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Es va traure l’endemà d’aprovar-ho al ple

Tortosa retira el monument franquista del parc municipal
ACN

L'Ajuntament de Tortosa va retirar, aquest dimarts, el monument d'homenatge a la 'Promoción Ebro' de la Guàrdia Civil que la
‘Organización Juvenil Española, vinculada al Movimento' de la dictadura de Franco, va instal·lar al parc municipal Teodor González
en el 30è aniversari de la victòria feixista de la Guerra Civil.
P3

El president de la Generalitat inaugurarà el
Centre Fluvial del Delta, diumenge
Deltebre estrenarà diumenge (12 h) un nou equipament, ubicat als baixos del pont Lo
Passador, i ho farà amb la visita i corresponent inauguració del president de la
Generalitat, Quim Torra. El president també inaugurarà, en aquest cas demà dissabte, el
Pont del Barranc de Faneca, a Móra d’Ebre.
P3 i 11
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La Banca guanya i els jutges i fiscals faran vaga. Poca broma.
El Tribunal Suprem s'ha decantat en favor de les entitats bancàries i diu que són els
clients, i no els bancs, qui han de pagar l'impost per a la constitució d'hipoteques.La
votació ha estat molt ajustada -15 vots a favor i 13 en contra- tots els magistrats que
han participat en el debat s'han anat pronunciant en una votació precedida per un
intens debat sobre el fons del canvi legal. Per altra banda, tot just han passat sis mesos
des que els professionals de la Justícia espanyola secundessin una vaga general conjunta -les quatre associacions de jutges i les tres de fiscals-, per primera vegada en la
història. Va ser el passat 22 de maig, amb el popular Rafael Catalá com a ministre de
Justícia. Aquest dilluns, les mateixes organitzacions van tornar a anunciar una segona
vaga per al pròxim 19 de novembre, amb la socialista Dolors Delgado com a respon-

D’UN TOTAL DE 780.000 EUROS

El Bisbat de Tortosa destinarà bona part del
superàvit al manteniment del patrimoni
El Bisbat de Tortosa
destinarà la major
part del superàvit
amb que ha tancat
l'exercici
2017,
779.562,95 euros,
en el manteniment,
restauració i rehabilitació del seu
patrimoni arquitectònic i artístic.
Una forta contenció de les despeses
i de les actuacions
de manteniment
ordinàries
han
permès que el resultat econòmic, de l'últim any, de la diòcesi, però
també de les parròquies (amb un superàvit de 441.803,76 euros), es tanqui en positiu. La major part dels diners es destinaran a la quinzena de
projectes de rehabilitació que s'estan fent enguany a la demarcació de
Tarragona i l'Ebre i també Castelló. Per altra banda, el Bisbat de Tortosa
ha immatriculat, en els darrers 20 anys, poc més d'un centenar d'esglésies i ermites o cases abadia, justificant el registre a través de documents
que conserven al seu arxiu i que es remunten al segle XI. Només en el
cas del campanar de l'església de Sant Bartomeu de Benicarló (Baix
Maestrat), hi va haver un litigi amb l'Ajuntament per resoldre'n la titularitat.
AMB ALTRES CLASSES DE 5È I 6È DE PRIMÀRIA D’ARREU DE L’ESTAT

L’escola de Remolins, escollida per
participar en la Missió alba
“Ens complau fer-vos saber que la nostra escola ha estat escollida juntament amb altres classes de 5è i 6è de primària d’arreu de l’estat espanyol
per participar en la Missió alba, el nou projecte educatiu del Sincrotró
Alba, que pretén despertar la vocació científica i conscienciar la societat de
la necessitat de la ciència. Cal, per tant, estimular aquest interès des de
ben petits introduint la ciència dins les aules a partir de propostes manipulatives, competencials i engrescadores. L’admissió al projecte Alba ens
agafa en molt bon moment, ja que justament la nostra escola es troba
immersa en un procés de canvis metodològics profunds, orientats a apropar el coneixement als nostres alumnes a partir de noves formes d’entendre el procés d’aprenentatge. Gradualment anem introduint dins les nostres aules el treball per ambients, els projectes interdisciplinaris o els grups
interactius. Aquest projecte, per tant, s’adapta perfectament a aquesta
nova forma d’entendre l’escola per la qual apostem”.
Eugènia Vela. Directora de l’escola Remolins.

sable del ram. I és que, tot i que ha canviat el color polític del Govern, el nou Executiu
segueix ignorant les peticions d'aquests professionals de l'Administració i "la Justícia
segueix injuriada". Així ho adverteixen jutges i fiscals en un comunicat conjunt difós
aquest dilluns, en què deixen clar que no estan disposats a permetre que se'ls segueixi
ignorant, motiu pel qual les set associacions que representen els membres de les carreres judicial i fiscal es van unir per protestar per la deixadesa del Govern de torn i reivindicar més mitjans materials, una millora retributiva, independència judicial i una
modernització de l'Administració de Justícia. Així que gairebé 7.500 professionals
estan convocats el 19 de novembre a fi de millorar la Justícia, la seva independència i
les condicions en què treballen jutges i fiscals. Poca broma!

EN MILLORAR LES INFRAESTRUCTURES DELS POBLES

La Diputació de Tarragona
inverteix prop de 22 MEUR
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La Diputació de Tarragona ha concedit enguany 21,8 milions
d’euros a 190 municipis i entitats descentralitzades del Camp de
Tarragona i de les Terres de l’Ebre mitjançant el Pla d’Acció
Municipal (PAM) 2018. Del conjunt d’ajuts concedits, els ajuntaments destinaran més de 15 milions d’euros (el 70,27% de l’import total) a realitzar inversions i la resta, 6 milions d’euros, a
sufragar despesa corrent i al manteniment de llocs de secretaria
i intervenció.
D’altra banda, la Diputació de Tarragona també ha concedit
enguany 2,7 milions d’euros a 171 municipis mitjançant el programa específic d’obres per al sanejament, abastament i distribució d’aigua potable i del programa per a la modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica.

DE LA REIAL ARXICONFRARIA DE LA CINTA

Josep Maria Utgés, Primer Majordom
La Reial Arxiconfraria de Nostra
Senyora de la Cinta de Tortosa ha renovat com és habitual coincidint amb la
Missa Dominica del mes de novembre
la seva junta de govern, escollint a
Josep Maria Utgés Vallespí per ocupar
el càrrec de Primer Majordom. Utgés,
que agafa el relleu de Javier Colina,
assumeix per un any la màxima distinció interna de l’Arxiconfraria després
d’una elecció realitzada pel tradicional
sistema d’insaculació entre els confrares que voluntàriament
han volgut optar al càrrec i que prèviament han passat per
totes les diferents funcions dins de l’entitat. El nou primer
majordom té una llarga i dilatada experiència dins de la Reial
Arxiconfraria de la Cinta, sent un dels fundadors del Banc
d’Aliments de l’entitat que complirà 10 anys. Utgés ha declarat
que sent una gran satisfacció per poder ocupar el càrrec.

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.
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Reaccions
El regidor de la CUP de
Tortosa,
Xavier
Rodríguez, ha celebrat
que s'ha tret el monument del parc municipal
amb celeritat tot i que
s'ha mostrat estranyat
per la "rapidesa" amb
què ho ha executat el
consistori. "Sembla que
es vulgui fer ràpid perquè no es vulgui que se
sàpiga o que no se celebri que es retirin símbols
franquistes de les nostres places", ha apuntat. La CUP de Tortosa
també ha avisat que
"seguiran lluitant" perquè es retiri tota la simbologia franquista de la
ciutat,
sobretot
el
monument del riu Ebre,
“el monòlit franquista
més gran que es conserva a Catalunya, i també
altres com la Creu de
Santa Clara”. Per la
seva banda, i segons
l’ACN, el consistori ha
declinat fer cap declaració, més enllà de ratificar que es dona compliment a una moció aprovada al ple que afecta
un espai municipal.
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Estava al parc municipal. Fou l'endemà d'aprovar-ho al ple

Tortosa retira el monument
d'homenatge a la Guàrdia Civil

Retirada, dimarts, del monument d’homenatge a la Guàrdia Civil, del parc municipal.

L'Ajuntament de Tortosa retira, aquest dimarts, el monument franquista d'homenatge a la 'Promoción Ebro' de la Guàrdia Civil que la Organización Juvenil
Española, vinculada al 'Movimento' de la dictadura de Franco, va instal·lar al
parc municipal Teodor González en el 30è aniversari de la victòria feixista de la
Guerra Civil i que encara es trobava a tocar del parc de jocs infantils del recinte.
La retirada es va fer l'endemà que s'aprovés en el ple del mes de novembre una
moció de la CUP. La petició, via moció al plenari, ja s'havia fet fa un any i mig
però es va rebutjar i es va supeditar a l'elaboració del catàleg de vestigis franquistes i de la Guerra Civil que va reclamar a l'Ajuntament el jutjat contenciós
de Tarragona. La moció es va aprovar amb els vots a favor de la CUP, Movem,
ERC i el PDeCAT, i els vots en contra del PSC i el PP. (ACN)
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Quim Torra inaugurarà
el Centre Fluvial del Delta
Aquest diumenge (12 h)

Deltebre estrenarà diumenge (12 h) un nou equipament, ubicat als baixos del pont Lo Passador, i ho
farà amb la visita i corresponent inauguració del
president de la Generalitat, Quim Torra. El Centre
Fluvial del Delta és un espai de projecció turística
de 1.000m2, que albergarà funcions transitòries
d’auditori plenament equipat, de manera que a
banda de poder efectuar fires temàtiques, també
donarà cabuda a actuacions de teatre, concerts i
conferències, entre d’altres. L’alcalde, Lluís Soler,
ha explicat que aquesta és la primera fase del Parc
Fluvial del Delta, el qual es realitzarà durant el primer semestre de 2019 i que estarà configurat, entre d’altres coses, per un espai lliure amb la barcassa del transbordador, restaurada, com a escenari
d’un amfiteatre i d’un embarcador fluvial.
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Tortosa consigna el pressupost per a
l'expropiació de l'antic Club de Rem
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En funcionament, els nous
vehicles de neteja viària
Increment del nombre de vehicles i també de la plantilla

Amb vista a completar el passeig del riu

L'Ajuntament de Tortosa
invertirà en l'anualitat del
2018 els 140.000 euros
que permetran l'expropiació de les antigues instal·lacions del Club de
Rem. El projecte suposarà
l'adquisició i posterior
enderroc de les antigues
seus que ocupaven el
Club de Rem, així com un
establiment de restauració situat en aquell espai.
Això permetrà reordenar
aquesta zona, entre el
parc municipal Teodor Gonzalez i el riu Ebre, completant la continuïtat i millorant
la connexió viària amb el passeig de Ribera. Aquest fou un dels punts més destacats del ple de novembre.
Pel que fa a les mocions presentades pels grups municipals, foren aprovades la
de suport a la llei que impulsa el govern de l'Estat espanyol, per al reconeixement jurídic del dret a la lliure determinació de la identitat i expressió de gènere,
presentada de manera conjunta pels grups del govern (PDeCAT i ERC); la de de
constitució del Consell de Ciutat, proposada pel grup del PSC; i la de la retirada
del monòlit situat al parc municipal Teodor Gonzalez, amb inscripcions al·lusives
a la dictadura, a proposta de la CUP-AE.
Per contra, no van obtenir els suports necessaris la moció per celebrar els 40 anys
de la Constitució, o la d'elaboració d'un Pla d'habitatge durant el 2019, les dos
presentades pel grup municipal del PP; la de creació de protocols per garantir
l'accessibilitat a equipaments i espais públics, del PSC; o la de constitució d'un
pacte de ciutat per dignificar els barris del nucli antic, de la CUP-AE.

L'Ajuntament de Tortosa ha presentat aquest dimecres la nova flota de vehicles que s'encarreguen de la
neteja viària a la ciutat. Es tracta de nova maquinària, que s'inclou dins del nou contracte d'escombraries, en vigor des de l'agost. Els vehicles s'han anat
incorporant progressivament i ja presten el servei
tant al nucli urbà com a la resta de pobles de
Tortosa. La implantació del nou contracte d'escombraries, pel que fa a la neteja viària, inclou la
instal·lació de 400 noves papereres arreu de la ciutat,
que s'afegeixen a les poc més de 350 existents a
hores d'ara. La presentació també ha servit per
donar a conèixer la nova uniformitat dels treballadors de la neteja viària.
La plantilla augmenta de les 13 persones que treballaven fins ara amb l'anterior contracte, a les 24 de
l'actual.

La Mancomunitat Tortosa-Roquetes instal·larà
senyalització turística a tota la pujada al port
La Mancomunitat Tortosa-Roquetes va aprovar aquest dimecres instal·lar senyalització turística a la pujada al port de Caro. Concretament, s'implantaran
indicadors a cada punt quilomètric en el tram que va entre el barranc de
Farrubio i el cim del massís. Entre les dades que s'inclouran destaca el pendent
de cada tram –especialment per als aficionats a la bicicleta-. L'actuació cotarà
més de 6.600 euros. L'assemblea general extraordinària d'aquest passat dimecres va aprovar la modificació del pressupost d'aquest 2018 per executar l'actuació. Addicionalment, durant la mateixa sessió la Mancomunitat va aprovar
els comptes per al pròxim 2019, que ascendeixen a 9.500 euros.
El pressupost de l'exercici vinent ha de cobrir les obligacions conjuntes dels dos
municipis, com la despesa energètica de l'enllumenat de la carretera entre
Roquetes i Jesús, o la de la rotonda dels nusos situada al peu del pont del
Mil·lenari.

El primer secretari del PSC de Tortosa, Enric Roig, va presentar
la seua candidatura a l’alcaldia envoltat de pesos pesants del
partit, que van augurar que serà “el millor alcalde en una
Tortosa que cal redibuixar per a que sigui la Ciutat de les
Oportunitats”. Lastra i Iceta van donar suport a Roig.

Dimecres passat, van començar les visites guiades al Complex
Esportiu Tortosa, obertes a la ciutadania.
Les visites es duran a terme fins demà dissabte 10, amb els
següents horaris: avui dia 9, a les 11.00, 14.30, 18.00 i 20.00
h. Demà dissabte, a les 13.00 i 17.00 h.
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EN UN MINUT

Més Notícies
*MATILDE VILLARROYA, directora general
d’Indústria, durant la jornada de Networking que
es va fer a Tortosa, va
copsar les opinions d’empresaris ebrencs que li van
manifestar que els problemes habituals en la indústria a l’Ebre són la manca
d’infraestructures, la falta
del ventall de formació i
no tenir capacitat per
retenir el talent. Aquests
són els 3 eixos. La visita
va servir per exposar un
nou eix de futur creixement: la indústria 4.0.
*ALDO URBANO, guanyador del 15è premi de
pintura Francesc Gimeno
2018. L'obra guanyadora, juntament amb la
resta dels artistes seleccionats, es podrà veure al
febrer en una exposició a
la sala Antoni Garcia del
Museu de Tortosa.
*El PSC DE TORTOSA
“força al govern a constituir el Consell de Ciutat
amb una moció aprovada
per unanimitat”. D’altra
banda, el portaveu, Enric
Roig, ha manifestat que
“no entenem com el
govern no vol aplicar protocols que garanteixin
l’accessibilitat a persones
amb discapacitats a equipaments i espais públics”.
El PSC ha informat que
Enric Roig és membre de
la coordinadora del Grup
de Cristians del PSC, sent
un impulsor de la seua
creació. El grup pretén
normalitzar el fet de
poder ser cristià i socialista i espera poder ampliar
la base social del partit
tendint ponts.

La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera,
va fer ahir dijous la seva primera visita oficial a les Terres de
l’Ebre. Pel matí, es va reunir amb l’alcaldessa de Tortosa a
l’Ajuntament de la capital del Baix Ebre. Fou, simplement, una
visita protocol·lària. Avui té previst visitar Deltebre.
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Al barri de les Quintanes

Més notícies
Lo Riu Sona Festival,
que va tenir lloc el 2 de
juny a Amposta, i la
Festa 70-80-90 organitzada per Fem Festa en
el marc de les Festes
Majors (que va haver de
ser ajornada al 22 de
setembre a causa de la
pluja), van recaptar més
de 6.000 euros, que
s’ha destinant a entitats
socials del municipi.
En concret, els organitzadors de Lo Riu Sona
Festival va fer una aportació de 2.500 euros a
la Lliga Contra el
Càncer de les Terres de
l’Ebre. En el cas de Fem
Festa, la recaptació de
la Festa dels 70-80-90
es va dividir en dos a
aportacions de 1.760
euros cadascuna a
AHIDA Afectats TDAH
Terres de l’Ebre i
l’Associació de Familiars
i Malats d’Alzheimer del
Montsià. L’acte d’entrega dels xecs solidaris va
tenir lloc en un acte a
l’Ajuntament
amb
representants de les
entitats socials i dels
impulsors dels actes festius.

Tres detinguts a Amposta en una nova
operació contra el tràfic de drogues

Una nova operació conjunta de la policia local d'Amposta i els Mossos
d'Esquadra contra el tràfic de drogues al barri de les Quintanes ha acabat amb
dos homes i una dona detinguts. Els agents han escorcollat aquest dimecres de
la tarda dos habitatges, als carrers Isabel la Catòlica i Cánovas, que ja havien
estat objecte d'inspeccions en anteriors operacions policials a la zona. A banda
de les detencions, s'ha decomissat una quantitat inconcreta d'estupefaents,
una bàscula de precisió així com diners. Els Mossos s'han fet càrrec de la custòdia dels detinguts per prendre'ls declaració abans de posar-los a disposició judicial. Concretament, l'operatiu policial conjunt ha aconseguit decomissar 372
grams i tres embolcalls preparats per a la venda de, suposadament, cocaïna.
També s'han trobat 640 euros en efectiu. Els detinguts són veïns d'Amposta de
nacionalitat espanyola amb antecedents per fets similars.
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La primera fase de senyalització consta de 37 senyals

Nova senyalització per
als camins rurals

Els camins rurals del terme d’Amposta compten, des
d’aquestes setmanes, amb nova senyalització. Des de
la regidoria de Serveis Municipals, Pagesia i Medi Natural de l’Ajuntament d’Amposta s’ha desenvolupat un
sistema de senyalització i orientació amb la finalitat de
facilitar la circulació en els camins deltaics que conflueixen amb altres carreteres convencionals, millorant
així la comoditat i seguretat dels usuaris de la via.
Les noves senyalitzacions aportaran informació a les
zones on conflueixen diverses carreteres o camins per
millorar l’orientació dels conductors i uniformitzar els
criteris de senyalització dels accessos: “així, donem
resposta a aquelles necessitats llargament reivindicades pels usuaris", diu el regidor de Serveis Municipals,
Pagesia i Medi Natural.

L'ampostí Antoni Espanya, nou cap provincial de Costes a Tarragona
Substitueix en el càrrec a Alfonso Forns

L'ampostí Toni Espanya ha estat nomenat nou cap provincial de Costes a Tarragona del Ministeri per
a la Transició Ecològica. Biòleg de formació i exregidor socialista de l'Ajuntament d'Amposta, de 2004
a 2011 va ser director territorial del Departament d'Agricultura. En declaracions a l'ACN, ha manifestat
el seu compromís per intentar assolir un acord amb el "màxim consens" dels agents del territori per
"donar resposta" als problemes que pateix el litoral del delta de l'Ebre, molt castigada per la regressió
i la subsidència, fruit de la manca d'aportacions de sediments fluvials i amb l'amenaça cada cop més
pròxima de l'increment del nivell del mar pel canvi climàtic. Segons ha avançat, la seva voluntat és
poder atendre de forma més "personalitzada" els assumptes relatius a l'Ebre. A la imatge, Antoni
Espanya amb Joan Sabaté, subdelegat del govern espanyol a Tarragona.

5.600 ebrencs troben feina
durant el 2018 gràcies al Servei
d’Ocupació de Catalunya

Detinguts 3 veïns d'Amposta que
tenien una plantació de
marihuana en un xalet d'Alcanar

Enguany han estat més de 5600 persones les que
s’han beneficiat de les polítiques actives d’ocupació
del SOC a les Terres de l’Ebre, una xifra que s’ha
donat a conèixer juntament amb la quantitat d’euros que s’han destinat al territori. La xifra supera els
més d’onze milions.
L’objectiu del departament és aconseguir fer el programes d’ocupació més flexibles per arribar a tothom i cobrir totes les necessitats.

Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres passat, tres homes, de 20, 25 i 38 anys i veïns
d'Amposta, com a presumptes responsables d'una
plantació de marihuana cultivada a l'interior d'un
xalet d'Alcanar. Dins de la casa es van intervenir 82
plantes i els elements de reg, il·luminació i climatització per cultivar-les. Les finestres tapades de l'immoble, l'olor de cànnabis que se sentia de vegades,
i les màquines d'aire que sempre estaven en funcionament van aixecar les sospites.

Femme in Arts proposa una
explosió creativa femenina
Lo Pati – Centre d’Art Terres de l’Ebre acollirà del 23
al 25 de novembre, la segona edició de Femme in
Arts. Visibles a escena, un certamen que proposa
una explosió creativa femenina com a antídot per
combatre la desigualtat de gènere encara present
en la nostra societat contemporània i que s’ha marcat com a objectiu crear consciència i incentivar el
debat social sobre la violència masclista i la desigualtat de gènere, a les Terres de l’Ebre, aprofitant
la celebració del Dia Internacional per l'Eliminació
de la Violència contra la dona.
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La Fundació Naturgy activa un fons solidari per a la rehabilitació
energètica d’habitatges de famílies en situació de vulnerabilitat
- L’objectiu és assumir millores d’aquests habitatges en matèria de
rehabilitació, equipament i eficiència
energètica per donar suport a les
llars i les famílies que més ho necessiten.
- Les actuacions procedents d’aquest
Fons Solidari es posen en marxa inicialment a Catalunya, Galícia i
Madrid, però és extensible a tot
Espanya.
- El Fons Solidari de Rehabilitació
Energètica és obert a la contribució
ciutadana i també dels empleats i
clients. La Fundació Naturgy es compromet a aportar-hi el mateix import
que el públic interessat doni a aquesta iniciativa.
La rehabilitació exprés d’habitatges
per millorar l’eficiència energètica,
així com la millora de l’equipament a
les llars (frigorífics, cuines, escalfadors, calderes i deshumidificadors) de
les famílies més vulnerables poden
suposar un estalvi de fins a 650 euros
anuals, segons l’estudi “Re-habilitación exprés en hogares vulnerables.
Soluciones de bajo coste”, realitzat
per la Fundació Naturgy i que recull
76 solucions de baix cost per fer les
llars més eficients energèticament.
Amb l’objectiu de dur a terme aquestes millores, la Fundació Naturgy ha
posat en marxa el Fons Solidari de
Rehabilitació Energètica, que es destinarà tant a intervencions directes en
els habitatges per incrementar l’eficiència energètica com a la reparació
i/o substitució d’equipaments que ho
requereixin. Es tracta, en tot moment,
d’obres ràpides i que es poden realitzar, preferentment, des de l’interior
de l’habitatge, per no afectar elements comuns de les finques i per a
les que no cal sol·licitar llicència d’o-

bres ni permisos de la comunitat de
propietaris.
D'aquesta manera, es treballa per
esmenar la manca d'aïllament, una
insuficient protecció contra el sobreescalfament solar i l'ús de materials
inadequats en la construcció, que són
les grans mancances dels habitatges
que ocupen les famílies més vulnerables. “Un dels grans problemes del
parc d’habitatges és que més del
70% es van construir abans de l’any
1978, que va ser quan va entrar en
vigor l’obligació d’aïllar tèrmicament
les cases. I gran part d’aquests pisos
són habitats actualment per persones
en situació vulnerable”, afirma el
director general de la Fundació
Naturgy, Martí Solà.

Qui se’n pot beneficiar?

Com es finança?

Els principals beneficiaris són les
persones en situació de vulnerabilitat que siguin propietaris o llogaters
dels habitatges que s’han de rehabilitar. Com a pas previ, hauran de ser
atesos per entitats del Tercer Sector
amb les que la Fundació Naturgy té
acords de col·laboració (Fundació
Foment de l’Habitatge Social,
Càritas, Habitat3, Creu Roja,
Fundació
Roure,
Fundación
Constructora Benéfica). També es
podran acollir a aquestes ajudes les
entitats del Tercer Sector o administracions titulars d’habitatges que
gestionen llars habitades per persones en situació de vulnerabilitat
energètica, i amb qui la Fundació
Naturgy signi un conveni de
col·laboració per a la utilització dels
recursos del Fons Solidari.

Segons els càlculs realitzats per l’estudi de la Fundació Naturgy, una
rehabilitació energètica integral tindria un cost d’entre 20 mil i 35 mil
euros, mentre que amb l’aplicació de
mesures de baix cost es pot reduir
fins als 5.000 i 7.000 euros. Aquests
recursos surten del fons solidari que
ha creat la Fundació.
«La nostra Fundació és la donant
principal d'aquest fons que ara
comença a funcionar i amb el qual
confiem que podrem ajudar els
col·lectius més vulnerables i mantenir
activa la nostra línia d’acció per lluitar
contra la pobresa energètica», ha
declarat Solà.
Per una banda, hi pot contribuir
qualsevol persona: clients, empleats,
proveïdors, ciutadans en general,
associacions o altres tipus d’entitats,

amb aportacions des d’1 fins a
10.000 euros, a través del web
www.fondo.fundacionnaturgy.org. A
més, també tindran l’opció de gaudir
de la desgravació fiscal corresponent.
D’altra banda, la Fundació Naturgy
farà una aportació inicial i es compromet a contribuir al Fons Solidari amb
el mateix import que hagin aportat
desinteressadament els donants.

Què inclouen els ajuts?
Les despeses que assumeix el Fons
són els materials, mà d’obra i projecte tècnic i llicències, si són necessaris,
en el cas de les rehabilitacions.
Compra de nou equipament, trasllat
a l’habitatge i mà d’obra
d’instal·lació, per les substitucions
d’equipaments. I finalment, materials
i mà d’obra, en el cas d’adequació
d’instal·lacions.

Contingut elaborat amb la informació de la Fundació NATURGY
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El pressupost 2019 de Deltebre “baixa impostos i disminueix l’endeutament”
Aprovat al plenari. “L’Ajuntament presenta el deute més baix de la seua història”
El plenari de l’Ajuntament
de Deltebre ha aprovat el
pressupost 2019 amb els
vots
favorables
del
PDeCAT Deltebre i del
grup no adscrit, l’abstenció del CE- Socialistes, la
CUP, i el vot en contra
d’ERC. Un full de ruta
econòmic que ascendeix
a 16.625.962€ i que es
centra en tres aspectes: la
rebaixa d’impostos, la
reducció de l’endeutament municipal i el reforç

de l’acció de govern. Per
al 2019 es contempla la
baixada en 15€ per família de la taxa d’escombraries, la baixada d’un 5%
de la taxa d’escombraries
comercials, i la baixada
del voltant d’un 3% de
l’IBI Rústec i d’un 1.5%
de l’IBI Urbà. De fet,
actualment l’Ajuntament
presenta “el deute més
baix de la seva història. La
previsió és que es tanqui
el mandat municipal

reduint el deute en
2.632.675€. És a dir, una
reducció del deute del
37% respecte l’any
2015”. El portaveu de
Compromís d’Esquerres,
José Emilio Bertomeu, ha
explicat que “són uns
pressupostos en clau de
final de mandat” i ha
detallat que “espera que
els comptes del Complex
Esportiu com del nou servei d’escombraries es
puguin complir”.

Esquerra lamenta que Lluís Soler rebutgés incloure al Ple la moció sobre el soterrament
de les línies de mitja tensió i es queixa també d’un “menyspreu per part de l’alcalde”
L’equip de govern municipal aclareix que “en cap cas ha existit menyspreu i es pot comprovar als videos dels plenaris”

La regidora d’Esquerra
Republicana,
Vanessa
Callau ha lamentat “l’actitud intransigent, els
retrets i el menyspreu”
mostrats cap a la seva
persona “per part de l’alcalde Lluís Soler, durant el
ple municipal celebrat
dimarts a Deltebre”. Per
Callau “actituds i respostes com les de Soler
demostren la seva falta de
talla política”. La regidora
ha recordat que “la ciutadania sap que si avui l’alcalde té majoria al plenari
no és gràcies a ella i la
gent
d’Esquerra
Republicana sinó a altres
persones”. Segons comunicat d’ERC, Soler no va
voler incloure a l’Ordre
del dia del ple la moció
d’ERC-Més
Deltebre
sobre l’oposició a l’aplica-

ció de contribucions especials per al soterrament de
xarxes de mitja tensió.
“Ho va justificar perquè
segons
Reglament
Orgànic
Municipal
(ROM) les mocions s’han
de presentar amb dos dies
d’antelació a la convocatòria de les comissions
informatives”. La portaveu republicana es va
mostrar sorpresa per la
falta de voluntat de Soler,
el qual de vegades,
“incompleix el ROM”.
Segons Callau “el govern
municipal no vol afrontar
allò que no han fet bé
però nosaltres farem que
se’n parli d’això i de moltes altres coses, com per
exemple l’estat de les
obres del Carrer Miguel
de Unamuno”. La regidora d’Esquerra es va

abstenir a la proposta
d’ordenances fiscals per a
l’exercici 2019 feta pel
govern municipal. Segons
Callau “en volen fer un ús
electoralista, i malgrat
que compartim la voluntat de rebaixar la pressió
fiscal a la ciutadania, les
baixades que ens proposen -només l’any previ a
unes eleccions municipals- contemplen un percentatge irrisori i una disminució mínima per a la
butxaca del ciutadà”. La
portaveu
republicana
afirmà que “la rebaixa
que proposen de l’IBI
suposarà que per cada
1.000 euros pagats per
família només es disminuiran 2,50 euros”.
Esquerra tampoc va
donar suport a la proposta
de
Pressupost

Municipal. “Ens genera
dubtes en la gestió del
Complex Esportiu i la piscina coberta, en la municipalització de les escombraries i en inversions que
per a nosaltres no són
prioritàries”. Va manifestar la portaveu republicana que va posar com a
exemple que la partida de
Delta Fira s’ha equiparat a
la de Festes Majors amb
un import de 125.000
euros .
Reaccions
Des del govern municipal
es destaca que en cap cas
ha existit una actitud de
menyspreu de l'alcalde
cap als representants del
consistori i, de fet, la ciutadania ho pot comprovar
als vídeos dels plenaris

Vanesa Callau.

que estan a la pròpia
pàgina
web
de
l'Ajuntament. En tot cas,
“entenem el nerviosisme
per part d'ERC-Més
Deltebre ja que en 7
mesos volen espavilar-se
perquè venen eleccions
municipals, i han de fer
tot allò que no han fet
durant
tots
aquests
anys”.

“Entenem el nerviosisme d’ERC-Més Deltebre ja que en 7 mesos volen espavilar-se perquè venen
eleccions municipals i han de fer tot allò que no han fet durant tots aquests anys”
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Més
notícies
*DELTEBRE: avui divendres la delegada del
Govern
de
l’Estat
Espanyol a Catalunya,
Teresa Cunillera, visita
Riumar, a partir de les
11.15 hores. A banda de
la pròpia delegada, l’acte comptarà amb l’assistència de l’alcalde de
Deltebre, Lluís Soler, els
regidors de govern de
l’Ajuntament, el subdelegat del govern de
l’Estat a Tarragona, Joan
Sabaté.
*DELTEBRE es presenten les noves Jornades
Gastronòmiques
de
l'Ànec que, junt amb les
del Musclo, la Tellerina
o bé la de l'Arròs, donaran el punt i final al cicle
de gastronomia. Les jornades, on el producte
estrella serà aquesta au
amb tanta presència al
nostre territori, se celebraran del 9 al 25 de
novembre i compten
amb la participació d'un
total de 10 restaurants
del municipi.
*URV: la nova acció
d’URVIART al campus
Terres de l’Ebre explora
el paisatge a través de la
fotografia. La proposta
de creació col·lectiva
fou ideada per l’arquitecta Cristina Bestratén.
Al vestíbul del campus
comparteixen espai des
del dilluns 5 de novembre fins al divendres 21
de desembre, la intervenció de Bestratén i les
projeccions d’una selecció de documentals originals presentats al
Terres Travel Festival a
través de tres monitors i
una pantalla.

Conversió de l'antic traçat del Carrilet en Via Verda
El Consell Comarcal del Baix Ebre invertirà 529.417 euros

El Consell Comarcal del
Baix Ebre invertirà 529.417
euros en la conversió en
Via Verda de l'antic traçat
del Carrilet de Tortosa a la
Cava (Deltebre). El ple de
la Corporació comarcal,
reunit en sessió extraordinària, ha aprovat aquest

dilluns l'acceptació d'un
ajut, equivalent al 50 per
cent de la inversió, atorgat
pel
Departament
d'Empresa i Coneixement
de la Generalitat, en el
marc de la convocatòria
dels Plans de Foment
Territorial del Turisme. Així

mateix, el ple ha aprovat
també una modificació de
crèdits del pressupost de
l'exercici de 2018 per fer
front a la resta del cost del
projecte. Aquesta inversió
permetrà convertir en Via
Verda un tram d’una longitud de 7,2 quilòmetres,

comprès entre la rotonda
de la C-42, prop de l'antiga bòbila d'Anguera, a
Tortosa, i el pont de l'autopista AP-7, ja al terme
municipal de l'Aldea, amb
una afectació de superfície
de 55.060 metres quadrats. Aquesta nova via no

quedarà aïllada ja que
enllaçarà a través de la Via
Cicloturística (el tram
comprès entre l'antiga
bòbila d'Anguera i el Pont
Roig a Tortosa), amb el
tram del Baix Ebre de la
Via Verda de la Val de
Zafán.

Sandra Zaragoza, presidenta
del Consell Comarcal.
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Més
notícies
*L’AMPOLLA: del 10
al 18 de novembre
tindrà lloc la VI
Setmana del Comerç.
I aquest diumenge,
dia 11, a partir de les
11 h. a la platja de les
Avellanes, se celebrarà
la IV Festa Amics del
Cavall. Els assistents
podran gaudir d’exhibicions eqüestres, de
passejades en carro i
en poni, d’espectacles
de doma en llibertat a
càrrec de Santi Serra i
de salt de la mà de
Sergi Vendrell del Club
Hípic de l’Espluga.
*L’ALDEA:
Xerrada
consciència i Salut amb
l'infermera
Cecilia
Gombau. Dijous 15 a
les 19 h, al Saló de
plens de l'Ajuntament.
Objectius: ajudar a
prendre consciència de
la nostra autoresponsabilitat en la salut i
aprendre estils de vida
saludable per adquirir
bona salut.
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La producció d'arròs al delta continua
mantenint la tendència a l'alça
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Trens Dignes reclama un
acord de millora
Dels serveis ferroviaris

Les noves varietats tardanes mantenen l'increment, amb 140.000 tones

La producció d'arròs al delta de l'Ebre
continua mantenint la tendència a
l'alça registrada els últims anys amb les
prop de 140.000 tones recol·lectades
aquesta campanya gràcies a l'expansió
de les noves varietats més tardanes.
Tot i que a finals d'estiu les previsions
eren d'una collita extraordinària, la
pedregada de principis de setembre,
que va malmetre en diferent grau la

producció d'unes 2.000 hectàrees
entre Sant Carles de la Ràpita i el
Poblenou del Delta, així com la humitat que ha afectat les varietats més primerenques, com el bomba, han acabat
moderant lleugerament les expectatives inicials. Els preus, de moment, es
mantenen estables i són prou favorables, segons destaquen els productors:
entre 285 i 295 euros la tona.

Desmantellen dues plantacions de
marihuana en una finca del Perelló
La Guàrdia Civil va desmantellar diumenge dues plantacions de marihuana, una 'outdoor' i una altra 'indoor', amb 165 plantes, en una finca a la partida
Parracol, al Perelló. Els agents van localitzar la primera plantació, d'unes 110 plantes en diferents fases de
creixement, en un jardí d'una masia de la zona, on es
trobaven fent un control de residus. La Guàrdia Civil
va considerar que l'interior podia albergar una altra
plantació i es va fer una entrada voluntària a la casa,
amb el permís de l'home. Es van trobar 55 plantes en
fase adulta, material per aconseguir un alt rendiment
de la marihuana i 4.500 grams de cabdells. L'home, de 29 anys, va ser detingut com
a presumpte autor d'un delicte d'un tràfic de drogues –cultiu i elaboració de marihuana- i va ser posar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Tortosa.

Curs de formació en xarxes socials
de 30 hores de durada, a Camarles
Curs de formació en xarxes socials de 30 hores
de durada, a Camarles. El curs consta de 8 sessions (4 setmanes), les sessions seran de 3
hores amb un horari previst d'inici que podria
ser les 17.30h, o bé les 18.00h, sempre en dies
laborables. En aquest curs cada alumne ha de
portar el seu aparell electrònic, mòbil, tauleta
o portàtil per poder treballar. Els interessats,
poden inscriure's a l'Ajuntament abans de les
13h del dia 12 de novembre.

La plataforma Trens Dignes ha demanat a la Taula de
Mobilitat de l'Ebre que precisi, de manera "urgent",
els nous horaris i freqüències de trens que hi haurà al
territori quan es posi en funcionament la doble via
entre Vandellòs i Tarragona. De moment només existeix una proposta del Govern de quatre freqüències
d'alta velocitat per l'interior, que connectarà amb l'estació de l'AVE de Perafort-la Secuita i vuit més per la
línia de costa amb parada a tots els municipis ebrencs.
En la primera reunió de la plataforma i la Taula de
Mobilitat, dimecres, s'ha exigit també una proposta
ferma d'horaris, saber què passarà amb l'Euromed, i
tancar un acord "sobre el paper" per fer realitat la
intermodalitat de l'estació de l'Aldea perquè disposi
d'un gran aparcament i línies de busos que garanteixin la capil·laritat i la mobilitat territorial (ACN).
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La Ràpita explora noves
accions de promoció

Més notícies
*LA RÀPITA: contractats tres joves en pràctiques a través del programa de Garantia
Juvenil. L'Ajuntament
ha aconseguit una subvenció de 33.000 euros
per formalitzar aquests
contractes en el marc
del programa europeu
d'ajut a la incorporació
al mercat laboral.
*EXPERTS DE L'IRTA i
de l'empresa Rara Avis
Biotec S.L. han aconseguit, per primera vegada en peixos, el desenvolupament complet
d'ous i esperma i la fertilització dels mateixos
mitjançant l'administració de gonadotropines específiques d'una
manera similar a l’usat
en reproducció assistida humana.
*INSTAL·LEN fundes
aïllants per protegir les
aus en tres línies de
mitjana tensió a les
Terres de l'Ebre. Endesa
inverteix 45.000 euros.

www.mesebre.cat

27 municipis ebrencs, declarats
zona afectada pels temporals
Així va decidir-ho el Consell de Ministres

Per captar turisme britànic

La Ràpita està duent a terme aquests dies una nova acció promocional
per eixamplar el mercat turístic, participant a la fira de turisme professional europea World Travel Market que té lloc a Londres. Turisme de
la Ràpita, juntament amb l’Estació Nàutica, està present al corner del
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona a l’estand de
Catalunya, amb l’objectiu d’atreure l’atenció del mercat britànic i
donar a conèixer la seva oferta als touroperadors per tal que la tinguin
present quan dissenyen els seus productes. Es tracta d’incidir en la
internacionalització per incrementar la demanda turística també fora
de la temporada d’estiu. L’alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, ha
assistit a la fira acompanyat pel president i pel coordinador de l’Estació
Nàutica, Joan Barberà i Jordi López, respectivament.

Servei d’Assessorament Integral per al col·lectiu LGBTI
Al Consell Comarcal del Montsià
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El Consell de Ministres ha inclòs 27 municipis ebrencs en la
delimitació de la zona afectada greument pel temporal els passats dies 18 i 19 d'octubre. Són, concretament, Alcanar,
l'Aldea, Aldover, Alfara de Carles, l'Ametlla de Mar, l'Ampolla,
Amposta, Batea, Benifallet, Bot, Deltebre, Freginals, Godall, La
Galera, La Sénia, Mas de Barberans, Masdenverge, Paüls,
Roquetes, la Ràpita, Sant Jaume, Santa Bàrbara, Tivenys,
Tortosa, Ulldecona i Vinebre. Els municipis afectats –els únics a
la província de Tarragona- s'han reconegut juntament amb
altres zones afectades de Castelló, València i Terol. A partir de
la delimitació, el govern espanyol ha aprovat els ajuts per
pal·liar els danys en habitacles, establiments industrials, mercantils, agraris, marítims pesquers, turístics i altres serveis.

Detinguts dos homes per amenaçar una
mare de raptar la seva filla a la Ràpita
La policia local de la Ràpita ha detingut aquest dimecres dos
homes, de nacionalitats espanyola i romanesa, que haurien
amenaçat una mare de raptar la seva filla prop de l'escola
Carles III. Els Mossos, posteriorment, s'han fet càrrec de la
seva custòdia, traslladant-los a la comissaria d'Amposta. Ara,
investiguen si els detinguts, que s'haurien traslladat de la zona
de Castelló, tenien alguna relació amb les víctimes o el seu
entorn i no descarten que es pugui tractar d'un ajust de comptes. Per tant, en cap cas seria un intent de segrest, si no que
es tractaria d’una coacció puntual per un determinat motiu.

El Montsià disposa, des de fa uns dies, d’un
punt de Servei d’Assessorament Integral
per al col·lectiu LGBTI gràcies a un acord
que ha signat el Consell Comarcal del
Montsià i el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies. El servei està adreçat,
sobretot, a persones que hagin patit discriminació o violència per la seva orientació
sexual, identitat o expressió de gènere.

Inscripció oberta per al Certamen
de Bandes ‘Vila de la Sénia”

El ple d’Ulldecona aprova
convenis de col·laboració

EP opina sobre el deute zero de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara

L’Agrupació Musical Senienca (AMS) ja ha obert el
termini per a poder participar en la tretzena edició
del seu Certamen Internacional de Bandes de
Música ‘Vila de la Sénia’, que se celebrarà en la
Casa de Cultura d’aquesta població del Montsià els
dies 13 i 14 del pròxim mes d’abril. El concurs, únic
a Catalunya, està obert a bandes no professionals
d’arreu del món que podran optar a premis que
oscil·len entre els 4.000 i els 6.000 euros, a més de
trofeus i diplomes. El termini per a poder-hi fer la
inscripció és el dia 30 de novembre de 2018.
Segons les bases, en el certamen poden participar
bandes formades bàsicament per instruments de
vent (fusta i metall) i percussió i amb un màxim de
100 músics.

La sessió plenària ordinària del ple de l’Ajuntament
d’Ulldecona corresponent al mes de novembre,
celebrada dilluns a la nit, va aprovar diversos convenis de col·laboració amb altres administracions
per tal de desenvolupar programes i projectes d’àmbit econòmic, d’ocupació, educació i de seguretat,
entre altres. Tots aquests punts van ser aprovats per
unanimitat dels grups en representació municipal,
Socialistes Ulldecona, que forma el govern amb 5
regidors, CiU (4), PP (2), MU (1) i CUP (1).
D’altra banda, el ple va servir per tramitar la petició
per declarar la zona afectada per una emergència
de protecció civil al terme municipal d’Ulldecona
pels aiguats del 19 d’octubre, que ja va ser aprovada pel Consell de Ministres el divendres passat.

L'equip de govern de Santa Bàrbara va fer públic
que el municipi havia arribat a assolir el deute zero,
gràcies a l'amortització extraordinària que s'havia
fet de poc més de 308.000 €. Així s'eixugava el
deute, que era del 6,43%, amb al superàvit de l'exercici de l'any 2017. El grup d'Esquerra Planera,
tot i trobar-ho bé, creu que els diners que s'han
destinat per a aconseguir-ho, s'hagueren pogut
destinar a altres coses, com per exemple abaixar els
impostos. I aquesta proposta seua no fou acceptada
“perquè em van dir que Santa Bàrbara no és un dels
pobles més cars”, deia Manel Crespo, portaveu del
grup majoritari a l'oposició. EP vol demanar que
s'inclogui als pressupostos dels 2019 la creació d'un
cos de vigilants municipals. (La Plana Ràdio)
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Creació d’una comissió d’estudi
sobre els plans d’emergència nuclear
A les centrals d’Ascó i Vandellós

Una trentena de productors agroalimentaris han participat
aquest dimecres a la
Jornada de Productes
Locals i venda de proximitat que organitza
el Consell Comarcal
de la Ribera d’Ebre,
dins el projecte Ribera
d’Ebre Viva.
La trobada ha servit
per fer una radiografia
del sector agroalimentari riberenc, a partir
de la qual establir
línies de treball futures, i també s’han
pogut conèixer iniciatives d’altres territoris
on s’està desenvolupant una estratègia
conjunta al voltant del
producte local propi
d’un territori.
Com ha dit la presidenta de Consell
Comarcal,
Gemma
Carim, “tenim clar
que aquest és un sector estratègic i prioritari per a la diversificació econòmica de la
Ribera d’Ebre”, i el
compromís comarcal
és crear sinergies entre
els sectors públic i privat per tirar endavant
mesures i actuacions
que permetin consolidar-lo, tal i com s’ha
fet o s’està fent també
dins el projecte Ribera
d’Ebre Viva amb altres
sectors
igualment
estratègics, com el
turisme, el comerç, la
fruita dolça, el vi i l’oli.

El diputat Lluís Salvadó, en nom del Grup
Parlamentari Republicà,
portarà avui divendres
al Ple del Parlament una
Moció subsegüent a la
interpel·lació al Govern
sobre els plans exteriors
d’emergència de les
centrals nuclears. Salvadó ha explicat que ‘la
seguretat nuclear és un
tema central i davant la
manca històrica d’infraEls diputats d'ERC Irene Fornós i Lluís Salvadó.
estructures i recursos
per fer una aplicació efectiva dels plans d’emergència és hora que passem de la denúncia a l’acció, i exposem en seu parlamentària quina és
la situació real’. Per això la moció republicana demana, entre d’altres
acords, ‘constituir una comissió d’estudi al Parlament sobre els plans
d’emergència nuclear a les centrals d’Ascó i Vandellós i les mesures i
infraestructures necessàries. Salvadó s’ha felicitat de que la ministra Ribera s’hagi mostrat escandalitzada per la no celebració de cap simulacre nuclear general a Tarragona durant els darrers trenta anys. ‘A més
d’incomplir el propi PENTA que compromet a la Dirección de Protección Civil y Emergencias del Ministerio de Interior i al Consejo de Seguridad Nuclear a coordinar, almenys, un simulacre general cada tres
anys”. La moció del Grup Parlamentari Republicà exigeix al Govern de
l’Estat que dugui a terme en la seva totalitat la transposició immediata
de la Directiva 2014/87/EURATOM. A més també insta al Ministeri
d’Interior a que aprovi un nou Pla d’Emergència Nuclear Exterior a les
Centrals Nuclears d’Ascó i Vandellós (PENTA) adequant-lo a la Directiva 2014/87/EURATOM del Consell de la Unió Europea, ampliant la
Zona I (zona de mesures de protecció urgents) incorporant els municipis amb un nucli de població dins del radi comprés entre 10 i 20 quilòmetres des de la central nuclear. D’altra banda també es vol que Govern de l’Estat que doti als municipis amb nuclis de població
compresos dins del radi de 20 quilòmetres dels mitjans i infraestructures necessàries per a desenvolupar en eficàcia les funcions establertes
en els plans d’emergència. Per últim es demana al Govern de l’Estat la
retirada del recurs d’inconstitucionalitat contra l’impost sobre el risc
mediambiental d’elements radiotòxics aprovat pel Parlament de Catalunya, i que s’acordi per llei o conveni, traslladar al departament d’Interior la direcció i gestió del pla d’emergència nuclear PENTA.

El diputat Lluís Salvadó portarà avui al Ple
del Parlament una moció

El Consell Comarcal de la Ribera suma una subvenció del
Pla de Foment Turístic al ‘Camí de Sirga, Camí de Riu’
La Generalitat, a través de la Direcció
General de Turisme, ha concedit una subvenció de 207.571,94 euros al Consell
Comarcal de la Ribera d’Ebre per realitzar
noves actuacions de millora en el sector
turístic, i més concretament per desenvolupar Ribera d’Ebre: Camí de Sirga, Camí de
Riu, un projecte al voltant del GR-99 i el riu
Ebre al seu pas per la comarca. Els diners
provenen del Pla de Foment Turístic, que
des de 2014 destina part de la recaptació
de l’Impost d’Estades en Establiments
Turístics a millorar la competitivitat de les
destinacions turístiques catalanes que apos-

ten per un model sostenible i de qualitat. En
el cas de la Ribera, l’objectiu és convertir els
tres trams riberencs del camí de llarg recorregut GR99, en total 70 quilòmetres (tram
37, 38 i 39), en un camí accessible que
uneixi la comarca de nord a sud, sense les
actuals interrupcions per manca d’adaptació a un públic familiar o amb mobilitat
reduïda, tot posicionant la comarca en
l’àmbit del senderisme i el cicloturisme. El
projecte té un pressupost global de
415.143,88 euros, dels quals la meitat estaran subvencionats pel Pla de Foment
Turístic.
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La Festa del Vi de Gandesa bat
rècords d'assistència
Va oferir més de 16.000 degustacions

La 31a edició de la Festa del Vi de Gandesa va tancar diumenge després de tres jornades batent rècords d'assistència,
havent dispensat més de 16.000 degustacions i un total de
1.700 copes. El certamen va congregar 32 de cellers de la DO
Terra Alta –la meitat dels registrats a la zona de producció- que
van oferir tastos dels més de 200 vins diferents que elaboren.
Si bé la venda directa de vi és un dels atractius de la mostra, el
Consell Regulador de la DO Terra Alta remarca que l'objectiu
més important és la promoció de la qualitat. Enguany, les
expectatives després d'una verema excepcional -amb 40
milions de quilos- són bones. La nit de Garnatxes, amb 400
persones assistents, i l’espai dedicat a l’enoturisme, s’han consolidat com a referents en el sector.

"Les associacions de dones de les Terres
de l'Ebre parlem del nostre futur"
Aquest dissabte, 10 de novembre, a les 10.00 h, tindrà lloc al
Celler Joan Figueres de Gandesa la Jornada "Les associacions
de dones de les Terres de l'Ebre parlem del nostre futur", una
trobada d’associacions i dones del territori, amb una taula
rodona i la conferència "Les dones d'avui", a càrrec de la filòloga i periodista Pilar Rahola. La taula rodona comptarà amb
Rosa Queralt Casanova, Montserrat Reverté Lòpez, Rosenda
Pujol Pedrola i Sandra Gallardo Salinas, moderada per la
periodista Adriana Monclús. La conferència serà a les 12
hores i en acabar se celebrarà un dinar a Gandesa.

Inauguració del Pont del Barranc de
Faneca, a Móra d’Ebre, demà dissabte

Dimecres passat es va fer el muntatge de l’estructura del Pont del
Barranc de Faneca, a Móra d’Ebre, que s’inaugurarà demà dissabte
a la tarda amb la presència de Quim Torra, president de la
Generalitat de Catalunya.
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Isabel Carrasco

DIBUIXANT I ILUSTRADOR ROQUETENC

Il·lustrador de l'últim llibre-disc d'Olívia Newton-John
La cantant i actriu Olívia Newton-John, ha escollit el
dibuixant roquetenc Ignasi Blanch per a il·lustrar el seu
últim llibre-disc LIV ON (seguir vivint) publicat per l'editorial Flamboyant que es comercialitzarà en format llibre-disc durant aquest mes d'octubre. Un projecte solidari del qual els beneficis es dedicaran íntegrament a la
investigació del càncer. LIV ON ha rebut la col·laboració
de les compositores Amy Sky i Beth Nielsen Chapman
per gravar aquest disc i del nostre estimat Ignasi Blanch
amb les il·lustracions.
Parlem amb l'il·lustrador roquetenc, Ignasi Blanch, de
reconeguda fama internacional i únic representant
espanyol en l'East Side Gallery del Mur de Berlín. A
més, l'Ignasi coordina una prestigiosa escola d'il·lustració a Barcelona i, des de 2005, el projecte «humanitzem
els hospitals», on il·lustra i decora espais en els hospitals
per facilitar l'estada dels nens ingressats.
Vas conèixer a Olívia Newton-John l'any
2009 a Berlín coincidint amb el 20è aniversari de la caiguda del mur i posteriorment,
l'any 2013, en una gira que va fer l'australiana al Regne Unit vau tornar a coincidir, i d'aquí va sorgir aquest projecte?
Exactament. L’any 2009 vaig viatjar sovint a Berlín per
celebrar el 20è aniversari de la caiguda del mur. Vaig
restaurar la meva pintura Parlo d’Amor sobre el Mur i
em van convidar algunes televisions. Olivia estava a
Berlín amb el seu marit i vaig tenir l’ocasió de coincidir
i obsequiar-la amb el meu llibre il·lustrat “Alícia i el país
de Meravelles”. Al cap de dos mesos em va respondre
amb una carta on m’agraïa sincerament el llibre d’Alícia
i valorava molt els meus dibuixos. Al 2013 i en motiu
d’una gira per Anglaterra, ens vam poder retrobar al
seu concert de Birmingham. Després de l’actuació, l’escriptor Àngel Burgas i jo, vam poder parlar amb l’Olivia
i li vaig demanar la possibilitat de fer el pròleg per al llibre “Kito” escrit pel meu germà Alfred. No va fer el
pròleg però durant la conversa es va comentar la possibilitat de fer alguna cosa junts en benefici del seu hospital i institut de recerca contra el càncer a Melbourne,
“Olivia Newton-John Cancer, Reseach and Wellness
Centre” (www.onjcancercentre.org).I això em va quedar al cap! Més endavant, al 2016, va publicar el disc
LIV ON conjuntament amb les cantants i compositores
Beth Nielsen Chapman i Amy Sky. Un any després van
presentar aquest disc a Londres i em va convidar a
assistir conjuntament amb l’amiga comú Mechthild. Jo
hi vaig anar des de Barcelona amb la meva germana
Assump i li vaig portar les cançons del disc il·lustrades.
Les hi vaig ensenyar i va mostrar-se molt entusiasmada
i a partir d’aquell moment vam començar a treballar
junts. Hem estat dos anys intercanviant email’s i opinant sobre els dibuixos. Estic molt content d’haver
pogut treballar amb l’Olivia i també amb la Beth i amb
l’Amy. Ara tenim una relació de confiança. Fa dues setmanes la Beth Nielsen Chapman va estar un parell de
dies per Barcelona i em va trucar per veure’ns i gaudir
plegats de la sortida del llibre.
Un projecte conjunt en benefici de la recerca
contra el càncer, una malaltia que també us
uneix emocionalment, ja que ella l'ha patit
tres cops i va perdre la seua germana i tu perquè l'has patit a nivell familiar.

del dia a dia. Lògicament els drets d’Olivia i meus a través del nostre llibre, són tots en benefici de la recerca
contra el càncer i això va estar clar des de l’inici. He de
dir que l’Olivia ha estat molt generosa i ha donat tots
els drets de les lletres de les cançons LIV ON a l’editorial
Flamboyant per a explotar-ho arreu del món i sempre
per dedicar els guanys a la investigació.
Per tant, a partir de les cançons del disc LIV
ON has il·lustrat cadascun dels temes.
Cançons on es parla de dolor, rabia, pèrdua,
dol, somnis, lluita, il·lusió... tota mena d'emocions sorgides des de dins. Un llibre de
música, art i poesia que ens pot servir de
consol i amb el desig de transformar el nostre dol en sanació a través de la música.
És un projecte fet des del cor i fet amb la intenció d’arribar a molta gent i ajudar-los en el seu estat d’ànim
quan passin un moment delicat de tristesa i dolor. Jo
recomano llegir les lletres de les cançons que estan en
català i també en anglès a la part del darrere del llibre,
mentre es miren les il·lustracions i també escoltant la
música i les veus precioses d’Olivia, Beth i Amy. Són
cançons molt boniques i amb un missatge molt emotiu.

Mentre fèiem el llibre, Olivia va anunciar en públic que
tornava a patir un càncer i aquest cop amb metàstasi al
sacre. A més a més cinc anys abans la seva germana
Rona es va morir sobtadament d’un tumor cerebral. Jo
ho vaig viure a casa i també ho vaig conèixer personalment i amb l’experiència d’alguns amics. Tothom que
ha passat per una vivència d’aquest tipus, realitza un
canvi a la seva vida que li fa valorar les coses d’una altra
manera i ser, si més no, més positiu i gaudir molt més

En aquests moments estàs ultimant un llibre
il·lustrat amb l'actriu Myriam Mézières
(actriu, escriptora i cantant francesa que ha
rodat extensament amb el director suís Alain
Tanner i amb qui va obtenir un dels seus
papers més importants (No Man's Land, The
Journal of Lady M., que va representar
Suïssa als Oscars), i a més tens pendent un
altre llibre sobre el poeta i assagista. Gerard
Vergés.
Amb la Myriam ens coneixem des de fa molts anys i li
vaig proposar si volia escriure els records de la seva
infantesa i els seus primers espectacles com actriu. La
vaig convèncer i de seguida es va posar a treballar. Jo
vaig començar a il·lustrar el seu text i només calia trobar
una editorial. Chapiteau2.3 és una productora que s’inicia en el món editorial i edita el llibre “El sol tiene una
cita con la luna” de la Myriam Mézières i il·lustrat per
mi. Un llibre que recomano per la sinceritat de la seva
autora i la màgia de tot el que ella ens explica. També
per les meves il·lustracions que les he fet amb la complicitat de la Myriam i gràcies a la nostra amistat. El llibre amb un poema il·lustrat del Gerard Vergés sortirà
també molt aviat publicat per Onada edicions. Una idea
dels amics, l’escriptor Manel Ollé i de l’escultora Cinta
Sabaté. Manel i Cinta m’han fet conèixer l’obra de
Vergés i a gaudir-la mentre il·lustro un poema amb
molts colors. Estic molt il·lusionat i amb moltes ganes
que agradi a molts xiquets i xiquetes de les nostres
terres i potser als d’altres països també! És un projecte
fet amb molta emoció i molt de respecte.
Acabem amb una frase de LIV ON: "Saber
que no estem sols és molt important en el
nostre viatge".
Una gran veritat! Sort en tenim dels bons amics i de la
gent que ens estimem de debò. Així la vida és més
amable i ens ofereix moments plens de bellesa. LIV ON
(AMUNT!!!).
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TERCERA DIVISIÓ
Prat-Ascó
diumenge 12 h
PRIMERA CATALANA
Viladecans-Rapitenca
diumenge 17 h
SEGONA CATALANA
Dissabte
Nova-Pastoreta
Móra
16.30h
Ampolla-la Sénia 17h
Vendrell-Tortosa 18h
Diumenge
Ulldecona-Reddis 12h
Camarles-Torreforta 12h
Catllar-Vilaseca 12 h
Canonja-Riudoms 12h
Gandesa-PMafumet 16h
Valls-Amposta 16.30h

TERCERA CATALANA
Dissabte
Flix-Perelló 16h
Masdenv.-Catalònia 16h
Rapitenca-Jesús Maria
(16.30h)
S Bàrbara-Corbera 17h
Ametlla-Roquetenc 17h
Diumenge
Aldeana-Godall 12h
S Jaume-Batea 16h
la Cava-Olimpic 18h
R Bítem-Alcanar 16h

QUARTA CATALANA
Dissabte
Tivenys-Arnes 15.30 h
B-Deltebre
Amposta
16.45h
Ebre E-Vilalba 19h
Diumenge
Benissanet-la Cava 15h
Ginestar-Xerta 16h
Fatarella-Catalònia 16h
Dani Iniesta juga amb
l’Orotava de la
Preferent canària.
Dimecres es va
enfrontar al Tenerife,
en partit
d’entrenament i que
fou un homenatge per
un exjugador dels dos
clubs. Dani va
coincidir amb el
rapitenc Emili, segon
tècnic del Tenerife.

ESPORTS
TERCERA DIVISIÓ. ERA EL MINUT 52

Polèmica a Ascó per l’expulsió de José Ramon,
contra el Figueres (0-1)
Derrota a casa el dia del debut del cos tècnic
L’Ascó va perdre a casa contra el Figueres (0-1), el dia del debut a casa
del nou cos tècnic. L’equip venia de
guanyar a Martinenc i afrontava el
partit amb il.lusió de poder encadenar un segon triomf que el permetés
enlairar-se a la taula. Però no va poder ser. Els asconencs, tot i que a intermitències, van crear opcions clares. No van marcar i, a la represa, al
minut 7, es va produir l’acció polèmica amb l’expulsió de José Ramon. A
les imatges de VAT (Video Ascó Televisió) es veu com la pilota no li toca al braç. A partir d’allí, l’Ascó va sortir del partit i poc
després va arribar el gol del Figueres (0-1). Al final, els de la Ribera van acabar amb nou
i molestos per l’arbitratge. El diumenge, amb més baixes, l’Ascó visitarà el Prat (12 h)

LA RAPITENCA PERD EL QUART PARTIT SEGUIT A CASA, AMB EL BORGES (0-1)

Preocupant malefici a la Devesa
La Rapitenca va perdre amb el Borges (0-1) i segueix sense guanyar a casa, 1 punt
de 15 (4 derrotes seguides). Primera meitat amb moltes imprecisions locals i pèrdues
davant l'elevada pressió dels visitants que, així, van fer diverses arribades. La Rapitenca, molt espessa, va disposar de la seua ocasió amb una rematada al segon pal,
arran d'una falta lateral, ja al final del primer temps. A la represa, opció visitant a l'inici i, acte seguit, bona jugada elaborada i culminació amb el 0-1.
La Rapitenca, posteriorment, va pressionar i va reclamar un penal, que va existir, i
va tenir una opció clara a través de Nacho, que va evitar el porter lleidatà. A més,
també es va anul.lar un gol al rapitenc Nacho. El Borges, amb espais, va disposar de
contres en els darrers minuts. Al final, 0-1 i mal partit dels rapitencs, davant la seua
afició. El tècnic Guillermo Camarero admetia que “va ser el pitjor partit que hem fet
fins ara, sobre tot a la primera meitat. No vam estar bé. I entenc que hi hagi preocupació entre l’afició perquè no es guanya a casa i això suposa un déficit que es pot
acusar si no puntuem fora on l’equip juga més alliberat. És un problema de confiança
i d’efectivitat que estic segur que revertirà un cop guanyem un partit i que l’equip
agafe confiança”. Brayan segueix sent baixa per lesió.

DEFENSES TOTS DOS DEL CAMBRILS UNIÓ

L’Amposta incorpora a Yosu i Soriano
Tal com informem a la plana 17, l’Amposta estava estudiant poder fer incorporacions per apuntalar la plantilla. Ja feia unes setmanes que es buscaven i en aquesta,
amb les gestions del nou entrenador, Xavi Cid, ja s’han pogut concretar. En el moment del nostre tancament, ja podem avançar que ja hi ha acord perquè els defenses
del Cambrils Unió, Yosu i Soriano, fitxen l’Amposta. Podrien entrar en la propera convocatòria, per jugar a Valls. Dos jugadors experimentats que ajudaran a pal.liar les dificultats que té l’equip en l’aspecte defensiu.

AL PERELLÓ, ABANS DEL PARTIT DE DIUMENGE PASSAT

En record a Joan Sabaté
Diumenge passat, abans del
partit Perelló-La Cava, es va fer
un emotiu record al directiu del
CE Perelló Joan Sabaté, que ens
va deixar la setmana passada als
42 anys. Els jugadors, tècnic, fisio, president i directius van sortir al camp amb una camiseta en
la que hi havia un missatge per a
recordar a Joan Sabaté ‘Tripi’. El
minut de silenci fou encara més
emotiu en memòria del directiu
de l’entitat perellonenca.
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El Més Ebre i el
New York Times
Rapitenc sense filtro comentava aquesta setmana, en
el seu twiter, que “una gran ciutat ha de tenir un gran
diari. Potser el New York Times té Pulitzers però el Més
Ebre té a Michel Viñas que ens informa cada setmana
de la defensa del Perelló o dels gols que marca lo Corbera”. El cert és que quan m’ho van passar em va fer
molta gràcia. Entenc que els comentaris de Rapitenc
sense filtro, en general, van en aquesta línia i així ho
valoro. A mi no m’ha molestat. M’ho miro per la part
positiva. Per a mi, la defensa del Perelló o la davantera
del Corbera tenen molta importància i el màxim respecte. Però aquest és l’únic punt delicat del missatge twitejat, perquè potser ofensiu per als clubs esmentats.
Però, pel que a mi respecta, de veritat, i sempre en
aquesta direcció, cap problema. Abans al contrari.
Agrair a Rapitenc sense filtro que conegui el Més Ebre
i la seua defensa per les nostres terres i equips. Per tant,
no descontextualitzo el missatge i penso en la vessant
humorística que sempre s’ha de valorar.

L’opinió de Joaquin Celma.

4 històrics
en hores baixes
Equips històrics com Tortosa, Amposta i la Cava que al seu
dia van jugar a Tercera divisió estan en moments de transició. I un altre històric com l’Alcanar va estar a punt de la
seva desaparició. El Tortosa es pensava que seria fàcil tornar a la Tercera divisió. Des de 2003 que no hi milita i,
excepte la campanya passada, ja en porta sis a Segona
catalana. L’Amposta feia molts anys que no estava en
posicions de descens a la Segona catalana. La Cava i
Alcanar, equips clàssics de la Segona catalana, en la que
van estar cadascun més de vint temporades, i sempre fent
equips de molt potencial, ara estan a la Tercera. Potser mai
les seves aficions ho haguessin imaginat. ¿Hi ha crisi en el
futbol ebrenc?. Depèn com es miri. A la resta de l’Estat
trobem a Salamanca, Hèrcules o Múrcia a la Segona divisió B. Saragossa, Màlaga, Depor, Osasuna, Mallorca, Elx,
Sporting i Las Palmas a la Segona A, a més del Nàstic en
descens i un Reus amb molts problemes econòmics.
Crec que Tortosa, Amposta, La Cava i Alcanar han fallat
en no fer un model de club de la casa, format per la pedrera al 80%. Potser un altre gall cantaria. Més afició, menys
pressupost i menys problemes. Poc a poc s'estan adonant
que és el model a seguir, però no val només aplicar-lo una
temporada.
Aquests quatre equips van tocar el cel i el temps els ha
posat al seu lloc per no portar una política esportiva encertada, com també molts altres clubs històrics de Catalunya.

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

Anàlisi de la jornada amb resums amb els
gols dels partits: Prat-Ascó
Viladecans-Rapitenca, Ampolla-la Sénia,
Valls-Amposta, Rapitenca B- J. i Maria,
la Cava-Olimpic, Aldeana-Godall i
Tivenys-Arnes
Convidats: Marc Perelló (jugador
CF Ampolla) i Subi (tècnic UE Aldeana)

22.30 h
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L’Ampolla, intractable

AL CAMP DEL REDDIS (0-3)
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EL PORTER LOCAL SALVA L’EMPAT ROIGIBLANC

L’Ampolla va guanyar al camp del Riudoms (1-3) on va
assolir la vuitena victòria seguida. Segueix líder, juntament amb el Valls. Segons Enric Alaixendri, el tècnic:
“vam jugar amb molta intensitat des del principi, tenint la
possessió de la pilota en moltes fases de la primera meitat
i evitant que ens guanyessin les esquenes. Sabíem que el
seu punt més fort és la davantera amb 3 jugadors com
Adri, Sadic i Garrido. La veritat és que vam estar força bé
i no els vam deixar crear opcions clares. Nosaltres, a més,
ens vam avançar amb el gol de Manolo. Fins el descans,
vam patir una mica perquè ells van pressionar més amunt
i van fer diverses aproximacions, principalment en córners. A la represa, vam seguir igual: jugant amb intensitat
i no deixant que ens puguessin sorprendre amb pilotes a
l’esquena dels nostres centrals. Vam fer-ho molt bé i, a
més d’això, Samu, amb un gran gol de falta des de la
frontal, i Gallego, amb una altre llançament de falta, van
posar el 0-3. El Riudoms va marcar el seu gol amb una xilena espectacular de Garrido que fou l’1-3. Al final, victòria important en una setmana força positiva. Hem de seguir treballant, conscients que estem més a prop de
l’objectiu. Hem de continuar, sent el màxim competitius
possible, com fins ara”.

El Móra la Nova assoleix el
primer triomf fora de casa

El Tortosa, minvat per les baixes,
cau al camp de la Pobla B (1-0)

Nando Garcia, tècnic del Móra la Nova, del partit al
camp del Reddis, deia que “va ser molt important sumar
la primera victòria fora. Ens feia falta per estabilitzar-nos
i més tenint en compte els partits que ens venen ara,
amb la Pastoerta a casa i visitant l’Amposta. Seguim progressant i aquest és l’objectiu, intentant sumar el màxim
nombre de punts en el que queda de la primera volta”.
Nando afegia que “al camp del Reddis va ser clau afrontar el partit amb la màxima serietat i fer-ho amb la concentració necessària perquè no fos trampa. Ja als primers
minuts ens van anul.lar un gol i vam tenir diverses arribades, amb rematades per poder marcar. El gol que va
fer Agustí ens va donar confiança i vam seguir amb el
partit controlat excepte els darrers cinc minuts del primer
temps, quan vam perdre una mica el control del joc. A la
represa, va ser important el gol de Guiu que ens va donar
molta tranquil.litat. Vam fer canvis per mantenir el nivell
d’exigència i l’equip va seguir ben posat sentenciant
Agustí amb el 0-3. A seguir treballant i creixent. Portem
3 jornades puntuant, un fet que reforça la feina que estem fent”.

L’AMPOSTA GUANYA, CONTRA EL CAMARLES (5-3)

MARIN I CARDONA VAN DIMITIR DIUMENGE (1-2)

El Tortosa va perdre el tercer
partit, al camp de la Pobla de
Mafumet B (1-0). És sisè, a sis
punts dels líders. Joseph, Dani,
Aleix, Marc Garcia, Gerard Bes i
els sancionats Pol i De la Torre,
van ser baixa.
Del partit, segons el tècnic German: “a la primera meitat no
vam estar gens bé. Ni amb pilota
ni sense, no vam jugar amb la inGerman, tècnic del Tortosa.
tensitat adequada. I la Pobla es
va avançar poc abans del descans. Vam tirar el primer temps”. A la represa, segons
German: “l’equip va reaccionar i va ser el que ha ofert
bones sensacions en moments determinats dels darrers
partits. Vam estar més ben posats i vam fer diverses arribades, tenint ocasions que va evitar el seu porter, el suplent de la Pobla de Tercera divisió. Va fer 3 ó 4 intervencions increïbles i ell va evitar l’empat”. El tècnic
lamentava “la primera meitat que vam fer, quan no vam
estar a l’alçada. En qualsevol cas, tot i que era una jornada complicada per les baixes, penso també que un empat el vam merèixer, per la reacció de la represa”. El Tortosa visita demà el Vendrell, amb obligació considerant
que després rebrà el Gandesa i visitarà l’Ampolla. A la
Pobla va debutar el juvenil Viña: “va estar força bé,
aportant molt l’estona que va jugar”, deia German.

Amb tècnic nou....
L'Amposta va guanyar el primer partit de la lliga, el dia
del debut de Xavi Cid. El tècnic, que encara no tenia la fitxa feta, no va poder estar a la banqueta. S'enfrontava
contra el seu exequip. La llegenda futbolística que diu que
“amb tècnic nou, victòria segura” es va complir.
L'Amposta, molt vertical i intens, es va avançar aviat
amb el 3-0, amb dos gols de Sergi José i un d'Isaac. Però,
arran d'un penal (els locals van reclamar mans del jugador
visitant en l'acció prèvia), el Camarles va entrar en el partit. Acte seguit, una indecisió defensiva ampostina va
aprofitar-la el visitant Ferreres per a fer el 3-2. Llavors,
una bona centrada del juvenil local, Ayuso, va propiciar
un gran gol de Sergi José, amb rematada amb el cap. Va
culminar el seu hat-tric. Però abans del descans, nova
passivitat defensiva dels ampostins en una acció a pilota
aturada mal defensada, i el visitant Rosales que va fer el
4-3, afusellant al segon pal. A la represa, pressió del Camarles amb un parell d'oportunitats en accions a pilota
aturada. L'Amposta va patir fins que una bona jugada de
Ferran per la dreta, va acabar-la Quim al segon pal. Amb
el 5-3 i amb espais, l'Amposta va tenir altres ocasions clares a la contra. Va ser el primer triomf local. El Camarles
va veure frenada la seua progressió (tres victòries seguides). Va pagar car el seu mal inici de partit. Llavors, va tornar a ser un equip irregular en defensa.

Carlos Gilabert, nou entrenador
de l’Ulldecona
L’Ulldecona va perdre amb el Vendrell (1-2) i segueix
ensorrat. En acabar el partit, els tècnics, Edu Marin i Jordi
Cardona, van presentar la dimissió. La directiva va acceptar-la d’immediat. Carlos Gilabert, que s’estrena en el futbol regional, és el nou entrenador de l’Ulldecona.
Reaccions
Edu Marin deia que “nosaltres no hem sabut fer reaccionar l’equip. Això és així i també que pensàvem que la
plantilla era prou competitiva per afrontar amb garanties
la temporada. Però el nivell del grup ha demostrat que
no. Després han hagut circumstàncies que tampoc han
acompanyat, com han estat les baixes que ens han minvat en cada jornada. No són excuses perquè fem la nostra
autocrítica de tot plegat. També cal dir que eren necessàries unes incorporacions que no s’han pogut concretar en
les darreres setmanes. Tot això ens va fer creure que diumenge ho havíem de parlar amb la junta per comunicar
que no havíem de ser cap impediment per si volien buscar
un revulsiu en forma d’un altre tècnic. El que ens va sobtar fou que, una hora després de parlar-ho, fessin un comunicat fred al Facebook dient que acceptaven la nostra
dimissió, sense dir-mos-ho abans a nosaltres, de que així
ho havien acordat”.

Xavi Cid: “és una casualitat que el primer partit fos contra el Camarles”

VA DEBUTAR AMB L’AMPOSTA

Xavi Cid, nou tècnic de l’Amposta, va fer una sessió d’entrenament amb l’equip, divendres passat. Diumenge,
tot i que encara a la graderia, va dirigir el primer partit, amb Toni Sanchez, que segueix com a segon, a la banqueta.
Cid va valorar la victòria i aspectes que s’han de millorar: “hem de ser més contundents en l’aspecte defensiu i és
una qüestió que, amb temps, es pot millorar. Haurem de treballar principalment en aquest sentit, i la veritat és que
aquesta victòria anirà força bé per la tranquil.litat d’un equip que és molt jove i que té marge de millora”. L’Amposta no descarta, si és possible, fer alguna incorporació per apuntalar la plantilla. Per últim, sobre el fet d’acceptar
l’oferta de l’Amposta just abans de jugar contra el Camarles, un equip al que havia entrenat i que ha seguit a nivell
personal en el que portem de temporada, Cid aclaria que “em van fer una proposta i vaig acceptar-la. I si havia de
ser, quan abans havia de començar millor. Que hagi estat contra el Camarles és una casualitat que ha vingut d’aquesta forma i que s’ha d’entendre així”. Per la seua part, Kiki, tècnic del Camarles, del partit, deia que “no vam
competir en el primer quart d’hora de partit i això ens va penalitzar amb el 3-0. Vam reaccionar i vam ajustar el
partit amb el 3-2 i el 4-3 però sempre anant a remolc i a la represa, quan vam assumir riscos, ells amb espais van
marcar el 5-3 que ja va sentenciar”.

EL KILLER CALLARISA FOU EXPULSAT (80’)

La Sénia i Gandesa
empaten (0-0)
Segons Serrano, tècnic de
la Sénia: “va ser un partit
molt igualat en el que l’empat va ser just. La primera
meitat va ser una mica més
nostra, amb diverses ocasions, entre elles, dos gols
anul.lats de forma rigorosa.
El Gandesa també va tenir
un parell d’opcions, una
amb un tret llunyà de Gumiel al pal. A la represa, el
partit va estar més travat.
Nosaltres vam arriscar una
mica més, però, en general,
Serrano, tècnic de la Sénia.
vam estar bé en defensa.
Vam tornar a crear un parell
d’opcions mentre que el Gandesa també va tenir-les. Els
darrers 10 minuts vam jugar amb deu per l’expulsió de
Callarisa, amb dues grogues rigoroses. Ens vam defensar
amb ordre i vam buscar fer alguna contra, sense poder
crear perill”. La Sénia, que ha sumat 17 dels darrers 21
punts, va tenir les baixes de Zaragoza, Marc i Labèrnia,
mentre que Albert va jugar amb molesties.
Per la seua part, Alberto López, tècnic del Gandesa: “va
ser un partit molt igualat i intens. A la primera meitat nosaltres vam tenir dues opcions, a través de Gumiel, una
amb un tret des de gairebé el mig del camp i una altra
amb un altre tret, del mateix Gumiel, que va evitar kevin.
Ells van tenir-ne un parell amb centrades a l’àrea que van
ser rematades en fores de joc clars. A la represa va seguir
la igualtat. Es va intentar però els dos equips vam estar
ben posats en defensa. Als darrers minuts, amb un més,
vam jugar amb línia de 3 per buscar dominar més a prop
de la seua àrea. Al final, 0-0, un resultat sobtant tenint en
compte les ocasions que van haver-hi”. Victor Vila va ser
baixa, afegint-se a les de Pau i Saumell.
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LA RAPITENCA B IGUALA EL MARCADOR (3-3)

Perelló i la Cava, gran partit (2-2)

El Corbera guanyava 3-0 però cedeix un empat

Molinos, tècnic del Perelló: “vam començar amb molta intensitat, recuperant pilotes i dominant, jugant bé. Eric Barberà va fer l’1-0 que premiava el nostre treball. Després, vam
baixar i el joc es va igualar i la Cava va pressionar i va empatar arran d’una falta que va
traure Grau. A la segona meitat, vam tornar a sortir molt posats i vam tenir les nostres ocasions. També va tenir-les la Cava. Arran d’un golàs de Jack, amb una volea, ens vam
avançar. La Cava va fer alguns canvis i va insistir, empatant arran d’una indecisió nostra dins
de l’àrea. Faltaven 10 minuts i hagués pogut passar de tot, amb opcions pels dos. L’empat
es pot considerar just, entre dos bons equips, si bé nosaltres potser vam tenir alguna ocasió
més”. Mario Arques, de la Cava: “el Perelló va sortir pressionant amb molta intensitat i no
ens va deixar circular la pilota. Eric va marcar l’1-0. El partit es va igualant i vam tenir opcions com una d’Edgar. Grau, de falta, va empatar. La represa va ser més anivellada. Per a
mi va haver-hi un penal clar a Marcel, que no va ser xiulat. El partit fou intens. Jack va establir el 2-1 amb un bon xut. Vam seguir i Edgar va assolir l’empat a dos. Resultat just”.

Jorge Parraga, del Corbera: “ens vam quedar amb una sensació de derrota, tot i l’empat.
Guanyàvem 3-0 a un equip que és millor que nosaltres, però que durant els primers 60 minuts el vam superar clarament perquè vam fer un gran treball. El millor partit fins ara a casa.
Però nosaltres mateixos ens vam complicar amb una autoexpulsió que ens va traure del partit i a ells els va donar força. Acte seguit va venir el 3-1 i, després, en pocs minuts, ens van
empatar. Vam seguir intentant-ho per assolir una victòria que mereixiem però no va poder
ser. La conclusió és que seguim creixent però també que ens manca per poder estar en posicions més ambicioses. No obstant, valoro que en 9 jornades només hem perdut en dues i
als darrers minuts”. Ramon Sancho, de la Rapitenca: “vam començar el partit molt malament, amb poca actitud per part d’algun jugador i sense adaptar-nos al camp. El Corbera
va pressionar molt amunt i va forçar errades nostres i així ens va fer 2 gols (el segon un regal). A la represa, ens van fer el 3-0 i llavors, amb els canvis, vam reaccionar i vam empatar,
jugant per baix i millorant. El Corbera va insistir al final però Mati va evitar el seu quart gol”.

CATALÒNIA-ROQUETENC

VA GOLEJAR EL FLIX (4-0)

ELS DE SUBI S’IMPOSEN 1-4

Camarero decideix al 93 (0-1)

L’Aldeana frena el Batea

El Jesús i Maria es recupera

El derbi entre Roquetenc i Catalònia va acabar amb victòria visitant amb un gol de Camarero al 93, amb gran assistència de Joel. Partit disputat enmig d’un gran ambient.
Per al Catalònia va ser la primera derrota a casa. Ara és setè.
El Roquetenc va assolir el quart triomf seguit. És quart. Albert Forcadell, del Catalònia: “ens va costar molt crear ocasions. El Roquetenc va jugar molt ben posat i amb molta intensitat. Però excepte una ocasió inicial de Camarero i el
penal que va fallar Marc, tampoc va tenir més ocasions. Nosaltres, malgrat intentar-ho, no vam disposar de la fluidesa
necessària en la circulació i en aquest sentit potser vam acusar baixes que teníem. L’empat era el més just en un partit,
en general, igualat”. Guillermo Camarero, del Roquetenc:
“estic molt satisfet de l’equip. Gran treball, amb molta intensitat defensiva. Hem de seguir així, sent el més competitius possible”. Amb el Roquetenc va debutar Sakou, davanter de Gambia (21 anys). Valls torna a l’equip.

Josep Maria Piqué, tècnic del Batea: “potser estàvem
massa eufòrics després de la victòria a Flix, però el cert és
que quan vam entrar en el partit, l’Aldeana ja feia mitja hora que ho havia fet. La seua insistència i bon joc els va portar a dominar i a posar-se amb el 0-3. Vam intentar reaccionar, amb defensa de 3, i Quim va marcar a la represa però
en una contra ells van decidir amb l’1-4. Felicitar l’Aldeana
per la victòria merescuda en un partit amb bon arbitratge.
A seguir”. Subi, de l’Aldeana: “vam fer el partit més complet fins ara. Felicitar a tots els jugadors perquè van estar a
l’altura, sent conscients que era un partit important per fer
un salt de qualitat i estar on volem, lluitant per cotes més
altes a la taula. A la primera meitat vam ser superors i el 03 va donar confiança, tenint més opcions. A la represa vam
poder marcar el quart però van ser ells els qui van reduidr
distàncies. Vam seguir i l’1-4 va sentenciar”. Robert, Jonatan, que tornava, Àlex i Raul van marcar.

Ito, del Jesús i Maria: “necessitàvem una victòria i un resultat així, després dels anteriors. A la primera meitat vam
ser molt superiors. Sufi va fer l’1-0 i vam tenir 3 ó 4 ocasions
clares. A la represa, Sufi va fer un recital de joc que va aprofitar Adri per fer un hat tric. En general vam estar bé en defensa i el Flix, excepte una falta de Xixo que va traure Sergi
i una altra arribada clara, no va crear perill. Vam fer un gran
partit. Contents també perquè dos juvenils foren titulars i pel
debut de Salva, que és de primer any”. Narcís, del Flix: “ens
va costar molt adaptar-nos al partit i al camp i al primer minuts ja vam rebre l’1-0. Ells van tenir un parell d’opcions clares al primer temps. Nosaltres, tot i les dificultats per trobar
espais, en vam tenir una i, per a mi, van haver dos penals a
l’àrea local, per unes mans. Un va ser molt clar. A la represa,
ells van ser superiors, amb ganes i intensitat, en algun moment massa durs. No hi ha cap excusa. Ens van superar, fent
més ocasions que va evitar Marc”.

GODALL-SANTA BÀRBARA (2-2)

L’AMETLLA GOLEJA A LA REPRESA (2-5)

CONTRA UN RIVAL DIRECTE, EL MASDENVERGE (2-1)

Centelles va aturar un altre penal

L’Alcanar acaba cedint

Primer triomf del Sant Jaume

Josep Lluís Bartolí, tècnic del Godall, deia que “va ser un partit, per
nosaltres, marcat per indecisions i falta de concentració com ho demostren els dos gols que vam rebre a l’inici de cada temps. Vam estar centrats i posats en els darrers deu minuts, quan van empatar a
dos i quan vam tenir opcions per remuntar amb un penal fallat. Crec
que el terreny de joc, relliscós per les pluges, no va ajudar però no
és excusa perquè ho estava pels dos equips. El Santa Bàrbara, amb
les seues característiques de joc, va tenir opcions i, per tant, va ser
un partit en el que hagués pogut passar de tot”.
Parra, del Santa Bàrbara, deia que “va ser un partit molt disputat
en què nosaltres ens vam avançar aviat amb gol de Callau. El Godall
va empatar arran d’un córner. A la represa, ens vam avançar un altre
cop, amb gol de Callau, però el Godall, en el darrer quart, va pressionar i va tenir una opció amb un penal que va aturar Centelles. I
va empatar amb un golàs per l’escaire. Al final, 2-2. Em va agradar
el Godall i per part nostra, dir que si volem estar dalt hem de donar
més i concedir menys ocasions al rival”.

Josep Maria Rovira, tècnic de l’Ametlla:
“a la primera meitat, tot i els dos gols de
Toni i tenir altres possibilitats, no vam estar
intensos. I l’Alcanar, arran d’una falta (la
pilota va anar al travesser i va rebotar a cos
de Sergi), ens va marcar. I a la represa ens
va empatar. Vam tenir un penal que no
vam transformar. Això va propiciar dubtes
però cal destacar la reacció de l’equip, marcant 3 gols en pocs minuts i gaudint de
més ocasions clares, amb un Alcanar ja
amb deu. Amb el 2-2 vam estar més posats
i intensos. Victòria important després de
dues derrotes. Destacar també l’esforç i actitud dels jugadors de l’Alcanar. Amb
aquest treball, segur que algun dia donaran alguna sorpresa”.

Joan Subirats, del Sant Jaume: “la primera meitat nostra va ser
molt bona. Pujol, a centrada d’Edu arran d’una falta lateral, va marcar i, després, Eric va provocar un penal que no va poder transformar. Vam tenir altres opcions i en una bona jugada de Marc Pardo,
que va jugar de davanter, amb Pujol, Eric va fer el 2-0 amb el cap.
Ells van fer un pal en una falta que va tirar Pau. Un 4-1 hagués estat just al descans. A la represa, ells van marcar i amb el 2-1 i la
dinàmica que portem, va entrar un neguit i més quan no vam sentenciar les ocasions que vam tenir. Esperem recuperar gent pel proper partit”. Marc Casanova ha fitxat. Edu, amb molesties, no va jugar la represa. Capera, del Masdenverge: “primera meitat nostra
molt dolenta. Vam tirar-la, amb mala actitud i sense intensitat, tot
i tenir un parell d’ocasions. Ells van marcar dos gols (un en pròpia
porteria) i van fallar un penal. A la represa vam fer 4 canvis i vam
millorar. Vam fer el 2-1 i vam tenir dues opcions clares, amb un pal.
Ells, a la contra, van crear-ne una de clara. Es va intentar però no
va poder ser. Seguirem per assolir un triomf que es resisteix”.

L’Olímpic segueix creixent mentre el R.-Bítem s’ensorra (2-1)
Jordi Roca, tècnic de l’Olímpic: “el R.Bítem, necessitat de punts, va començar millor el partit, sent molt intens i difcultant el nostre joc. No va crear
grans ocasions però si que feia més sensació d’arribada i així en una falta lateral Jota va marcar el 0-1. A nosaltres ens va costar fins poc abans del descans quan Imanol va tenir dues opcions. A la represa, Eugeni va fer un pal que
hagués estat el 0-2. Ells es vanq uedar amb deu i nosaltres vam arriscar, fent
Caballos un pal. Al darrers minuts, en un córner, Madero va fer el 2-1”. Tercera victòria seguida de l’Olímpic. És cinquè. David Garcia, del R Bítem: “van
haver dues parts, una per equip. La primera, ben posats sobre el camp, va ser
nostra avançant-nos amb el gol de Jota. A la represa, malgrat que l’Olímpic
va arriscar i va pressionar més amunt, Emili va fer un pal que va poder ser el

0-2. Del 0-2 es va passar a l’1-1. La dinàmica és negativa i tot sembla que va
en contra. L’àrbitre, amb una deciisó rigorosa que ens va afectar, va expulsar
a Jota. Ens vam haver de defensar amb intensitat perquè l’Olímpic atacava
amb més continuitat. Penso que l’empat hagués estat el més just, però al final, en un córner, ens van marcar el 2-1. Malgrat la derrota, molt content de
l’actitud dels jugadors”. El R. Bítem ha sumat 1 punt de 15 i és quinzè. Ensurt
de la jornada. En els darrers minuts de la primera meitat, el visitant Galiana,
per una contusió al cap, “va quedar a terra, quedant inconscient durant uns
minuts. Va venir l’ambulància i fou traslladat a un centre clínic”. Dilluns encara estava en observació, evolucionant favorablement. Des de l’Olímpic es
desitjava “una ràpida recuperació per al jugador del R Bítem Pau Galiana”.

Equip
1. Perelló
2. Rapitenca
3. Aldeana
4. Roquetenc
5. Olimpic
6. J i Maria
7. Catalònia
8. S. Bàrbara
9. Batea
10. Corbera
11. Flix
12. Godall
13. Ametlla
14. la Cava
15. R Bítem
16. S Jaume
17. Masdenverge
18. Alcanar

GF
28
31
21
19
24
23
13
13
15
29
19
13
11
12
14
9
8
3

GC
13
18
10
15
10
13
7
8
14
16
19
18
15
17
16
21
27
48

P
22
19
19
19
18
17
17
17
17
15
15
12
11
9
8
5
1
0
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El pilot ampostí Ferran Ferré,
campió de Catalunya

Nou triomf de l’Amposta Lagrama
Les Vinyes del Convent Cantaires
CSIT 2019 perd (84-56), a Sitges
Les Vinyes del Convent Cantaires CSIT 2019 va perdre a Sitges per 84-56. L’equip va començar malament el partit i ja no va poder entrar en el mateix en
la resta de minuts. El primer quart va acabar amb un
26-15. El segon va ser més anivellat (16-13) però el
déficit del primer ja va pesar.
A la represa, va haver una tímida reacció ebrenca,
situant-se a 10 punts però la resposta del Sitges va
ser ràpida amb un 8-0 en 2 minuts que ja va decidir.
Ja en l'ultim quart el rival barceloní va continuar
aumentant l'avantatge i, tot i els intents desesperats
de l’equip visitant, va ser impossible condicionar el
Sitges que va véncer per un clar 84-56.

El Club Handbol Amposta sènior femení de Divisió
d’Honor Plata és cinquè en imposar-se a la pista del
Sant Joan Despí per 18-19. Va ser la quarta victòria
seguida. El partit no va començar bé, amb un 4-0 al
minut 4. Però la reacció, després d’un temps mort, es
va produir, amb més intensitat i encert arribant al
descans amb un 9-10. A la represa, va seguir la bona
feina ampostina i es va ampliar l’avantatge fins el 1419. Però l’exclusió de Juncosa i la pèrdua d’intensitat
van ajustar el partit fins el 18-19. L’Amposta, enlairat,
rebrà diumenge (18.05 h) al BM la Roca en partit
transmès per la Xarxa de Televisions Locals, en directe. Al nostre territori, per Canal Terres de l’Ebre.

Demà dissabte, presentació dels equips

Handbol. Lliga Catalana femenina

Demà, el Club Bàsquet Cantaires, la temporada del
50è aniversari, farà la presentació dels seus equips a
les 17.30 hores, al pavelló de Ferreries.
Posteriorment, a les 19.45, l’equip sènior rebrà el
Sant Cugat. Foto d’arxiu: Ferran Almendros.

Victòria dels dos equips ebrencs. L’Handbol Perelló es
va imposar per 20-14 a casa davant les Franqueses,
equip que encara no ha puntuat. Les ebrenques van
marxar al descans amb un 11-4, però a la represa es
va complicar el partit amb diverses pèrdues de pilota
i les visitants es van posar a només dos gols. Moment
en què les perellonques van reaccionar. A la imatge,
l’Handbol Club Perelló celebrant el triomf.
D’altra banda, l’Ascó tampoc va fallar, guanyant per
19 a 30 a la pista de l’OAR Gràcia. (ebredigital.cat)

Club volei Roquetes

Rapitenca campiona en judo
La rapitenca Natàlia Penas Forné s’ha proclamat este
dissabte campiona de Catalunya de Judo en la categoria -44 com a cadet de primer any. La competició
es va celebrar dissabte a les instal·lacions de les Llars
Mundet de Barcelona.

L’Oriola MX Parc d’Amposta va ser l’epicentre del
Motocròs de Nens amb la disputa de la última prova
de la Lliga Catalana Interprovincial. Una cita amb
balanç positiu per part del Motoclub Amposta, ja hi
havia pilots del club en les cinc categories que van participar: MX 50, MX 65, MX 85 Cadet, MX 85 Juvenil i
categoria Femenina. Un d’ells, Ferran Ferré es va proclamar campió de Catalunya de Lliga MX 85 cadet. Va
dominar les dos mànigues davant Ramón Vidal, l’altre
candidat al títol. D’altra banda, Carlos Prat s’ha proclamat campió de la categoria MX65, Unai Aguiló en MX
85 i Nil Pallarés M50.

El sènior masculí va guanyar a Sant-boi (1-3). Cal
destacar l'aportació positiva de tot l'equip i en especial dels més joves ascendits del juvenil. Han agafat
ràpidament el ritme competitiu.
El juvenil masculí va guanyar per 2-3 al camp del
Igualada. Les juvenils (a la foto) també van vèncer, a
Cunit (1-3). Les cadets, en un partit desigual, van
aconseguir sumar un punt al perdre en el ‘tie-break’
contra C.V. Cunit.
Per últim, tot i la derrota de l’infantil femení per 3-0,
davant del Balàfia, les noies de Roquetes van fer un
dels millors partits de la temporada.

Handbol. Centre Esports Tortosa
Infantil femení: CH Ascó B-CE Tortosa (14-23).
Infantil masculí: CET-Martorell ‘groc’ (41-18).
Cadet femení: CH Salou-CET (11-32).
Cadet masculí: CET-H Sant Llorenç Sant Feliu
Llobregat A (31-44).
Juvenil masculí: CET-HC Laietà Argentona (18-27).
Sènior femení: Sant Joan Despí B-CET (18-26).
Sènior masculí: CET-H Rubí (26-24).
Victòria ajustada del sènior masculí contra un equip
també recent ascendit. El partit es va decidir als
darrers minuts, amb un penal fallat pels visitants i dos
gols locals que van decantar-lo del costat ebrenc.
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4A CATALANA. ELS VISITANTS VAN EMPATAR AL 94, AMB GOL DE PELLISA (1-1)

XERTA-TIVENYS (3-3)

Arnes i Ebre Escola ofereixen un partit amb ritme de categoria superior
Segons Roger, tècnic de
l’Arnes: “va ser un partit
molt igualat, físic, disputat
amb molt de ritme. L’Ebre
Escola es va adaptar ràpid,
equilibrant la intensitat i el
nostre joc. Em va agradar. Es
un ferm candidat a l’ascens”. Roger afegia que “a
la primera meitat van haverhi aproximacions dels dos
equips però sense molta
amb claredat. El ritme va ser
altíssim i per això el partit
fou força interessant. A la represa, ells van desplegar-se
més. Nosaltres vam tenir un
parell d’opcions en accions a

piloat aturada, una d’elles la
va evitar Izan amb una gran
intervenció. El partit es va
obrir i Sergi, amb un tret des
de fora de l’àrea, va marcar
l’1-0. No obstant, en temps
afegit, una falta va propiciar
una pilota penjada a l’àrea
nostra i fou el gol de l’empat. Un empat que ells van
merèixer”.
Xavi Subirats, de l’Ebre Escola: “estic molt content de
tot l’equip, pel treball que va
fer i com es va adaptar a un
partit que fou disputat amb
molta intensitat i ritme, i que
també fou molt físic. A la

AMB GOL D’IGNASI, VA VÈNCER A DELTEBRE (0-1)
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primera meitat, l’Arnes va
tenir un xic més el control
del joc i en accions a pilota
aturada va fer sensació de
perill. A la represa, nosaltres
vam fer un pas avant, jugant
encara més posats. Vam crear entre 3 ó 4 ocasions molt
clares. Ells, de clares, excepte
una falta, no en van fer però
amb un bon gol ens van
marcar l’1-0. Vam passar a
defensa de tres i vam posar
més gent davant, sent molt
directes. Paco va poder empatar i en afegit es va fer justícia amb el gol de Pellisa. Va
ser un punt merescut en un

Sergi va marcar l’1-0.

camp complicat perquè l’Arnes és un bon equip”.

VA GUANYAR (1-4)

El Benissanet es consolida

El Ginestar no perdona a La Cava

El Benissanet va guanyar a Deltebre (0-1) i segueix en
places de play off. Partit igualat, marcat per les baixes de
tots dos equips. A la primera meitat, les ocasions van ser
arran de llançaments a pilota aturada. A la represa, el Benissanet va fer un pas avant però el Deltebre va jugar ben replegat i va tenir una opció a la contra. Els locals es van quedar amb deu. El Benissanet va tenir més presència i va fer
lluir-se a Àlex, porter local, fent també un travesser. I al minut 70, amb gol d'Ignasi Vernet, va acabar assolint la victòria. Fou dedicada al tècnic Xavi que va sofrir un accident de
transit dissabte matí. Anton, del Deltebre, deia que “tot i les
6 baixes, vam estar ben posats i vam fer el que havíem parlat. El partit fou igualat i penso que el detall de l’expulsió va
decantar la balança. Content de l’equip. Espero recuperar
gent i amb el conjunt competitiu que tenim estarem dins de
les 4 primeres places”. Ignasi, autor del gol visitant, admetia
que “ens va costar adaptar-nos però a la represa vam millorar, fent el gol del triomf”.

Sisco Martí: “la primera mitja hora nostra va ser la millor de
la temporada, ben posats i jugant bé la pilota davant d’un Ginestar que també la vol jugar. Al minut 35, Narcís va marcar.
La llàstima va ser que poc després ens van empatar. A la represa, vam començar bé però, en pocs minuts, el Ginestar va
marcar dos gols que van pesar, i més en la nostra situació,
sense haver guanyat. Malgrat tot, vam reaccionar tenint 3 ó 4
ocasions que no vam aprofitar. I ells van sentenciar amb l’1-4,
un resultat que fou massa càstig”. Poley, del Ginestar: “a la
primera meitat, la Cava va pressionar i va jugar bé. Va ser molt
disputada. Ells ens van marcar l’1-0 i van tenir un parell d’ocasions. Però la clau fou empatar poc després, gaudint Manu
d’una oprotunitat davant de porteria. La represa va ser nostra.
En pocs minuts, vam marcar dos gols i vam dominar. Ells,
però, a la contra, van fer 2 ó 3 ocasions per ajustar el partit.
No va ser així i Ivan va sentenciar amb l’1-4. Satisfet d’una
plantilla en la que els jugadors que entren durant els partits
compleixen com els que estaven jugant”.

0-1, GOL DE DAVID MOYA

L’Amposta B pateix però s’emporta els 3 punts de la Santa Creu
Segons Jordi Llobet, tècnic del Catalònia: “va haver una part per a cada equip. La primera va ser de l’Amposta, un equip confeccionat per a la 3a. catalana, que surt jugant des de darrera i que, tot i que el nostre camp és més petit, combina al centre del camp
i arriba, d’aquesta manera, davant. En una contra, després d’una falta a favor nostre, ens van marcar el 0-1, tenint ells altres opcions
clares per ampliar el marcador. A la represa, nosaltres vam reaccionar. Cal destacar el sacrifici, tot i les baixes que disposem. Vam
pressionar més amunt i vam disposar d’ocasions per empatar com una de Pache o una altra de Joseph. No es va poder empatar,
però content pel treball davant d’un equip que és, juntament amb l’Arnes i el Benissanet, ferm candidat a l’ascens”. Jordi Subirats,
tècnic de l’Amposta B: “vam sortir molt posats i durant els primers 35 minuts vam dominar i vam tenir, a més del gol de David, 4
ocasions clares per a encarrilar el partit. A la represa, el Catalònia va pressionar més amunt, i ens va obligar a defensar més enrera.
No ens va deixar circular la pilota i vam haver de patir. Ells van tenir una ocasió molt clara després d’un rebuig de Rafa. Ens vam defensar amb molta concentració i vam mantenir un resultat que ens dóna una victòria molt important en un camp complicat”.

Empat al derbi
de l’Assut
Eric, tècnic del Xerta: “ens va costar molt entrar en el
partit. Vam fer-ho una vegada el Tivenys va avançar-se
en el marcador, remuntant abans del descans. A la represa, vam fer el 3-1. A manca de 5 minuts per al final,
l’àrbitre ens xiula un penal fruit de la gran pressió exercida per la banqueta visitant. Amb el 3-2, el partit va
canviar. Al darrer minut, l’equip visitant va empatar
amb un gran llançament de falta i en afegit va tenir una
ocasió per a poder guanyar”. Eric deia que “en futbol,
el factor psicològic és molt important i àrbitres sense
personalitat suficient per xiular partits d’aquestes categories baixes en les que molts cops tot s’hi val, juguen
amb les seues decisions aparentment irrellavents i que
acaben canviant el signe del partit, influint en el resultat final”. David Montardit, president del Tivenys:
“vam començar molt ben posats i Miquel va fer el 0-1.
Després, el partit va entrar en una fase que semblava
més de tenis que de futbol. Arran de dues indecisions
nostres, el Xerta va remuntar abans del descans. A la
represa, voliem buscar l’empat però ens vam trobar
amb el 3-1 que pareixia que sentenciava. Vam passar a
jugar en defensa de 3, acumulant més gent davant i en
els darrers deu minuts vam assolir dos gols, un de penal
que va transformar Francesc, i l’altre amb una falta
molt ben llançada per Solà. I encara vam tenir opcions
per guanyar en afegit. Bona reacció de l’equip i punt
meritori tal com va anar”.

A VILALBA (1-2)

Primer triomf de la Fatarella
Abdul, jugador-entrenador del Vilalba: “el resultat
no va ser just. Nosaltres vam jugar força bé, sobre tot
a la primera meitat, quan vam tenir nombroses ocasions que no vam aprofitar. John va marcar l’1-0. Però
un 3-1 ó un 4-1 hagués estat el més just al descans. A
la represa, com en altres jornades, vam baixar la concentració i la Fatarella va millorar i de tres ocasions, va
fer dos gols. A nosaltres ens manca aquesta efectivitat
per assolir una victòria i tenir confiança. Esperem poder
fer incorporacions aviat i ser més efectius”. Ramon
Grau, tècnic-jugador de la Fatarella: “a la primera meitat, el Vilalba va tenir 3 ocasions que va evitar Batiste.
Amb els minuts, nosaltres vam diposar-ne de fins a
quatre, amb un penal que va fallar Arnau. A la represa,
vam sortir amb convicció i ganes de remuntar. Sergi va
empatar i, fruit de la insistència, Pau Pellisa va marcar
l’1-2 que ens va donar la primera victòria. La mereixiem. Fou un derbi i va venir molta gent de la Fatarella
a veure el partit. La victòria és per a ells perquè ens donen molt de suport cada setmana i mereixien gaudir
d’un triomf de l’equip. Aquests 3 punts ens han de donar confiança per als propers partits”.
Equip
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Presentació futbol base de la UD Jesús i Maria. 15 equips. 200 fitxes. Coordinadors: Rafa Flores i Llorenç Lozano.
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EQUIP DE LA
JORNADA

JOAQUIN CELMA

MATI (Rapitenca B)

CF AMPOSTA

SAM (Ametlla)

SAMPER (Aldeana)
QUIM VILA (Olímpic)

RAIMON (La Cava)

MANOLO (Ampolla)

altre, ningú ha estat dues temporades seguides (Jordi Font, Albert Bel, Beto, Teixidó,
Gerard Zaragoza, Nacho, Fabregat, Àngel Garcia i Fran Artiga). Arriba ara Xavi Cid que
gairebé va estar a punt de fitxar a la pretemporada. Un míster guanyador i que porta els
seus jugadors a ratlla. Ja va estar en la temporada 2001/02 en aquest equip.
*Es veia venir fa diverses setmanes. Edu Marin i Jordi Cardona van presentar la dimissió
a Ulldecona. Amb un bon equip, sol dues victòries. Els hi ha passat a Edu i a Jordi com
a Enric Alexandri al seu dia, que han estat massa bons al vestidor i de vegades cal pegar
dos cops sobre la taula com feia Teixidó. A l'agenda estaven Cotaina, Bartolo, Amores i
Carlos Gilabert, que ha estat l'escollit. Va estar la passada campanya en el futbol base
de la Rapitenca. I la setmana passada tenien en ment fitxar a Xavi Cid, si es perdia contra
Vendrell. Però han fet tard.
*Així hauria de ser el futbol: partit Amposta-Camarles, minut 43, el resultat era 4-3.
¿S'hauria de donar un punt més a l'equip que marqui 4 o 5 gols?
*L’enemic número 1 del futbol ebrenc és l’horari dels partits del Barça. En la propera jornada, molts partits del diumenge s’han passat al dissabte. Jo faré vaga futbolística.
Miraré una pel·lícula. I això que sóc del Barça.
*Remolins-Bítem: només dues victòries en aquesta campanya, poc gol i desil·lusió a la
directiva. Lesió, diumenge a Móra d’Ebre, de Pau Galiana que fou traslladat en ambulància i va estar en observació.
*Teixidó va fer de comentarista al Reus-Lugo, convidat per una emissora gallega. Els
seus honoraris foren el dinar i les gràcies. El mister és ben recordat per Galícia.

ERIC (S. Jaume)

UBALDE (Gandesa)

Top Secret

Excel·lent
*Dada per a reflexionar.
En aquesta
jornada, dels 20 partits disputats entre la Segona i
camada
boxer
la Tercera catalana, més elatigrats,
de l’Ascó i la Rapitenca, només 5 equips van guanyar com a
locals.
pit blanc, cara
*L’Amposta ha viscut molts
canvis
d'entrenadors. Des de 2008, per un motiu o per un
negra.
Bon

BARRUFET (Móra la Nova)

ÒSCAR CAMARERO (Roquetenc)

JACK (Perelló)

ADRI (J i Maria)

SERGI JOSÉ (Amposta)
sss*

PRIMERA I SEGONA CATALANA EN OFF

*La Rapitenca segueix amb el seu rècord Guines: a casa 4 derrotes i un
empat, cap victòria.
*Lesions per a tres setmanes dels jugadors del Tortosa, Aleix, Dani Bel,
Joseph i a més Marc Garcia per tota la temporada. Molt aviat recuperaran
a Bes. De la Rapitenca, Brayan estarà cinc setmanes de baixa.
*Jo li preguntava al míster destituït de l’Amposta, Jordi Font, perquè no
jugava de titular Sergi José. Em va dir que només podia entrenar els divendres. I la mateixa pregunta li vaig fer a Xavi Cid 5 hores abans del partit, i
em va fer la mateixa resposta. Però el diumenge va marcar tres gols i ja és
el màxim golejador. Els bons sempre han de jugar. L'Amposta amb Xavi
Cid tindrà més caràcter com ho va demostrar contra el Camarles. El tècnic
posarà ferm a l'equip.
*El Móra la Nova va guanyar el seu primer partit fora de casa. Només 5
jugadors han marcat i Agus ha fet el 50% dels gols.
*Gran actuació del juvenil del Tortosa, David Viña, a la Pobla.
*Vaig dir que dels 4 ascendits de 3a catalana no en baixaria cap i ja veuen:
Ampolla i el Catllar al pòdium dels tres primers mentre que Móra la Nova
i Riudoms, a meitat taula.
*Joel Marigot, en la seva primera temporada d'amateur, va fer 24 gols amb
el Reddis. Va fitxar després pel Vilaseca on va estar pocs partits i la passada lliga, en 23 jornades amb el Batea, va marcar 15 gols. A la jornada 10
porta 13 dianes. Estic segur que serà el pitxitxi. I només té 21 anys.
*Imparable l’Ampolla que porta 8 victòries consecutives i només ha perdut
un partit, a Valls. ¿Algú dubta que quedarà entre els quatre primers?
Properes 4 jornades, proves de foc: Pobla, Tortosa, Gandesa i demà dissabte la Sénia. Guanyarà l'equip d'Enric.
*El Gandesa, fora de casa, està impecable; només ha perdut un partit.

TERCERA CATALANA EN OFF

Sis jugadors ebrencs
juguen al Vilaseca
juvenil de Lliga nacional:
Xavi Cotaina (Ampolla),
Dan Reverté
i Àlex López (Rapitenca),
Stefi Bona (la Sénia),
Marc Brull (Ametlla) i
Andreu Mauri (Perelló).

*Edu Albacar va jugar el segon partit amb el Sant Jaume, però es va
lesionar a la primera meitat. En qualsevol cas, primera victòria.
*La Rapitenca B perdia a Batea 2-0 i va remuntar en 20 minuts amb 5
gols. Es va repetir el guió a Corbera on perdia 3-0 i va empatar a la
represa en 13 minuts. En aquest partit, al jugador del Corbera, Ivan
Descarrega, el van expulsar. L’àrbitre es va oblidar les targeta al vestidor i no les trobava.
*Regularitat total de l'Aldeana. Només ha perdut un partit i porta 9
jornades invicte. Té molt bona defensa. Com les del Catalònia i Santa
Bàrbara, són les menys golejades, amb 6 i 8 gols.
*Estic segur que aquesta temporada viurem en les primeres places
molta emoció. Feia anys que no hi havia tants candidats. I la Cava
encara que no està en posicions altes, pot enlairar-se en qualsevol
moment, com va demostrar-ho diumenge passat al camp del líder. La
pregunta: aguantarà la pressió el Perelló? Jo penso que sí. Té gent
experimentada per a fer-ho. I ja va debutar Jack a casa, fent un golàs.
Narcís també ha tornat a jugar, després de la lesió.
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Sabies que...
LES PETITES MANIES DE GRACE KELLY
Darrere de la imatge perfecta de Grace de Mònaco s'ocultava una dona cobdiciosa, supersticiosa, ultraperfectionnista i amb un gran sentit de l'humor. Una petita
pinzellada dels grans secrets i petites peculiaritats d'una
llegendària princesa.
El 12 d'abril de 1956, Grace Kelly va desembarcar a
Mònaco a bord del pailebot "La Constitució" amb 4
grans baüls i 56 maletes i el seu vestit de núvia que
havia viatjat fora de la vista dels curiosos en una caixa
d'acer amb forma de taüt. Però l'oscaritzada estrella no tenia la intenció
d'enterrar la seva vida americana i tan bon punt es va instal·lar a "la
Roca", es feia enviar diverses caixes mensuals d'aliments dels Estats
Units ("La melmelada de Jamie, el pernil, les mitges de nylon, vitamines i
el bourbon de Kentucky, la beguda preferida del príncep Rainier, incloenthi paper higiènic, perquè no li agradava el que s'utilitzava al bany del
palau.
El Verd, el seu color preferit: va decorar amb teles verdes de seda la biblioteca del palau, transformada en sala de part. Ella creia en una vella superstició irlandesa -el país d'origen del clan Kelly-, aquest color garantiria una
existència feliç i pròspera al nounat.
Passió per les roses i les orquídies: Regularment, els floristes monegascos li
lliuraven roses blanques i grogues, les seves favorites. La seva passió per
les orquídies també serà llegendària, ja que al naixement del seu fill, Albert,
va rebre prop de 200.000 orquídies, enviades de totes les parts el món.
Els seus petits secrets de la bellesa: La línia "princesa" de Lancaster, creada
en el seu honor per la firma de cosmètics monegasca. La crema ReNutriv d'Estee Lauder, i el perfum Arpege de Lanvin. Per accentuar la
lluentor natural del seu cabell els esbandia amb vinagre. A l'hora de vestir
el seu dissenyador de moda favorit era Marc Bohan, de la casa
Christian Dior i tenia una marcada predilecció per la roba en colors clars i
brillants, preferentment el color albercoc, el groc pàl·lid i el blau. Conscient
de la importància del seu paper de primera dama, estudiava els vestits i
complements com quan una actriu interpreta un personatge, d'aquí la
impressionant varietat de tocats, turbants, barrets i perruques que va fer
coincidir amb el seu vestuari, segons l'ocasió.
"Mai dic mai i mai dic sempre." Grace Kelly
Grace for Grace by Joanna Spencer

INGREDIENTS 2 PERSONES:
• 8 filets de llenguado
• 200 g de salmó fumat
• 2 cs de farina
• 4 cs d’oli d’oliva
• 20 g de mantega
• 2 cs de suc de llimona
• sal i pebre negre

PREPARACIÓ:
Se salpebren els filets de llenguado .. Es fan uns llibrets amb els filets i el salmó fumat de
farciment i es fan uns rotlles. Es passen per farina i es fregeixen lleugerament amb oli .
Quan estiguin freds es tanquen hermèticament dins d’una papillota (fer un paquet amb
paper d’alumini), amb la mantega i el suc de llimona . Es couen al forn a 120° C uns 10
minuts .
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IMMOBILIARIAÑ
ES VEN PIS A
AMPOSTA, 2 habitacions, cuina i menjador, bany i traster.
Zona darrere estació
autobusos i nou Cap.
Reformat per estrenar.45.000€ Tel.
645 888 266

TORTOSA

ES VEN
LOCAL

BAIXOS I CANTONER.
C/ DEL SOL AMB C/
MAJOR REMOLINS.
IDEAL PER A
QUALSEVOL
MAGATzEM
O NEGOCI.
ENTRADA
IMMEDIATA.

SERVEISÑ
TÈCNICS
TITULATS
EN JARDINERIA
- Podes, gespa, escarificacions, control de plagues
(palmeres i altres), optimització del reg, rocalles, etc...

PRESSUPOSTOS
DE NOVA CREACIÓ
DEL SEU JARDÍ
I/O MANTENIMENT
SENSE
COMPROMÍS
Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadèmica, ASSEGURANÇA
de responsabilitat civil,
carnet i CERTIFICAT
d'aplicador de productes fitosanitaris, pla
d'higiene i SEGURETAT
al treball en vigor.
Tel. 615 24 66 99

COMPRO
tractors, cotxes, 4x4,
furgonetes...
i tot tipus de maquinària
· No importa l'any ni
l'estat

Màxima serietat. Pere

tlf: 686 979 513

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

PELUQUERA
con experiencia
ZONA TORTOSA

645888266

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 vegada mes que mai
mes em vull separar
de tu, per major que
sigui la il·lusió material. 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 oració tres dies seguits
sense dir l’encàrrec,
dintre de tres dies
serà aconseguida la
gracia per mes difícil que sigui). A. C. &
I. F.

ENCUENTRA
TU PAREJA
DE VIDA MEDIANTE
PRESENTACIONES
INDIVIDUALES,
TRATO
EXCLUSIVAMENTE
PERSONALIZADO

695410052
WWW.YOTOO.ES
-OFICINATORTOSA · REUS
TARRAGONA
VENDRELL
VILAFRANCA PENEDES

RELAXÑ

MASAJES
COMPLETOS

Menjador, cuina equipada, dos
anys, 3 habitacions, Terrassa,
jardí amb barbacoa i piscina
comunitària. Sense moblar,
lloguer per tot l’any.

525€/mes

674355349 - AURORA
+ despises comunitat i brossa
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ORACIÓ

TORTOSA
CATALANA
MASAJISTA
JOVEN,

MONT-ROIG DEL CAMP.
ES LLOGA CASA ADOSSADA

diarimés
ebre

A L’ESPERIT SANT.

florestajardi@hotmail.es

SE PRECISA
619 049 038

VARISÑ

www.florestajardineria.com

TREBALLÑ

CLASSIFICATS

www.mesebre.cat

CATALANA
SCORT

ACOMPAÑAMIENTO
CENA, VIAJES,
DISCRETO,
SOLO PERSONA
SERIA Y FORMAL

664 149 258

PRECIOS
ECONOMICOS
CADA DIA 10H 20H

664 149 258

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu
espai privilegiat de

PUBLICITAT

977
279
290
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

diarimés
ebre
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A L’ÚLTIMA
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DE 2018

www.mesebre.cat

Joan Moisés
ALCALDE DE LA SÉNIA

Els valors de fer política
municipal: Quin paper
ha de jugar l'alcalde,
alcaldessa en el món
municipal pel futur del
nostre territori?
L’Alcalde és un més de tot l’equip de govern, sí que hi té la
màxima responsabilitat, però
per experiència, tenir un bon
equip de govern que comparteix la filosofia que s’ha de
treballar per al poble, és
l’essència del futur polític.

L'entrevista permet conèixer
l'alcalde/alcaldessa, de cara a
les pròximes eleccions municipals del maig 2019, com a persona explicant la seva trajectòria, motivacions, visió de
territori, país, reptes, objectius.
Joan Moisés, com ell diu,
senienc d'acollida, va ser regidor durant vuit anys a l'ajuntament de la Sénia del que és
alcalde des de 2015 per Futur
per la Sénia.

Què opina de la situació
política actual?.
Una situació molt complicada,
per una part tenim presos
polítics i la falta de ganes de
resoldre aquest conflicte per
ambdues parts, fa que a nivell
municipal i ciutadà estiguem
sofrint una pressió innecessària. Tot aquest afer obligarà a
tenir cintura i seny per tal d’arribar a acords.

Avui entrevistem a Joan
Moisés, alcalde de la Sénia.
S’han complert tres anys
des que és alcalde. Quin
seria el balanç d'aquesta
primera legislatura?
Durant aquests primers anys
hem pogut tirant endavant tots
els projectes i necessitats de la
població.

Quin missatge donaria
als seus conciutadans i
conciutadanes?
La situació econòmica a nivell
municipal ens estem recuperant, però no podem baixar la
guàrdia i per això hem de continuar treballant tots junts fent
poble per a que puguem
superar amb èxit tots els reptes que ens esperen.

Referent als projectes, necessitats bàsiques com el POUM
(Pla d’ordenació urbanístic
municipal), un nou ROM i una
digitalització i un tracte proper
i àgil amb el ciutadà han sigut
les nostres prioritats.
Per una altra banda, hem de
ser conscients que venim d’una
situació molt difícil a la Sénia i
que ara després d’aconseguir
que les necessitats bàsiques de
la població estiguin assegurades, hem creat un caldo de cultiu per tal que les diferents
empreses (indústria, agricultura, grangers, turisme) que han
diversificat el sector del moble
creïn l’ocupació necessària per
reduir l’atur al 16%.

La potenciació de la Fira
Gastronòmica,
la
Fira
d’Artesania de la Fusta i del
moble i les festes majors han
permès que els seniencs i
senienques es sentin orgullosos
de la seva població.

Per a les properes eleccions municipals es torna
a presentar per alcalde?
Encara és aviat per decidir-ho,
però si es compleixen uns
requisits, no m’importaria continuar.

Quins han estat els eixos
principals del seu programa i quins seran els projectes de futur.
Un ajuntament proper a la ciutadania i sensible a les necessitats del municipi.

"

Si es compleixen
uns requisits,
no m’importaria
continuar"

