el

cas del Perelló amb els municipis d'Elna
(França) i Dardesheim (Alemanya),
que em porten records molt bons, on
vam poder gaudir de trobades culturals
i musicals molt riques.

I els pitjors?

Evidentment, la situació política actual
que vivim al nostre país, com les perso-
nes empresonades, exiliades i moltes
altres pendents de causes judicials per
haver defensat el nostre dret democrà-
ticament.
I com no, la manca d'infraestructures

per no tenir inversions notables d'altres
administracions, com el tema de la N-
340, la construcció de la via del
Corredor del Mediterrani i la falta de
subvencions públiques que fa molt
temps que els municipis no rebrem.

Parlem del seu relleu.
S'està treballant per confeccionar una
llista de persones que treballi per acon-
seguir, els propers anys el millor benes-
tar per als nostres ciutadans.

Els valors de fer política munici-
pal: Quin paper ha de jugar l'al-
calde, alcaldessa en el món
municipal pel futur del nostre
territori?
És molt important aquest paper dels
alcaldes i alcaldesses, ja que és la con-
nexió entre el municipi i les diferents
entitats locals i els ciutadans, així com
també fer de pont, entre la resta d'ad-
ministracions públiques superiors.

Què opina de la situació política
actual?
Són moments molt delicats i ens estem
jugant el futur del nostre país; que no
és millor que dir, dels nostres ciutadans.
Això és tan important que implica que
ens hem de posar a treballar d'una
forma conjunta: ciutadans i administra-
cions.

Quin missatge donaria als seus
conciutadans i conciutadanes?
Que sobretot actuéssim amb unitat i
respecte.
Tots els ciutadans hem de ser cons-
cients que cal fer un gran esforç per
aconseguir grans fites.
Sense estes dos paraules, no aconse-
guirem l'harmonia de tots. Aquí no hi
ha altra solució.

Ferran Cid i Martí
ALCALDE DEL PERELLÓ

Dotze anys al capdavant del consistori, 
comporta la necessitat d'establir un relleu polític


