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Ahir dijous, els barrancs de la plana del Montsià van desbordar-se i es van tallar algunes carreteres secundàries i camins

La pluja va tornar a deixar ahir grans acumulacions a les Terres de l'Ebre, sobretot al Montsià on ja es van patir les inundacions més
greus en l'última llevantada. A Santa Bàrbara, el pas del Barranc del Pelós pel centre del municipi, va inundar carrers (imatge de la foto-
grafia). Els bombers van tenir feina. Al Mas de Barberans van haver de traure a dos homes d’una furgoneta encallada. Altres municipis
com Tortosa també van patir inundacions. Protecció civil va activar l’alerta del Pla Inuncat, al sud de Catalunya. P3  

 

El Suprem obliga a retornar als consumidors 17 MEUR
pagats a Enagás pel manteniment del projecte Castor

El Tribunal Suprem obliga a l'Estat espanyol a retornar els 17,31 ME que va pagar a Enagás
pel manteniment del Castor corresponent al desembre de 2014 i a tot l'any 2015. La sentència
assumeix els arguments que el Constitucional va utilitzar per anul·lar, a finals de l'any passat,
el pagament del crèdit per a la indemnització de 1.350 milions amb un reial decret-llei. També
li imposa el retorn d'aquesta quantitat per part del govern espanyol en dos mesos.   

JS

Els aiguats tornen a sotmetre el territoriEls aiguats tornen a sotmetre el territori
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sivament a través de l’editorial. Els arti-
cles de la secció d’opinió expressen
els criteris de qui els signa i el diari no

els fa seus necessàriament.
ELS ARTICLES ANÒNIMS NO

SERAN PUBLICATS A MÉS EBRE

15.000 exemplars 

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

L'Escola del Cuidar d'Amposta ha rebut la Beca Bertha del Consell de
Col·legis d'infermeres i Infermers de Catalunya. Es tracta d'una iniciativa
dels professionals del CAP Amposta, l'Associació de Familiars d'Alzheimer
del Montsià i els Serveis Socials de l'Ajuntament d'Amposta on es dona
suport als cuidadors no professionals que atenen de manera continuada
persones en situació de dependència o discapacitat. 
El projecte el lideren cinc infermeres de l'ICS Terres de l'Ebre, Ester
Gavaldà, com a investigadora principal, Mar Lleixà, Núria Brunet, Maria
Teresa Irigoyen i Begonya Tomàs, i avalua l'efectivitat de l'Escola del
Cuidar en la qualitat de vida, la sobrecàrrega, l'autoeficàcia i el grau de
suport social dels cuidadors comparant aquests paràmetres abans i des-
prés de la intervenció. 
L'estudi pot establir la base per iniciar la intervenció als cuidadors de
familiars de demència i donar-los suport des del moment del diagnòstic
de la malaltia. 

L'Escola del Cuidar d'Amposta
guanya la Beca Bertha

PER A CUIDADORS DE PERSONES AMB DEMÈNCIA

JUNTS I RECOLZATS

En una entrevista al programa de TV3 "Preguntes freqüents" i després que Estrasburg
ha condemnat Espanya per no garantir-li un judici just, el coordinador general d'EH
Bildu, Arnaldo Otegi, va fer una crida: "Els independentistes bascos, catalans i gallecs
hem de jugar la partida junts"... El programa que va proposar Otegi seria de mínims:
solucions democràtiques i referèndum pactat.
D’altra banda, aquest passat dimecres, el president de la Generalitat, Quim Torra, va

pronunciar una conferència a Sant Sebastià amb el títol 'Sobirania, democràcia i lli-
bertat'. Posteriorment Torra va instar els espanyols a promoure un referèndum sobre
la monarquia i també va proposar explorar una possible candidatura àmplia de cata-
lans, bascs, valencians, gallecs i mallorquins a les eleccions europees.
Aquesta vella Europa que aquests dies està experimentant uns canvis sense prece-
dents amb el Brexit.

El Banc dels Aliments ha fet una crida a la ciutadania ebrenca
per trobar voluntaris per a la 10a edició del Gran Recapte.
Aquesta gran fita solidària tindrà lloc el 30 de novembre i 1 de
desembre. Al conjunt de les Terres de l'Ebre se'n necessiten uns
1.300, dels quals 700 corresponen a la ciutat de Tortosa. La
regidora de Serveis Socials i Drets Civils, Maria Jesús Viña, i el
portaveu del Banc d'Aliments a les Terres de l'Ebre, Òscar
Ologaray, han avançat  els detalls de la pròxima recollida d'ali-
ments. Ologaray ha exposat que a dos setmanes del Gran
Recapte encara falten molts voluntaris a les Terres de l'Ebre.
Per això ha apel·lat la ciutadania a inscriure's trucant al 977
441 364 de dilluns a divendres de 10 h a 13 h i de 17 h a 20 h
o a través de la web www.granrecapte.com.
El portaveu ha recordat que, durant el 2017, a les Terres de
l'Ebre el Banc d'Aliments va repartir més de 500.000 quilos de
menjar, el que suposa 85 quilos per persona i any, lluny dels
400 que es consideren necessaris per a una dieta equilibrada.

El Banc d'Aliments fa una crida per
augmentar el nombre de voluntaris

PER A LA DÈCIMA EDICIÓ DEL GRAN RECAPTE

La IV Festa de l'Associació Amics del Cavall de l'Ampolla es va
celebrar diumenge a la platja de les Avellanes, un esdeveni-
ment que cada any ha anat creixent i consolidant-se. Unes
2.000 persones van omplir els miradors de la platja durant tot
el matí per gaudir de la jornada que va ser ‘espectacular’.

Associació Amics del Cavall de l’Ampolla 

2.000 ASSISTENTS A LA PLATJA DE LES AVELLANES

Dilluns va obrir portes a Tortosa el Win Complex Esportiu Tortosa. La ina-
guració oficial serà demà dissabte a les 12 hores.

Inauguració del Complex Esportiu de Tortosa

DEMÀ DISSABTE (12 H)
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Acord de mínims entre les diferents administracions i les comunitats de regants del delta de l'Ebre per consen-
suar les mesures tècniques per fer front al fenomen de la regressió que amenaça l'espai natural. La constitució
formal de l'anomenada Taula de Consens i Territori ha servit per constatar la voluntat d'ajuntaments,
Generalitat, govern espanyol i regants de posar sobre la taula solucions efectives. Trobar-les i consensuar-les,
però, requerirà superar les possibles divergències: tant en l'elecció del tipus de mesures -toves o dures- o en la
priorització d'un pla global d'actuació enfront de la necessitat d'actuar urgentment en punts concrets. Els
regants ja han nomenat un interlocutor tècnic per poder abordar directament aquestes mesures amb els experts de la Generalitat i el govern espanyol. També s’ha
manifestat la voluntat de seguir impulsant les obres i projectes en marxa, com el camí de guarda dels Alfacs i estendre'l a la resta de la línia de costa deltaica. "El que
compartim és l'objectiu d'evitar la regressió del Delta, el retrocés i la inundació de la plana deltaica”. 

Acord de mínims entre administracions i regants 
del delta de l'Ebre per consensuar mesures contra la regressió

La pluja va tornar a dei-
xar ahir grans acumula-
cions a les Terres de
l'Ebre, sobretot al
Montsià on ja es van
patir les inundacions
més greus en l'última
llevantada. Al Mas de
Barberans -fins ahir a
migdia- es van registrar
133mm (litres per metre
quadrat) i a Ulldecona
82mm. Al Parc Natural
dels Ports també es
superaven els 80mm.

Això va provocar que
els barrancs de la plana
del Montsià es van des-
bordar. No es va poder
accedir per carretera a
Mas de Barberans. El
poble va quedar inco-
municat i es van sus-
pendre les classes de
l'escola. També van
haver-hi diverses carre-
teres secundàries talla-
des pel pas de les rieres.
En concret, la carretera
entre Ulldecona i els

Valentins per la baixada
el barranc i el lligallo de
Sant Jaume i la carretera
TP3311 a la Galera va
estar per inundacions
als punts quilomètric 7 i
18. Un tram de la carre-
tera de la Sènia també
va quedar afectat per
acumulació d'aigua, a la
zona del Pou Juà. A
Santa Bàrbara el pas del
Barranc del Pelós pel
centre del municipi va
inundar carrers. A

Tortosa també es va
tallar el trànsit per acu-
mulació d'aigua a la
plaça Barcelona i a l'a-
vinguda Generalitat i de
l'Estadi. La previsió és
que les pluges conti-
nuen avui divendres
però que minvaran amb
el pas de les hores.  

La Cambra de Comerç de Tortosa i de la Cambra de
Comerç de Terol van reunir a Alcanyís representants
municipals i governamentals del Baix Aragó i les
Terres de l'Ebre per tornar a reivindicar que l'autovia
A-68, que connectarà Saragossa amb la costa per
Vinaròs, tingui una sortida per la Terra Alta i la Ribera
d'Ebre cap a Tarragona. La proposta és desdoblar l'ac-
tual N-420, des de Valdealgorfa fins a la Ribera d'Ebre
així com una interconnexió amb l'Eix de l'Ebre (C-12)
amb el desdoblament de la C-43, entre Gandesa i
Benifallet, al Baix Ebre. Les cambres ja van fer un acte
de reivindicació al setembre a Tortosa i li han donat
continuïtat amb la trobada al Parador d'Alcanyís
aquest dimarts. A la trobada hi ha participat l'alcal-
dessa de Tortosa, Meritxell Roigé, l'alcalde d'Alcanyís,
Juan Carlos Gracia, el delegat del govern a les Terres
de l'Ebre, Xavier Pallarès, presidents i representants
dels diferents agents socials, alcaldes dels municipis
afectats i empresaris de diferents sectors. 

Els barrancs de la plana del Montsià van desbordar-se i es van tallar algunes carreteres secundàries i camins

Constitució de la Taula de Consens i Territori

El moviment veïnal trans-
versal AP-7 Gratuïta, Ja!
“estem treballant intensa-
ment per tota Espanya, en
contacte amb molts mitjans
de comunicació, en reu-
nions amb l’assemblea
nacional de la Confederació
de Federacions i associa-
cions  d'Espanya, que
compta amb més d'un
milió d'associats, per donar

a conèixer i aconseguir la
seva implicació per intentar
aturar la implantació d'una
taxa anual que ens volen
imposar per circular per
autopistes i autovies, i que
naturalment beneficiarà  a
les grans empreses. Molts
polítics volen aconsellar-nos
que pagar per usar és
necessari. Segurament, el
dia de demà, les noves  por-

tes giratòries els premiarà”.
El portaveu del moviment,
Llorenç Navarro, segueix
dient que “el pròxim dia 1
de desembre estarem a
Briviesca (Burgos) per a
gaudir de l’AP-1, que és la
primera concessió
d'Autopista que per fí fina-
litza. Cal recordar que for-
mem part d'una Unió de
Plataformes per l'allibera-

ment de les autopistes,
UPLA, i que junts estem
lluitant”. Llorenç afegeix
que “a la nostra AP-7,
d’Hospitalet de l’Infant fins
Alacant, li falten 13 mesos
per la seva finalització. No
es pot renovar, però veu-
rem i sentirem dir al món
polític que  és millor pagar
el seu manteniment.
Nosaltres diem PROU!”. 

“Seguim en la lluita per aturar la implantació de la taxa per circular per autopistes i autovies”

El moviment veïnal no entèn com ara que està a prop de finalitzar la concessió de la “nostra AP-7, es parla d’implantar peatges amb la vinyeta”

Les Cambres de Terol i Tortosa
reivindiquen la sortida de l'A-68
per la Terra Alta i la Ribera d'Ebre

Les pluges van acumular més de 130 litres al 
Mas de Barberans i el poble va quedar incomunicat

Reunió a Alcanyís, aquest dimarts

Carrers inundats a Santa Bàrbara, ahir pel matí. 

Nou episodi d’uns
aiguats que tornen a
sotmetres el territori

JS

Llorenç Navarro.
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EN UN MINUT

*PRESSUPOSTOS: en l'a-
partat d'inversions, a més
de les ja assenyalades  en
la notícia adjunta, “desta-
quen altres actuacions
com l'adquisició dels
terrenys que han d'acollir
el futur nou pàrquing de
l'hospital de Tortosa Verge
de la Cinta (40.000 euros);
les millores a la via pública
en àmbits com la mobili-
tat, l'enllumenat, el mobi-
liari o la senyalització
(266.750 euros); o les
ampliacions de dos impor-
tants equipaments cultu-
rals, que també permetran
millorar les prestacions
amb vista a la celebració
de la Capital de la Cultura
Catalana del 2021: el tea-
tre auditori , que incorpo-
rarà una tercera sala
(50.000 euros), i el
Museu, que habilitarà un
espai per la difusió dels
autors del territori (50.000
euros). A més, manté les
aportacions als pobles i a
les EMD amb 440.000
euros, amb un increment
del 47,02 % des del
2012”.

*ELS DIES 21 I 22 DE
NOVEMBRE al Teatre-
Auditori Felip Pedrell es
farà el 25è Congrés de
Fires de Catalunya. 

*ENRIC ROIG, portaveu
del PSC Tortosa, recorda
“a la Comissió d’Espai
Públic que encara hi ha
nombroses deficiències
per resoldre a la ciutat que
suposen inconvenients per
als veïns i veïnes. El govern
hauria de vetllar pel patri-
moni de la ciutat. No pot
ser que per anunciar les
noves piscines es malme-
tin edificis històrics”.

Més Notícies

L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell
Roigé, i el regidor d'Hisenda,
Marià Martínez, han presentat
avui els pressupostos de
l'Ajuntament per a l'exercici
2019, que es debatran en un ple
extraordinari el pròxim dimarts 20
de novembre. El pressupost gene-
ral del grup municipal ascendeix a
70.401.433 euros, mentre que el
pressupost de l'Ajuntament se
situa en 35.219.500 euros, dels
quals 4,06 milions corresponen a
inversions. L'alcaldessa ha desta-
cat que els comptes responen a
una línia d'estabilitat i permetran
complir els últims compromisos de
l'actual mandat, recollits al Pla d'acció municipal (PAM) i al pacte de govern
municipal. El pressupost fa especial atenció a determinades àrees, com la de ser-
veis a la ciutadania. També consolida la transformació iniciada al nucli antic, amb
la construcció de la nova plaça situada al davant de la Catedral. Els esports són
un altre dels eixos pels quals aposta el govern municipal. Entre d'altres, amb la
finalització del Complex Esportiu Tortosa (Win), que iniciarà en breu la segona
fase valorada en 464.000 euros. També diverses millores en instal·lacions
(125.500 euros), o el gran esdeveniment que es viurà al juliol amb els World
Sports Games. La promoció econòmica, el turisme o els serveis són altres dels
àmbits destacats d’un context pressupostari marcat per una nova congelació de
tributs i la rebaixa d'un 1% de la taxa d'escombraries (acumula el 14% de reduc-
ció en 6 anys), fet que permet una disminució de la pressió fiscal. Al mateix
temps, està previst reduir l'endeutament al voltant d'un milió d'euros, situant la
ràtio al 59,53%, una xifra ‘mai vista en molts anys a l'Ajuntament ‘.

La Policia Local de Tortosa se suma a la campanya
'Escuts solidaris', amb l'objectiu de contribuir a la
tasca d'investigació mèdica contra el càncer infantil.
A partir d'avui, les persones que hi vulguen col·labo-
rar poden comprar uns escuts adhesius per 4 euros,
que combinen la insígnia policial de Tortosa i l'eti-
queta "pels valents" amb la qual s'identifica la lluita
de la infància contra la malaltia.
L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, juntament
amb l'inspector en cap de la Policia Local, Jesús
Fernández, el regidor de Seguretat, Alfredo Ferré, i
l'agent impulsor del projecte, Karim Cáceres, han
donat a conèixer el disseny de l'emblema, així com
els punts on es podrà adquirir.

‘Marcats per l'estabilitat a l'últim tram del mandat’

Roigé diu que millor que el CAT es gestioni des del territori que “no pas des de fora”

La Policia Local recull fons per a
la lluita contra el càncer infantil

L'Ajuntament de Tortosa presenta els
pressupostos per al 2019

Amb la venda d'escuts solidaris

La PDE rebutja que l'alcaldessa de Tortosa presideixi el
CAT si no és “per plantejar-ne la dissolució”

La Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE) ha rebutjat el nomenament de l'alcaldessa de
Tortosa, Meritxell Roigé, com a nova presidenta del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT), "si
no és que la seva prioritat sigui plantejar la dissolució de l'organisme i el progressiu retorn dels
cabals". La PDE remarca que la capital ebrenca ha estat "ciutat capdavantera" en la lluita con-
tra els transvasaments i lamenta que la màxima autoritat de Tortosa presideixi l'entitat que
gestiona el transvasament de l'Ebre a Tarragona. La PDE avisa Roigé que, "si fa una gestió
continuista, perpetuarà un model de desenvolupament que perjudica les Terres de l'Ebre”. 
Resposta
Per la seua part, l’alcaldessa Meritxell Roigé, en una entrevista a Canal Terres de l’Ebre, ha rebutjat les crítiques de la Plataforma en Defensa
de l’Ebre al seu nomenament com a Presidenta del Consorci d’Aigües de Tarragona. L’alcaldessa de Tortosa creu que és millor que les decisions
d’aquest ens que gestiona el mini transvasament de l’Ebre a Tarragona “es gestionin des del territori i no des de fora”.

Tortosa reforça l'àrea de Turisme amb l'obertura
d'unes noves dependències al nucli antic.
L'oficina està situada al carrer de la Rosa i servirà
per centralitzar els serveis tècnics del departa-
ment, que tindran Oriol Segarra com a coordina-
dor.

L’ASSEMBLEA GENERAL DEL CIFFT ADMET 
EL FESTIVAL TERRES COM A MEMBRE DE PLE DRET
DE LA SEVA ORGANITZACIÓ.

El Comitè Internacional dels Festivals de Cinema
Turístic ha fet pública la decisió en el marc de la seva
30a Assemblea General a Viena. terres celebrarà el
2019 la seva tercera edició, decidit a consolidar-se
com la gran festa del turisme a les Terres de l’Ebre.
Segons ha informat el CIFFT, en la valoració del nou
membre s’ha destacat que “és un festival jove, molt
ben organitzat, amb un equip jove que sap el que vol
i amb un programa estratègicament estructurat, especialment pel que fa al congrés terres LAB”. Per la seva
banda, el director del festival, Santi Valldepérez, celebra l’admissió al circuit CIFFT com una “extraordinària notí-
cia, d’un gran valor, que donarà més impuls al nostre festival i que sens dubte tindrà impacte en el territori”. Des
de l’octubre ja estan obertes les inscripcions per a la propera edició del festival, que se celebrarà del 26 d’abril al
5 de maig a Tortosa. En la passada edició del certamen terres van competir 100 produccions de 18 països dife-
rents.
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*L’ARTISTA AMPOSTÍ
CARLES GUERRA torna
a casa amb una mostra
que reflexiona sobre el
treball i la productivitat.
El director de la
Fundació Tàpies pre-
senta juntes peces cre-
ades als anys 90 a la
fusteria del seu pare i
que ara cedirà al Centre
d'Art lo Pati.

*L’AJUNTAMENT con-
tracta 10 persones dins
dels Plans d’Ocupació
Socials 2018. 
Són plans d’ocupació
dirigits a "col·lectius
molt vulnerables, a qui
en lloc de donar-los-hi
una subvenció directa,
se’ls ofereix una feina".

*COMENÇA EL CICLE
de conferències sobre
la Batalla de l’Ebre.
Durant tot el mes de
novembre, des de
divendres passat, el
Museu de les Terres de
l’Ebre acollirà una sèrie
de xerrades sobre la
Batalla de l’Ebre a
Amposta.

Més Amposta

La Fira de Mostres
d’Amposta, que tindrà
lloc del 6 al 9 de
desembre al pavelló 1
d’Octubre, comptarà
enguany amb un espai
dedicat a les cerimò-
nies i esdeveniments.
És una de les principals
novetats d’aquesta
edició, que arriba a la
58a edició. La regidora
de Turisme, Fires i
Promoció Exterior,
Joana Estévez, ha explicat que totes les empreses especialitzades amb l’orga-
nització d’esdeveniments tindran un passadís de la Fira. "Ho hem fet perquè ja
teníem moltes empreses d’aquest sector que ens demanaven estar tots junts",
diu la regidora. La Fira de Mostres seguirà sent gratuïta i comptarà amb més
de 100 expositors, on se sumaran les parades i atraccions de l’exterior del
pavelló. Una Fira que cada any acull uns 50.000 visitants i on un 60% de les
empreses expositores repeteixen anualment. L’encarregada d’inaugurar aques-
ta nova edició, el dia 6 de desembre a les 12 hores, serà Maria José Fernández,
la nova presidenta de l’AECE. "Des de fa quatre anys apostem perquè sigui
algú vinculat a la Fira qui l’inauguri", diu l’alcalde, Adam Tomàs, "i en aquest
cas és algú que treballa per la dinamització empresarial del territori". A dos
anys per al 60 aniversari de la primera edició de la Fira de Mostres, des de la
regidoria de Fires ja s’està treballant per preparar un esdeveniment conjunt
amb el Museu Terres de l’Ebre per homenatjar a totes les persones que d’algu-
na manera han treballat per fer possible la fira durant tots aquests anys.

La 58a Fira de Mostres incorpora
l’espai Ebre Events

Amposta. Del 6 al 9 de desembre

Amposta serà la seu dels
Premis Cambra’18

S’entregaran 8 premis

L’auditori municipal d’Amposta acollirà l’edició d’en-
guany dels Premis Cambra. Seran el dia 22 de novem-
bre a les 19.30 hores i enguany aniran acompanyats
d’un sopar benèfic a favor de Creu Roja Amposta. En
total s’atorgaran 8 premis: 2 a l’emprenedoria, 2 a la
innovació, 1 a la responsabilitat social i empresarial, 1
a la internacionalització, 1 als recursos TIC i 1 a la mi-
llor estratègia i iniciativa empresarial. "Pensem que és
molt important fer un reconeixement a totes les em-
preses que han estat aguantant durant aquest temps
de crisi", ha assenyalat l’alcalde, Adam Tomàs. El batlle
també ha apuntat que de l’any 2015 fins ara, l’afiliació
a la Seguretat Social del municipi ha crescut en 1.000
persones. Unes xifres positives, tenint en compte que
s’ha incrementat la població i s’ha disminuït l’atur. 
L’alcalde també ha volgut recordar que la Cambra

tindrà la seva representació a Amposta, a l’edifici del
Sindicat, un cop acaben les obres de restauració.

Roda de premsa de presentació de la Fira de Mostres.
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EN UN MINUT

*L’EQUIP DE GOVERN
DE L’AJUNTAMENT DE
DELTEBRE ha posat el
fil a l’agulla a una de les
demandes històriques
de la ciutadania: la
millora de la seguretat i
mobilitat de l’encreua-
ment entre l’Avinguda
1 d’Octubre i
l’Avinguda Robert
Graupera. I, en aquest
cas, ho ha fet a partir
de l’inici de les obres de
la rotonda que s’ubi-
carà en aquest
encreuament i que per-
metrà posar el punt i
final a una de les zones
més accidentades del
municipi.

*PIMEC veu amb preo-
cupació que els
Pressupostos Generals
de l’Estat, i possible-
ment també els de la
Generalitat, no tirin
endavant i demana als
grups parlamentaris
habilitats, responsabili-
tat i capacitat negocia-
dora per no perjudicar
els interessos econò-
mics i socials. Així ho va
manifestar la Junta
Directiva de PIMEC.

*L’AMETLLA: comença
la segona fase de les
obres del solar de les
Escoles Velles. Les
obres permetran millo-
rar un dels punts més
cèntrics del nucli urbà.

Més notícies

Els deltebrencs i deltebrenques van estrenar aquest diumenge el
Centre Fluvial del Delta. Un equipament que neix amb l’objectiu de
dinamitzar l’entorn del pont Lo Passador i que permetrà obrir el
municipi al riu Ebre amb un espai de 1.000m2 que es projecta com a
un espai turístic però que també, de manera transitòria, albergarà
funcions d’auditori plenament equipat. L’alcalde, Lluís Soler, va expli-
car que “el Centre Fluvial del Delta és només la primera part del pro-
jecte d’impuls de tot l’entorn del pont lo Passador”. Durant el seu
discurs, l’alcalde va explicar que “Deltebre té amb el riu Ebre el seu
gran valor i actiu i, per aquest motiu, hem de concentrar esforços per
obrir el municipi al nostre riu i impulsar un entorn que ha estat
infrautilitzat durant molts d’anys”. De fet, tant és així que l’alcalde
va aprofitar la inauguració del Centre Fluvial per mostrar el futur Parc
Fluvial del Delta, un espai obert, amb la barcassa com a protagonista,
que esdevindrà un centre d’activitat al costat del riu Ebre. “El futur
és nostre. El futur és d’aquell que el vol construir”, va dir Soler.

Deltebre dóna la benvinguda al 
Centre Fluvial del Delta

El president de la Generalitat va inaugurar-lo

El president Quim Torra, la seva esposa i l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler.

Inauguració del Centre Fluvial del Delta, diumenge passat.

acn

El president de la Generalitat, Quim Torra, en la inauguració,
va destacar el Centre Fluvial de Delta, “com el nou dinamitzador
de Deltebre”. El president fou rebut amb una sonora xiulada en
la seva entrada al nou equipament. Desenes de manifestants
l'esperaven a l'entrada del recinte per exigir-li que implementi la
república amb pancartes amb lemes com "Estàs capacitat?",
"Prou mentides" i "Volem la república, aprèn-ne". Amb tot, To-
rra també va rebre l'escalf dels veïns del municipi. En el discurs
d’inauguració, el president va dir també que "el primer d'Octu-
bre és probablement el millor que hem fet en els últims anys,
perquè ho vam fer junts i junts és l'única manera que aquest país
té per enfrontar el que vindrà. Torra es va comprometre a treba-
llar per implementar la república catalana i va demanar unitat.
"És el meu compromís i el del govern de la nació. Tingueu la cer-
tesa i la confiança, com jo la tinc amb vosaltres, que serem allà
i ho farem. No hi ha marxa enrere. Arribarà el moment que hau-
rem de saltar tots plegats”. D’altra banda, l'alcalde de Deltebre,
Lluís Soler, va demanar el compromís del president de la Gene-
ralitat per fer front a la regressió del Delta de l'Ebre.

El president fou rebut a Deltebre entre aplaudiments i xiulets

Torra fa una crida a la unitat i reafirma
el seu "compromís" amb la república

acn

El president de la Generalitat, Quim Torra, es va reunir aquest diumenge
amb sis alcaldes de les Terres de l'Ebre, que estan investigats per l'1-O o
que són batlles de municipis on hi va haver "violència policial". En concret,
es va trobar amb Josep Caparrós, alcalde de Sant Carles de la Ràpita; amb
Lluís Soler, de Deltebre; amb Paco Gas, de Roquetes; amb Adam Tomàs,
d'Amposta, i amb l'exalcalde de Tortosa Ferran Bel. "Teniu tot el nostre
suport", va escriure Torra en una piulada a Twitter. La trobada es va produir
aquest diumenge a l'ajuntament de Deltebre, poc abans que Torra inaugu-
rés el Centre Fluvial del Delta.

Suport a Josep Caparrós, Lluís Soler, Paco Gas, Adam Tomàs i Ferran Bel

Torra es reuneix amb alcaldes de 
les Terres de l'Ebre per l'1-O

El president de la
Generalitat, Quim
Torra, entre altres
visites que va fer
durant el cap de set-
mana a municipis
ebrencs, va presidir
dissabte, a Móra
d’Ebre, la inaugura-
ció del nou pont de
vianants que unix el
passeig del Pont i l’i-
lla de Saurí, al final
del barranc de
Faneca. L’acte va
congregar centenars
de persones que van
voler sumar-se a
l’esdeveniment i
saludar el president
Torra en la seua pri-
mera visita a la loca-
litat des que ostenta
la presidència. La nova passarel·la de vianants, que vol ser una rèplica de l’antic pont
de ferro que creuava l’Ebre entre Móra d’Ebre i Móra la Nova destruït l’any 1938 amb
motiu de la batalla de l’Ebre. Torra es va mostrar satisfet per l’obra i en va destacar la
bellesa del paratge i del pont d’arcades, il·luminat, sota el qual passa el nou pontet.

Inauguració del nou pont de vianants
del barranc de Faneca

De Móra d’Ebre

El president i l’alcalde, Joan Piñol, en la inauguració del pont de vianants. 

El president Torra, en els parlaments al Centre Fluvial del Delta. 
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Els treballs es faran entre Sol de Riu i la desembocadura del riu Sénia

LA RÀPITA

Un miler de degusta-
cions es van repartir
dissabte en una nova i
exitosa Diada del
Llagostí a la Ràpita.
Una jornada que va
donar també el tret de
sortida a les Jornades
Gastronòmiques que
els restauradors dedi-
quen al producte mari-
ner més emblemàtic
de la llotja rapitenca i
al seu torn, posa el
colofó final al calendari
anual de jornades gas-
tronòmiques al munici-
pi.
La Diada del Llagostí
va celebrar-se dissabte
al pavelló firal, que a
les voltes del migdia
s’omplia d’aromes que
despertaven la gana
dels molts comensals
atrets per les propostes
de dotze restaurants
rapitencs i la Confraria
de Pescadors.

Més 
notícies

“La superexperiència de la donació de sang. Molt més del que
dones”. Aquest és el lema que identifica la 6ª edició de la Marató
de donació de sang i plasma de la Ràpita, que se celebrarà demà
dissabte. El Pavelló Firal acollirà com sempre la jornada des de les
9 h del matí fins a les 21 h del vespre. “S’espera aconseguir altra
vegada una xifra propera a les 400 donacions, com en les edicions
anteriors”, ha afirmat la doctora Virginia Callao durant la roda de
premsa de presentació de la Marató. Durant 12 hores ininterrom-

pudes, un ampli desplegament de mitjans i de serveis oferirà als
ciutadans de Sant Carles de la Ràpita la possibilitat de fer aquest
gest solidari i contribuir a augmentar les reserves, atès que cada dia
a Catalunya es necessiten 1.000 bosses de sang.
La Marató de sang inclou enguany també la possibilitat de donar

plasma durant tota la jornada . La donació de plasma és molt sem-
blant a la de sang, però més llarga, dura fins a 45 minuts, per això
que cal avisar amb antelació.

La Ràpita acollirà la Marató de donació de sang i plasma
Demà dissabte

El govern espanyol inverteix 100.000 euros per pal·liar
els danys del temporal a la costa d’Alcanar

La direcció general de Sostenibilitat de la Costa i el
Mar del Ministeri per a la Transició Ecològica invertirà
100.000 euros en una obra d’emergència a la costa
d’Alcanar per pal·liar els danys del temporal de l’octu-
bre passat. 
Segons informa l’Agència Catalana de Notícies, els
treballs es faran entre Sol de Riu i la desembocadura
del riu Sénia, després que un estudi del servei de
Costes hagi determinat la inestabilitat dels penya-
segats i esculleres. L’actuació consistirà en excavar les
zones erosionades, protegir els talussos, reposar les
esculleres malmeses i millorar els sistemes de seguretat
per als vianants. Davant d’aquesta obra emergència,
els subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Joan
Sabaté, ha manifestat la seva “satisfacció per la ràpida

i efectiva resposta dels diversos organismes de
l’Administració de l’Estat per ajudar als municipis de la
província de Tarragona, en especial a les Terres de
l’Ebre, a recuperar-se dels estralls produïts pels aiguats
del 18 al 21 d’octubre passat”. 
A la imatge, desembocadura del riu Sénia. Foto de
Núria Caro.

L’alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, i la doctora Virginia Callao, durant la presentació de la Marató. 

Aprovació del compte general del
pressupost d’Ulldecona 

La celebració del ple ordinari va servir per aprovar el
compte general del pressupost del 2017. Segons
l’alcaldessa, Núria Ventura, la “bona gestió, el con-
trol, reducció de les despeses i la priorització de les
inversions necessàries, fa que la situació econòmica
de l’Ajuntament hagi millorat notablement durant
aquest mandat”. La diferència entre els ingressos
liquidats i les despeses  efectuades al 2017 va donar
“un resultat positiu superior al milió d’euros”.

Marina Soler inaugurarà la Fira
de l’Oli Novell de Santa Bàrbara

La planera Marina Soler Villaroya inaugurarà la XXII
Fira de l'Oli Novell de Santa Bàrbara, que té lloc des
d’avui i fins diumenge. La secretària de la DOP Baix
Ebre- Montsià i tècnica de l'associació de coopera-
tives d'oli Acobem assegura que “ens hem de creu-
re la qualitat dels nostres olis i que cal un bon màr-
queting darrere del bon producte que tenim”.
Aquesta fira s’ha convertit en l’aparador principal
de l’oli d’oliva de Santa Bàrbara. (La Plana Ràdio)

Aniversari de 
L'Onada La Sénia

L’Onada la Sénia ha celebrat el seu aniversari amb
un acte commemoratiu al que va assistir la directora
general, Cinta Pascual, i l’alcalde del municipi, Joan
Moisés Reverté. 
Coincidint amb l’aniversari, entre altres activitats,
L'Onada va fer els reconeixements per premiar l'es-
forç del treballador/a “per tal d'aconseguir un ser-
vei cada dia millor”. 
Aquest cop, a la Sénia, els premis anuals han estat
per Marina Liakhova (primer premi), per Dolors
Pérez (segon) i per Mari Alemany Bayerri  (tercer).
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El doctor en Geologia i
professor de la
Universitat de
Barcelona (UB) Josep
Giner ha afirmat que
Escal UGS "podia i
tenia l'obligació de
saber el 1995, abans
de començar el projec-
te", que el magatzem
Castor no seria viable,
entre altres motius
perquè l'últim pou
citat en els seus infor-
mes havia estat perfo-
rat el 1988. Així ho ha
explicat en la compa-
reixença a la Comissió
d'Investigació sobre el
projecte Castor, al
Parlament. Alfons
Pérez -promotor de la
querella contra el pro-
jecte-, ha lliurat a la
comissió un document
inèdit que ha aconse-
guit en els últims dies
sobre la relació con-
tractual entre el Banc
Europeu d'Inversions
(BEI) i Escal UGS, que
establia una "via de
fiscalització".

Castor: ‘no
era viable’

Els diputats ebrencs Lluís
Salvadó i  Irene Fornós han vol-
gut posar en relleu el fet que el
Parlament, a proposta del Grup
Republicà, porti a debat, estudi
i investigació dos temes territo-
rials de la màxima importància,
com són, el cas Castor i els
plans d’emergència nuclear.
Fornós ha manifestat que
“volem  que  aquests dos temes
de territori també ho siguin de
país, i aquest se’ls faci seus”.
Lluís Salvadó ha recordat que
l’objectiu de la moció sobre els
plans d’emergència “pretén
que el Parlament fiscalitzi un
tema que és estratègic per al país i rellevant per a les nostres terres”. El diputat ha
denunciat que “aquesta és una matèria de l’Estat espanyol que es gestiona de
manera negligent”. D’aquí que “amb la creació de la comissió d’estudi al
Parlament i tota la pressió institucional i parlamentària que hi posem intentarem
aconseguir que les competències de la gestió dels plans d’emergència nuclear pas-
sin a la Generalitat”. Salvadó ha insistit en què es demanarà al Govern espanyol
la retirada del recurs d’inconstitucionalitat contra l’impost nuclear català. Per la
seua part, Fornós ha valorat molt positivament l’inici de les sessions de la comissió
d’investigació del Castor, desitjant que “pugui servir per impulsar l’auditoria tèc-
nica que ha reclamat el Síndic, a més de saber que passarà amb el futur del Castor
i el desmantellament que reclamem’. La diputada s’ha mostrat convençuda que la
comissió aportarà novetats i provocarà reaccions polítiques “interessants”.

Els plans d’emergència nuclear i el 
cas Castor: “grans temes de país”

Esquerra reivindica la necessitat d’abordar-los d’aquesta manera

Els diputats Lluís Salvadó i Irene Fornós.

Des de la regidoria de Serveis de l’Ajuntament de
l’Aldea  s’ha informat que s’han començat les obres
del segon tram del carril bici amb l’eixamplament de
la carretera de l’Ermita, per poder connectar el “nos-
tre paratge més preuat amb la població, amb la
màxima seguretat que això comportarà , donant una
major visibilitat a les dos cruïlles afectades amb l’o-
bra, tant per ciclistes, com per vianants o vehicles a
motor”. El segon tram tindrà una  llargada de 388
metres i l’obra suposarà un import de 43.649,65 €.
El primer tram del carril bici s’obria el 10 de gener
d’aquest any i, amb les obres d’aquest segon tram,
l’arteria del passeig arribarà fins al pont de Rodes.

Inici de les obres del segon
tram del carril bici

A l’Aldea

Presó provisional sense fiança
per als dos homes que van
intentar raptar una nena

La magistrada del jutjat d'instrucció número 3
d'Amposta ha decretat presó provisional comunica-
da i sense fiança per als dos detinguts que van ame-
naçar una mare de raptar la seva filla quan anaven
a l'escola, la setmana passada, a Sant Carles de la
Ràpita. Els dos homes, un de nacionalitat espanyola
i un de romanesa, van passar a disposició judicial.
La causa es manté oberta i s'acusa els arrestats
d'un delicte de segrest a una menor d'edat en grau
de temptativa i un delicte de tinença il·lícita d'ar-
mes. En l'escorcoll del vehicle en què van intentar
fugir es va trobar una arma de foc. 

Nova denúncia
d’AnimaNaturalis  

El Servei de Joc i Espectacles de la Generalitat a
l'Ebre ha iniciat un expedient sancionador per la
participació de menors de 14 anys en un bou cap-
llaçat que va tenir lloc durant les festes de Santa
Bàrbara. El procediment ha estat obert arran de la
denúncia presentada per AnimaNaturalis, que va
captar els fets amb imatges de vídeo els fets.
Segons relata la directora de l'entitat a l'Estat
espanyol, Aïda Gascon, "les imatges parlen per sí
soles", mostrant "desenes de nens i nenes que
corrien darrere i davant del bou". El Servei de Joc i
Espectacles de la Generalitat a les Terres de l'Ebre
podria sancionar els organitzadors amb multes
d'entre 601 i 60.000 euros.

Resposta
Ximo Martí, vicepresident de l’Agrupació de Penyes
Taurines de les Terres de l’Ebre, ha aclarit que “no
estem d’acord amb la resolució i recorrerem l’expe-
dient. En cap cas era un bou capllaçat. Estem par-
lant del ‘manset’ capllaçat. I no podem evitar que,
durant el temps que dura, un jove aficionat vagi
amb el seu pare. Però cap jove va estar prop del
‘manset’, ni de la corda. En qualsevol cas, el ‘man-
set’, com se li diu, és per als més joves, perquè no
representa cap problema”. Ximo considerava que
“amb aquesta mena de denúncies el que s’intenta
és que els joves aficionats no puguin gaudir de la
Festa i, d’aquesta manera, tallar les seues arrels i la
tradició que va de pares a fills”. 

Pla per controlar la població i
ampliar la pesca del cranc blau

El comitè de cogestió de la pesca de cranc blau a les
Terres de l'Ebre s'ha constituït aquest dimarts a Sant
Carles de la Ràpita amb representants de l'adminis-
tració, del sector pesquer i del mon científic i
mediambiental. El comitè elaborarà, en un termini
màxim de 18 mesos, un pla d'aprofitament perquè
una "intensa pressió pesquera comercial" ajudi a
mantenir controlades les poblacions d'aquesta
espècie que s'ha estès per tot el Delta i que ame-
naça el cranc autòcton i altres espècies de marisc i
peix. El repte és connectar la producció de cranc
blau de l'Ebre amb els mercats internacionals que ja
en són consumidors i on l'espècie té un alt valor
agroalimentari.

Campanya donació de sang, 
a l’Aldea

La regidoria de Sanitat de l’Ajuntament de l’Aldea
ha informat que en la campanya de donació de
sang d’aquest passat dissabte 10 de novembre, rea-
litzada al CAP l’Aldea, es van fer 48 donacions, 3
oferiments i 8 plasmes. I el premiat amb el sorteig
del lot de productes de proximitat l’Aldea Horta del
Delta, que va ser sortejat entre tots el donants, va
ser Alberto Gargallo.

Festa de la Segregació, a
l’Ampolla

Demà dissabte, a l’Ampolla, se celebrarà la Festa de
la Segregació a partir de les 20.30 hores, al Casal.
La nit començarà amb un sopar popular, tots els
diners que es recaptin de la venda dels tiquets del
bou estofat (valen 1 euros i s'han d'adquirir prèvia-
ment a l'Ajuntament) aniran destinats a la Marató
de TV3. Durant el sopar, i sent un dels darrers actes
de la Setmana del Comerç, es farà el sorteig de xecs
clients. Per tancar la nit, ball amb Cimarrón.
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La setmana vinent arri-
baran a Móra d’Ebre les
restes de l’escultor Julio
Antonio i de la seua
mare, i el conjunt
arquitectònic de la seua
tomba. Aquest dimarts
s’ha fet l’exhumació de
les restes a Madrid, al
cementiri de
l’Almudena, en presèn-
cia d’un familiar de
l’escultor, Víctor
Viladrich; d’un repre-
sentant de la família de
Gregorio Marañón,
propietària de la
tomba; del diputat de
Cultura de la Diputació,
Joan Olivella; de la
directora del Museu
d’Art Modern fe
Tarragona, Rosa Maria
Ricomà, i de l’alcalde
de Móra d’Ebre, Joan
Piñol. 
Des de l’Ajuntament
s’ha volgut expressar la
satisfacció pel pas previ
al trasllat de les despu-
lles de l’insigne fill de
Móra d’Ebre a la pobla-
ció que el va veure nài-
xer. 

Més notícies

El Centre d’Iniciatives Socioeconòmiques (CIS) de la Ribera
d’Ebre i la Terra Alta participa, juntament amb altres sis Grups
d’Acció Local (GAL) de la Unió Europea, en un projecte de coo-
peració LEADER Transnacional per impulsar els espais de cowor-
king en zones rurals europees. És per això que representants de
sis regions de la Unió, concretament de Letònia, Alemanya,
Irlanda, França, Gales i Catalunya s’han trobat aquest dimarts
matí a l’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre, amb representants
del CIS i del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació (DARP) per signar l’acord i avançar conjuntament en les línies de treball que permetin
avançar en la sostenibilitat d’aquest model d’economia rural.

Ribera d’Ebre i Terra Alta participen en un projecte de Cooperació
amb altres sis territoris europeus per impulsar el coworking rural

El COPATE acorda ampliar la Reserva
de la Biosfera al conjunt del territori

El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre
(COPATE) ha acordat ampliar la Reserva de la Biosfera al con-
junt de les Terres de l'Ebre. La proposta afecta els municipis de
Flix, Ascó, Riba-roja d'Ebre, Garcia, Vinebre, la Torre de
l'Espanyol i la Palma d’Ebre, situats al nord de la comarca de
la Ribera d'Ebre i que van quedar exclosos de la declaració de
l’any 2013. L’acord per començar a tramitar la mesura es va
prendre aquest dilluns a Móra d’Ebre en una reunió entre els
representants del COPATE i dels quatre consells comarcals de
les Terres de l'Ebre.

Compte enrere per a la futura
construcció del complex lúdic i es-
portiu d’Ascó, una gran infraes-
tructura que s’ubicarà a l’entorn
de les actuals piscines municipals.
Tal com ha informat Video Ascó
Televisió, la setmana passada,
l’empresa encarregada de la re-
dacció del projecte executiu va
presentar finalment tota la docu-
mentació. Caldrà encara passar
una fase d’exposició pública
abans d’arrencar finalment amb
l’obra. L’alcalde, Josep Maria Bui-
xeda, comentava que “és un pro-
jecte  gran, al voltant d’11.000
m2, que contempla tots els ele-
ments ja exposats. Per un costat,
l’Auditori i per un altre la zona
d’equipaments, que englobarà la piscina coberta, el gimnàs i la zona
lúdica dels infants. I, per últim, l’alberg, l’hotel i el restaurant. Hem
de complir els terminis, i esperem poder aprovar-ho el més aviat pos-
sible per poder adjudicar tota l’obra. La idea és que als baixos de l’A-
juntament hi hagi uns plafons informatius perquè la ciutadania pugui
valorar tot plegat. També, en el període d’exposició pública, hi ha in-
tencions de fer una presentació en la que els tècnics explicaran més
a fons el projecte. És una inversió de 10 ME, i que necessitarà un
manteniment, però s’ha de ser positiu perquè la vida econòmica del
municipi ha de continuar, tenint en compte la caducitat de les Nucle-
ars, i aquesta pensem que és una bona manera per fer-ho ”.

Els CDR han abocat aquest dilluns fems i escombraries a les por-
tes de diversos jutjats de Catalunya per denunciar que la justícia
"és una merda". Ho han fet a Figueres, Granollers, Gandesa,
Santa Coloma de Farners i Solsona. "De què fa olor la justícia
espanyola? Davant les seves portes trobareu la resposta", han
apuntat a través de Twitter, on han fet referència a la sentència
sobre les hipoteques, als desnonaments, a la "penalització" de
la llibertat d'expressió, a la "persecució" de l'independentisme,
al masclisme i a un "llarg etcètera". Segons ACN, també han
reivindicat accions d'aquest tipus a Manresa i a Guíxols. La
imatge correspon a la porta del Jutjat de Figueres (El Punt). 

Compte enrere per al complex
lúdic i esportiu d’Ascó

Els CDR aboquen fems i
escombraries en diversos jutjats,

entre ells, al de Gandesa
Queda la fase d’exposició pública

Per denunciar que la justícia espanyola "és una merda"

Josep Ma. Buixeda, alcalde d’Ascó. 

La URV crea el primer espai de coworking rural universitari

El campus Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira
i Virgili (URV) acollirà el primer espai de coworking
rural universitari de Catalunya, integrat dins la
xarxa Cowocat Rural. La rectora de la URV, María
José Figueras, i el president del Consorci
Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques (CIS)
del Grup d’Acció Local Ribera d’Ebre-Terra Alta,
Carles Luz, han signat aquest dimecres un conveni
de col·laboració entre la universitat i aquest con-
sorci, que coordina i assessora els espais de cowor-
king rural de tot Catalunya, per posar en marxa el
projecte URV Emprèn – Coworking. Així és com
s’anomenarà aquest espai on hi podran treballar
microempreses, autònoms o estudiants de la URV. A la imatge, la rectora, María José Figueras, i Carles Luz,
signant el conveni, al costat de la presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Gemma Carim.

Restaurants finalistes als
Premis Cartaví 2018

L’Associació Vinícola Catalana ha celebrat aquest dilluns
a Gandesa l'acte de nomenament dels restaurants fina-
listes de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona  que
optaran a la final catalana dels Premis Cartaví d’enguany. 
L’acte ha tingut lloc al Palau del Castellà de la capital
terraltina, on s'ha reunit el jurat que ha valorat la vintena
de propostes de cartes de vi presentades. 
Els restaurants ebrencs finalistes han estat: Categoria A
(restaurants amb menús de preu mig a partir de 40
euros, vi no inclòs): Villa Retiro (Xerta) i Antic Molí
(Ulldecona). 
Categoria B (restaurants amb menús de preu mig entre
els 20 i els a 40 euros, vi no inclòs): Restaurant Nou
Moderno (Vilalba dels Arcs).
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Carles Guerra (Amposta 1965) és artista, crític d'art i pro-
fessor associat d'art contemporani a la Universitat Pompeu
Fabra. Ha estat també Director de la Primavera Fotogràfica
a Catalunya i a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona
i col·labora com a docent al Màster de Comunicació i
Crítica d’Art  i el Postgrau d’Estudis de Cultura Visual de la
UB, el Màster de Turisme de la UdG, el Bard College de
Nova York, la Universitat Konstfack d’Estocolm i l’Haute
École d’Art a la Universitat de Ginebra i forma part del grup
d’estudis sobre televisualitat del Media Studies Program de
la New School de Nova York. Actualment és Conservador
en Cap del Museu d'Art Contemporani de Barcelona i direc-
tor de la Fundació Tàpies i torna a casa amb l’exposició
Treballs, que es pot visitar al Centre d’Arts Terres de L’Ebre. 

Torna a la seua terra amb una exposició basada
en una sèrie d'instal•lacions dels anys 90 que
exploren el concepte (im)productivitat i que ha
cedit al fons d'art de Lo Pati. 
Sí, aquest conjunt de treballs són les darreres obres que vaig
produir als 90 abans de concentrar-me més en l'escriptura, la
gestió i la docència a la universitat. Són totes obres fetes des
de les condicions locals d'Amposta i el taller de fusteria del
meu pare, amb ganes de reduir la pràctica artística a un tre-
ball sense sobrevaloracions o pressupostos propis del món de
l'art. Mai han estat mostrades juntes i en el fons desitjava
tenir l'oportunitat de fer-ho algun dia. Donar-les al fons d'art
Lo Pati és una decisió que he pres de manera conseqüent
amb l'esperit d'aquest treball. Ha de ser un treball que es
quedi aquí, d'on han sorgit les motivacions. Avui en dia que
tot circula, aquesta immobilitat m'atreu i pot acabar produint
un afegit als sentits que ja tenien les peces.

Podríem dir que els seus treballs són una mena
de crítica a la divisió de la feina i la especialitza-
ció dels treballadors característiques del
Fordisme i  una picada d’ullet a la fusteria que
tenia el seu pare i on s’elaboraven peces perso-
nalitzades?
És una bona pregunta que va al cor dels problemes que em
van empènyer a tornar a la fusteria del meu pare, que es
dedicava més aviat a una fusteria preindustrial, i veure què
passava amb els meus comportaments artístics propis del
pintor que jo era en aquells moments. La veritat és que el fet
de tornar a treballar colze a colze amb el meu pare, tal com

ho havia fet fins als setze anys, ja era una compensació prou
significativa per a mi. En tot cas, la fascinació per un món del
treball que acumula un saber sobre com fer les coses em
tenia seduït. Ara bé, també és cert que tots aquests treballs
tenen un component de recerca important sobre la crisi que
a mitjans dels 90 es viu pel que fa a la representació del tre-
ball. Són els anys que es posen en circulació termes com
"treball immaterial" alhora que el treball més feixuc queda
invisibilitzat. És molt probable que la idea del treball que jo
recuperava des d'Amposta estigués més d'aquesta banda,
de la banda de les formes de treball que el nou capitalisme
faria redundants ben aviat.

Ha comissariat diverses exposicions, ha
col•laborat amb diferents revistes nacionals i
internacionals, és professor a diferents univer-
sitats, va dirigir certàmens i està al capdavant
d’institucions de primer ordre. Tot i això, afirma
que mai ha deixat de pensar que és artista...
Efectivament, mai he deixat de ser artista. Per mi aquesta
és una posició de les més flexibles i productives (malgrat la
història que en diu el contrari) i que m'ha permès fer totes
les coses que esmentes. En definitiva, quan des de molt
aviat vaig triar definir-me com a artista cercava una garan-
tia una llibertat que no sé si hauria trobat en cap altre títol
professional. I penso que encara em queden coses per pro-
var... En qualsevol cas, això demostra que tot i que a l'ar-
tista se l'ha desqualificat per improductiu, des de la seva
excepcionalitat garanteix noves maneres d'entendre què
és el treball i on està el valor a cada època. El capitalisme
no hauria sobreviscut sense la flexibilitat de l'artista. Tot
just als anys 90 el neomanagement es va inspirar en l'artis-
ta bohemi, transformat el treball en una experiència crea-
tiva, sense límits horaris i amb llibertat de moviments.

El seu currículum impressiona... que li sembla si
Il•lustrem aquesta entrevista amb un parell de
fotos de les obres que presentarà al Centre
d'Art Terres de l'Ebre, Lo Pati, a Amposta.
Quines escollirà i per què?
(riu). Són unes fotos fetes a mitjans dels anys 90 en un
abocador als afores de Barcelona. Es veu un cos abando-
nat, com si l'haguessin mort, tot i que l'actor no és prou bo
per simular-ho amb convicció. Sóc jo estirat enmig de les
runes que s'acumulen sense ordre, com si hagués estat
assassinat. Evidentment és una ficció que em va permetre
posar una mena de punt final a una biografia d'artista. El
divertit és que encara estic aquí i encara em defineixo com
artista. L'altra mostra una màquina del taller del meu pare
parada sobre les plataformes que es veuran a Lo Pati. El
fons és un vidre amb un gran esclat de gotes de tinta negra
que simula l'aura pròpia dels objectes sagrats. Tot això
venia perquè a finals dels anys 80 vaig visitar una església
als afores de Leningrad, durant el primer any de
Perestroika, i allí en lloc d'icones sagrades mostraven
màquines i estadístiques com si el món laboral ara fos part
del discurs de l'única religió possible en un món socialista:
el rendiment del treball.

Carles Guerra
EXPOSICIÓ DE CARLES GUERRA "TREBALLS" DEL 17 DE NOVEMBRE FINS AL 20 DE GENER 2019

CENTRE D'ART TERRES DE L'EBRE, LO PATI, AMPOSTA

Isabel Carrasco

Quan vaig triar definir-me com a artista cercava garantir-me llibertat



12

diarimés
ebre SOCIETAT

www.mesebre.cat

DIVENDRES 16 
DE NOVEMBRE

DE 2018

L’augment de l’esperança de vida al món
occidental s’ha traduït en un increment
de la demanda de serveis assistencials i
una millora substancial en la qualitat de
les residències i centres de dia, que han
diversificat prestacions, per donar respos-
tes individualitzades a tot tipus de perso-
nes usuàries. Per superar els reptes que
plantegen aquells qui presenten un grau
de dependència tan elevat que fa que
només conservin determinades capaci-
tats sensorials han nascut a les residèn-
cies assistides uns nous espais denomi-
nats Unitats de Convivència. A dues
residències de les Terres de L’Ebre ubica-
des a les poblacions de Tortosa i Sant
Carles de la Ràpita i gestionades per
L’Onada Serveis, funcionen sengles uni-
tats d’aquest tipus. 

Cafè, una cuina amb pica per rentar plats,
butaques, una tauleta i, fins i tot, un jar-
dinet amb una zona d’hort, un safareig i
un espai per estendre la roba. Són, a prio-
ri, elements que ningú esperaria trobar
dins d’un espai reservat per persones
usuàries a una Residència Assistida, però
a L’Onada La Ràpita i L’Onada Tortosa hi
són. Formen part d’una tipologia d’espai
assistencial denominat unitat de con-
vivència que s’ha dissenyat per semblar-
se allò més possible a una llar i funcionar
com a una eina per garantir el màxim

benestar a les persones amb un major
grau de dependència.

“A L’Onada La Ràpita, en disposem d’una
unitat i prepararem cada matí cafè i torra-
des. Qui en fa ús d’aquests espais són per-
sones amb un grau de dependència impor-
tant però que conserven la part sensorial.
L’olor del cafè o el pa torrat els evoca
records i els fa sentir bé”. Qui així parla és
Penny Subirats, directora del centre rapi-
tenc. “La nostra és una zona agrícola i per
això tenim un hort i preparem conserves de
verdures”, explica Penny.

A L’Onada Tortosa funciona també un
espai d’aquest tipus: “cerquem poten-
ciar les capacitats que encara conserven
els usuaris i ho fem amb estímuls que els
són coneguts i els fan recordar
moments. És el que anomenen treball
de reminiscència”, explica Andrea
Labòria, directora del centre L’Onada
Tortosa.

Envellir és un procés complex però,
alhora, inevitable i, potser, la millor
evidència de la importància de donar
resposta a les necessitats de tothom a la

darrera etapa de la vida i fer-ho amb
eines com les unitats de convivència són
les paraules del fill d’una dona ingressa-
da a un centre que, com L’Onada La
Ràpita, ha apostat per aquests espais.
Aquestes paraules es recullen a l’infor-
me Unidades de Convivencia.
Alojamientos de personas mayores para
vivir como en casa que va editar el
Ministerio de Sanidad a través de
l’IMSERSO: “Mi madre está muy bien.
En vez de estar encerrada en la habita-
ción, cuando me despido, me pide que
la lleve con sus compañeras”.

Unitats de Convivència: envellir com a casa

Olors, ambient, tasques i mobiliari permeten bastir a les residències assistides espais per aconseguir estimular les capacitats sensorials dels usuaris
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En el futbol ebrenc (fins a la 3a catalana) ja només
queda un míster que complirà la seva quarta temporada
en un equip. És Serrano, que va agafar a la Sénia a la
temporada 2015-2016 en el lloc 12 i el va deixar el 8è.
Va pujar de categoria i la lliga passada va ser l’equip
revelació, acabant cinquè. Aquesta setmana ha com-
plert els 100 partits amb la Sénia. Com passa sempre en
la vida, ningú és profeta a la seva terra. Hauria d'estar
al seu poble, Ulldecona, on porten sis campanyes can-
viant de tècnic. M'encanta el seu gust pel futbol d'atac,
de possessió i de joc d'equip. És igual de valent a casa
com a fora, amb joc combinatiu amb transicions molt
ràpides, i un futbol associatiu amb pressió alta dalt. Li
agrada que el seu equip domini en les diferents fases del
joc; vol la possessió de la pilota, sigui per atacar o
defensar amb ella. Li posa moltes ganes al seu treball,
sense ser professional, es prepara molt bé els partits,
bon gestor de grup, metòdic, entrenaments amb molta
pilota, exigent quant implicació en els entrenaments i
partits, aposta per la joventut i no li importa jugar amb
tres juvenils. No és exigent amb els fitxatges, sol quatre
altes en les dues ultimes temporades. Un jugador
senienc em diu: "el que més li agrada a un jugador és la
implicació d’un míster i ell des del primer dia ha estat
implicat i, a més, transmet ordre, serietat i, a la vegada,
bon rotllo. I això és molt complicat de vegades".
Serrano entra al pòdium dels entrenadors que més tem-
porades han estat a la Sénia. Els altres tres són: Ramón
Callarisa, Ramon Subirats ‘Cabori’ i Plàcid, tots els
seniencs, i a més van ser jugadors del club. Serrano
també, durant 4 campanyes. La pregunta del milió:
seguirà Serrano següent temporada?. 

L’opinió de Joaquin Celma. 

Els 100 partits 
de Serrano

No em podia imaginar que el tema rapitenc sense fil-
tro, de la setmana passada, tingués tanta repercussió.
Divendres passat, quan estava a la Ràpita pel reparti-
ment del Més Ebre, vaig trobar-me molta gent que ha-
via seguit l’intercanvi de missatges i que, a més, valora-
va la meua resposta. També he de dir que em vaig
trobar amb molta gent que no estava gens d’acord amb
les opinions del ‘tuiter’ rapitenc i que considerava que
podien portar més conflictes que no pas una altra cosa.
Bé, jo segueixo dient que res s’ha de traure de contexte
i que tot s’ha de visualitzar des de la vessant humorís-
tica. Però el rapitenc ha trobat un bon ‘rival’ en aquesta
ocasió. Diumenge també li vaig enviar un missatge des
de la tele, on el vaig invitar perquè pugui sortir de l’a-
nonimat. De moment, no ha respòs. Seguiré intentant-
ho. 

Michel 

La repercussió 
d'un tuit

MINUT 91
DIUMENGE, en directe, a 

CANAL TERRES DE L’EBRE. 
Anàlisi de la jornada amb resums amb els
gols dels partits: Ascó-S Cristóbal,
Rapitenca-Vilanova, Tortosa-Gandesa,
Amposta-M Nova, Rapitenca B-Perelló,
Olimpic-Flix, Roquetenc-R Bítem i Arnes-

Ginestar 

Convidats: Selu (porter del Tortosa) i
Nando Garcia (tècnic del Móra la Nova) 

22.30 h

TERCERA DIVISIÓ
Ascó-S Cristobal 
dissabte 18 h
PRIMERA CATALANA
Rapitenca-Vilanova 
diumenge 12h 
SEGONA CATALANA
Dissabte
Reddis-Vendrell 16.30h
Riudoms-Catllar 17h
P Mafumet-Ampolla 18h
Diumenge
Pastoreta-Ulldecona
12h
Torreforta-Valls 12h
la Sénia-Canonja 16h
Amposta-M Nova 17h
Vilaseca-Camarles 17h
Tortosa-Gandesa 17h

TERCERA CATALANA
Dissabte
Catalònia-Ametlla 16.30h
Roquetenc-Rem. Bítem
(17h)
S Bàrbara-J i Maria 17h
Rapitenca-Perelló 17.15h
Diumenge
Godall-S. Jaume 15.30h
Batea-Masdenv. 16h
Alcanar-la Cava 16h
Corbera-Aldeana 16.30h
Olimpic-Flix 17h

QUARTA CATALANA
Dissabte
la Cava-Amposta 17.15h
Ebre E-Tivenys 19h
Diumenge
Xerta-Benissanet 12h
Arnes-Ginestar 15.30h
Vilalba-Catalònia 15.30h
Deltebre-Fatarella 16h

En el marc de la Fira de l’Oli es donarà el tret de sortida a la celebració del Cen-
tenari del CF Santa Bàrbara. Demà dissabte hi ha prevista l’assistència del president
de la FCF,  Joan Soteras, a la presentació del programa d’actes del centenaro, quan
també es farà un reconeixement als presidents del SANTA i als jugadors que van
aconseguir el primer títol en la historia del club (juvenil temp. 1953-54). Així ma-
teix es presentarà el llibre CF SANTA BÀRBARA (1995-2018). L’any 1994 en com-
memoració del 75è aniversari del club planer ja es va presentar el llibre CF Santa
Bàrbara (1919-1994); aquest segon llibre igual que el primer està escrit per l’afi-
cionat César Roig. Ja es podrà comprar demà. La presentació dels actes del cente-
nari començarà a les 12.30 h, a la carpa central de la Fira de l’Oli.
Els presidents que rebran l’homenatge demà són: Alfredo Blanch, Albert Lleixà,

Manolo Arasa, Silverio Marco, Andrés Sol, Lluc Roig, J. Antonio Figueres i Jordi
Gisbert.

Centenari del CF Santa Bàrbara

Les dues darreres derrotes han tornat a ensorrar a l’equip

DEMÀ DISSABTE (12.30 H)

L’Ascó va perdre al camp del
Prat (1-0). Els locals van marcar
arran d’un gran llançament de
falta (18’) i van saber administrar
la renda. L’equip de la Ribera va
millorar a la represa, quan la con-
frontació va quedar més oberta, i
va ser llavors quan el Prat va po-
der sentenciar i l’Ascó, amb dues
ocasions, va poder empatar. 
Al final, 1-0, i nova derrota

d’un equip que segueix sense
acabar de reaccionar i que, des-
prés de guanyar al Guinardó, contra el Martinenc, torna a acumular dues derrotes (sense
haver marcat) i es complica a la taula. El partit de demà dissabte és clau, a casa, contra
el San Cristobal. De fet, els 3 propers ho són, abans del descans, contra rivals directes a
hores d’ara. Després de rebre el S. Cristobal, es visitarà el Santboià i es rebrà el Reus B. 

L’Ascó rebrà demà dissabte amb urgències 
el San Cristobal

TERCERA DIVISIÓ. 18 HORES

La Rapitenca va perdre va perdre diumenge passat al camp del Viladecans, un dels
líders actuals del grup (4-2). Un inici intens dels locals va coincidir amb un per oblidar
de la Rapitenca. Al minut 30, el resultat era de 3-0. Llavors, amb els canvis, l’equip va
entrar en el partit. Blasi i Forés van reduir distàncies, però la feblesa defensiva visitant
no havia acabat perquè el Viladecans va marcar el 4-2 abans del descans. A la represa,
els locals van guardar roba i els intents rapitencs van ser infructuosos. L’equip de Ca-
marero només ha sumat 2 punts dels darrers 18 i diumenge té molta necessitat de su-
mar la primera victòria a casa, on no ha guanyat en cap dels cinc partits disputats. El
rival serà el Vilanova. La Rapitenca és ara 14ena, fregant la zona de descens. El partit
és molt important, com també el següent a Sant Ildefons, abans de rebre la Muntan-
yesa, i arribar al descans del 9 de desembre. El problema, a més de la manca de victò-
ries i la feblesa defensiva dels primers 30 minuts a Viladecans, són les baixes. L’equip
ne té unes quantes, començant pel ‘Neymar’ ebrenc, Brayan, que segueix lesionat. Li
queden dues setmanes. Mata i Cardona també són baixa per lesió mentre que Villa,
amb molesties, i Marqués, que ja fou a baixa a Viladecans, no han pogut entrenar fins
ara i són dubte. 

La Rapitenca, amb necessitat de victòria

DIUMENGE (12H) HA DE BUSCAR EL PRIMER TRIOMF A CASA, CONTRA EL VILANOVA

“Desde la coordinació del futbol base de la UD Jesús i Maria volem i ens sentim en
l'obligació de demanar disculpes, i així els ho hem transmés a la UE Remolins-Bítem i
a la FCF, pel resultat del partit d'aquest cap de setmana dels cadets, ja que considerem
que resultats així no fan cap tipus de bé al futbol base i no beneficen ni a l'equip que
guanya ni per suposat al que perd i prendrem les mesures necessàries perquè fets així
no tornen a succeir”.

Comunicat de la UD Jesús i Maria

PEL PARTIT DEL CADET, AL CAMP DEL R-BÍTEM (0-26)

Chema Esteban és el
nou tècnic del Batea,
després de la dimssió

de Josep Maria
Piqué, ja comentada

el diumenge a 
Minut 91. Chema ja
va entrenar dimarts al

seu nou equip i
diumenge vinent
debutarà a casa

contra el
Masdenverge. 
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El Tortosa va guanyar el Vendrell en un partit que va
tornar a enfrontar amb moltes baixes. I, per aquest motiu,
amb diversos juvenils. La victòria (1-2) va ser important
per no despenjar-se del líder Valls, que està a sis punts, i
més considerant els propers derbis, contra el Gandesa i a
l’Ampolla. German, el tècnic, explicava que “estem molt
contents de la victòria tal com es va presentar el partit,
amb les nombroses baixes i amb 4 juvenils a la convo-
catòria. A més, ens vam trobar amb un Vendrell molt
agressiu, en ocasions, sobre tot a l’inici del partit, potser
massa. Vam patir per la integritat d’algun jugador nostre,
principalment en el primer tram del partit”. German afe-
gia que “tot i començar ben posats, va ser el Vendrell qui
va marcar l’1-0. Malgrat totes les dificultats, vam empa-
tar amb el gol de Sergi, que va ser fonamental per arribar
al descans amb l’1-1 i no fer-ho amb desavantatge. A la
represa, entre que el camp no estava del tot bé i que el
Vendrell va seguir sent agressiu, el partit fou bastant tra-
vat, amb poques ocasions, per cap dels dos equips. Selu
recordo que només va fer una intervenció a una rematada
seua. Però, malgrat tot, l’equip va creure que podia i el
gol d’Alejandro va ser el premi al treball de tot l’equip,
amb l’aportació fantàsti-
ca de 3 juvenils. Van ser 3
punts molts importants, a
còpia de sacrifici i bona
actitud”. El Tortosa
afronta ara dos derbis.
Diumenge rebrà el Gan-
desa i després visitarà
l’Ampolla. Dos partits
claus per marcar les seues
aspiracions de poder llui-
tar per les primeres pla-
ces. Dani, Joseph i Aleix
seguiran sent dubte. Ge-
rard Bes ja va tornar a la
convocatòria. Annas ha
causat baixa del club.  

Equip                                              GF  GC   Punts
1. Valls                         30        7 28
2. Ampolla                    27      12     26
3. Catllar                      35      17     25
4. Tortosa                    19      10     22
5. la Sénia                    18      13     22
6. Pobla Mafumet          16      14     21
7. Camarles                  31      21     20
8. Gandesa                   19        9     19
9. M la Nova                 21      19     17
10. Riudoms                 13      11     17
11. Canonja                  15      14     16
12. Ulldecona               16      20     11
13. Vendrell                    9      15     11
14. Amposta                 13      22 7
15. Vilaseca                   9      17 5
16. Torreforta                 4      21 5
17. Pastoreta               12      36 4
18. Reddis                      4      33 1           
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El Móra la Nova va haver de remuntar per sumar la
victòria contra el penúltim, la Pastoreta (2-1). Un gol
d’Agustí va valdre la victòria, ja en la recta final del duel.
Segons Nando Garcia, tècnic del Móra la Nova: “vam fer
un molt bon inici de partit, amb intensitat i ritme i en-
trant pels dos costats. Vam crear moltes ocasions clares.
però no vam marcar i la Pastoreta, ben posada i buscant
la contra, va reaccionar fent el 0-1 amb un gran gol.  Fins
el descans, vam tenir més possessió però ens va costar
arribar amb claredat, tot i que Gerard va marcar en una
acció que ells van protestar. A la represa, vam començar
apàtics i la Pastoreta va fer-ho amb més embranzida. Ells
van fer un pal i van tenir un parell de faltes a la frontal
de l’àrea nostra. Amb els minuts, vam recuperar el con-
trol del joc, però no amb excessiva precisió mentre ells
seguien contraatacant. En la recta final del partit, va arri-
bar el 2-1 que va ser decisiu. Vam haver de patir perquè
ells van insistir. Però vam conservar un resultat que ens
fa forts a casa i ens permet seguir creixent. Destacar l’a-
portació també dels jugadors que van entrar durant el
partit perquè van aportar molt quan es necessitava”. El
Móra la Nova ha sumat 10 punts dels darrers 12.  

Agustí confirma la remuntada
d’un Móra la Nova que va patir

CONTRA LA PASTORETA (2-1)

El Gandesa va guanyar a la Pobla (3-1) i s’estabilitza a
la zona còmoda de la taula, mirant-la per amunt. Segons
Alberto López, tècnic del Gandesa: “victòria important
davant d’un bon equip. Seguim fent-nos forts a mesura
que passen les jornades i estem satisfets per la imatge de
l’equip, sobre tot a casa”. Del partit, el tècnic deia que
“els primers 20 minuts van ser igualats, sense ocasions.
Poc a poc, nosaltres vam posar una marxa més i vam cir-
cular la pilota amb més velocitat, creant diverses ocasions
i fent Moha, aprofitant un rebuig del porter, l’1-0. Vam
seguir i d’una bona acció d’estratègia va venir el 2-0. A la
represa, vam mantenir la intensitat i, d’aquesta forma, el
domini, tenint al primer minut una gran ocasió. El partit es
tava prou controlat però arran de la única errada que vam
tenir, la Pobla va marcar el 2-1. Fou en un llançament de
banda quan es va produir un desajust defensiu que la Po-
bla va aprofitar. Malgrat això, l’equip no va perdre la tran-
quil.litat i la seguretat i va sentenciar amb un penal que va
transformar Gumiel”. El Gandesa, en línia ascendent, visi-
ta diumenge el Tortosa, un partit il.lusionant i que és amb
doble valor per als dos equips. Els d’Alberto López són ara
vuitens a la taula, amb 19 punts. El Tortosa en té 22. A
més de les baixes per lesió de Pau, el porter Joan i Sau-
mell, diumenge va ser-ho Oriol per motius laborals. Va
debutar el juvenil Guillem. 

El Gandesa referma la millora

VA GUANYAR LA POBLA I DIUMENGE VISITA TORTOSA

L’Ulldecona, després de quatre jornades, va assolir el
tercer triomf de la temporada, contra el cuer el Reddis (3-
1). Cristian va fer l’1-0, però el Reddis va empatar abans
del descans. A la reprtesa, Cristian i Ivan van decantar el
partit del costat faldut. No va ser un bon partit, però l’im-
portant eren els 3 punts per recuperar autoestima i con-
fiança. Carlos Gilabert, l’aposta de la directiva per a rever-
tir la situació, va debutar a la banqueta.
El nou tècnic considerava que “vam fer uns primers 15

minuts molt bons, creant diverses ocasions i fent Cristian
l’1-0. S’hagués pogut encarrilar el partit. Es va jugar, en
aquesta fase, amb intensitat i bona actitud. Posterior-
ment, vam baixar i el partit va igualar-se. La Pastoreta va
tenir una ocasió, amb un tret llunyà que va traure Franc,
i poc abans del descans va empatar. Malgrat rebre l’em-
pat al 44, a la represa l’equip va saber imposar-se, mar-
cant Cristian el 2-1 i sentenciant Ivan amb el 3-1. L’impor-
tant, per tot, va ser la victòria. Hem de treballar per
millorar i la victòria donarà confiança per a poder fer-ho”.
Tena, Obi i Gustavo, per grip, van ser baixa. 
En la propera jornada, l’Ulldecona que ara és dotzè

amb 11 punts, visitarà la Pastoreta. En la següent, rebrà
l’Amposta en el derbi. 

L’Ulldecona torna a guanyar, el
dia del debut de Carlos Gilabert

ES VA IMPOSAR AL CUER, EL REDDIS (3-1)

Triomf valuós del Tortosa

AL VENDRELL (1-2)

L'Ampolla, amb 8 victòries seguides, va rebre la Sénia
que en portava cinc i tres empats. Gran partit entre dos
equips amb proposta combinativa i que van fer gaudir als
aficionats amb el seu joc. Al final, 2-2, un resultat que és
just perquè cap dels dos equips mereixia perdre.
El partit d'entrada va ser igualat fins el minut 11 quan

el local Samu va marcar un gran gol. Amb l'1-0, la Sénia
va reaccionar i va agafar més el control del centre del
camp, empatant Gerard a la sortida d'un córner. Fins el
descans, fases de domini altern i arribades a les dues àre-
es, amb quelcom més de possessió visitant. A la represa,
el partit va seguir igual: sent allargat, amb dos equips
pressionant dalt i que buscaven la porteria contrària, in-
tentant arribar amb transició elaborada. El derbi es va
anar trencant. Una contra local va culminar-la Samu amb
el 2-1. Ell havia tingut una opció anterior. Semblava que
els 3 punts es quedaven a casa però el partit estava obert,
amb excletxes defensives i manca d'ordre al centre del
camp. En una bona jugada visitant, arran d’una contra, la
Sénia va entrar per la dreta i en la centrada, el local Marc
va desviar la pilota a la seua porteria. Fou el 2-2. La Sénia
va acabar amb 4 juvenils. Lamentar la lesió d’Òscar amb
fractura de peroné. L’Ampolla té la baixa de Ramirez.

L’Ampolla-la Sénia, per a gaudir

2A CATALANA. EMPAT A DOS GOLS

El Camarles va guanyar el To-
rreforta (3-0) i, d’aquesta mane-
ra, recupera la dinàmica guanya-
dora després de perdre a
Amposta. Kiki, tècnic actual del
Camarles, es va enfrontar al seu
exequip. Del partit, el tècnic deia
que “era molt important per re-
cuperar sensacions després del
derbi a Amposta. I la veritat és
que l’equip va competir molt bé
des de l’inici, amb convicció i ga-
nes de reaccionar. Davant vam
tenir un rival que està a la part baixa, però que ha creat
dificultats a altres amb els que s’ha enfrontat. També era
el meu exequip i de jugadors actuals del Camarles i podia
ser un partit, per tot plegat, trampa. Però no va ser-ho.
Vam estar molt posats en el primer temps, encarrilant el
duel amb el 2-0 i tenint altres ocasions. A la represa, vam
marcar el 3-0 que ja va sentenciar, i vam mantenir la ma-
teixa seguretat defensiva. En general, victòria important
davant d’un rival al que li desitjo el millor i que segueixe
lluitant per sortir de la zona en la que es troba actual-
ment”. 
Ferreres, que va estar a la banqueta, i Raül, tots dos

amb molesties, no van jugar en aquesta jornada. El Ca-
marles, setà amb 20 punts, visita el Vilaseca, en la vinent. 

El Camarles es recupera amb el
triomf contra el Torreforta (3-0)

L’EQUIP VA RECUPERAR SOLVÈNCIA DEFENSIVA

Rosales va fer 2 gols.

L’Amposta no pot frenar el líder Valls (1-0)
L'Amposta va perdre a Valls (1-0). El Valls és líder, amb vuit victòries seguides i després de 6 partits consecutius sen-

se rebre cap gol. Amb l'Amposta van debutar Josu i Soriano (Cambrils U). L'equip haurà de seguir lluitant per sortir
de la zona compromesa. Xavi Cid, tècnic de l’Amposta: “sabíem que havíem de començar el partit molt ben posats
perquè el Valls, a casa, sortiria amb força, com així va ser. Però al primer minut vam cedir un córner i, d’aquest, en
una acció una mica afortunada perquè la pilota va rebotar a la cuixa de Cucu, el Valls va marcar l’1-0. Això ens va fer
anar a remolc mentre que ells van jugar molt còmodes a la primera meitat. El Valls, a més, és un equip que administra
molt bé l’avantatge. Ells van tenir més opcions durant la primera mitja hora. Després, el partit va igualar-se i nosaltres
ja vam fer diverses aproximacions amb possibilitats. La represa a ser més oberta, vam tenir més possessió però sense
poder crear ocasions molt clares mentre que ells van jugar més replegats buscant la contra. Es va intentar i vam estar
dins del partit fins el final, però no es va poder empatar. Hem de seguir, portem 4 sessions i encara estem lluny de la
intensitat en la que, per exemple, juga el Valls. No obstant, tot i que el déficit de punts és una pressió afegida, l’equip
té marge de millora i estic convençut que progressarà”. Felipe, Galera i Corella eren baixa, a més de Jan i Pau. Eric
Fornós ha causat baixa del club i ha fitxat amb la Cava. 

DIUMENGE REBRÀ EL MÓRA LA NOVA
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Narcís Labòria, tècnic del Flix, s’enfrontava contra l’equip de la seua població: “va ser un
partit molt intens, en el que vam obtenir una victòria que ens feia falta. El Perelló, a la pri-
mera meitat, ens va crear problemes per banda dreta, amb les pujades de Joab. Vam con-
trarestar-ho però, tot i així, ens va fer perill, amb un pal i amb altres rematades que va traure
Marc, que va estar sensacional. El partit va tenir anada i tornada. I nosaltres vam disposar
d’encert, a través de Dani Robles, per a fer l’1-0 amb un pilota picada des de fora de l’àrea.
I Luis Garcia va marcar 2-0. A la represa, teníem el partit prou controlat fins que va arribar
la segona targeta a Luis. Ells es van abocar però vam conservar l’avantatge sentenciant amb
un penal  al final que fou clar”. Pere, Tini i Dani van tornar a l’equip. Molinos, del Perelló:
“vam començar molt bé, dominant i controlant el partit, tenint opcions (dos pals). Però el
Flix, més efectiu, va aprofitar una pèrdua de pilota nostra per fer l’1-0 i un mal rebuig nostre
per marcar el segon gol. A la represa vam intentar entrar en el partit, però no vam poder
fer-ho i ells, a la contra, van fer les seues arribades sentenciant amb un penal al final”. 

El Flix s’imposa davant el líder Perelló (3-0)

3A CATALANA. MARC ANDREU, PORTER LOCAL, FOU DELS DESTACATS

L'Aldeana, amb 3 victòries seguides (10 jornades sense perdre), és colíder, empatat a
punts amb el Perelló. Va guanyar un Godall, de pega amb les lesions, i que va ser un rival
complicat de batre, tenint també les seues opcions. El Godall amb un 4-5-1 es va replegar
bé, cedint la possessió i saltant a la pressió del rival que tenia la pilota. No obstant, l'Alde-
ana, quan va poder trencar la línia de pressió visitant, va fer perill i va tenir diverses ocasions
clares, amb l'aportació de des la segona línia per banda dreta d'Eloi. El Godall, quan robava,
sortia a la contra i així Miquel va tenir l'ocasió de fer el 0-1 a la primera meitat. A la represa,
els visitants es van quedar aviat amb deu. Llavors van atrinxerar-se darrera amb gairebé 8
jugadors darrera de la pilota. L'Aldeana va perdonar, amb dues ocasions clares d'Àlex, i amb
un tret d'Eloi. El Godall va perdonar també amb una ocasió de Gerard, que va estar al prin-
cipi a la banqueta amb molesties. A manca d'un quart, l'Aldeana va marcar el seu gol arran
d'una bona passada interior que va aprofitar Robert. Amb l'1-0, els locals van tornar a per-
donar i el Godall els va estar a prop de sorprendre amb una ocasió de Gerard.

L’Aldeana és colíder, en vèncer el Godall (1-0)

ELS VISITANTS ES VAN QUEDAR AMB 10 AL MINUT 47

Josep Maria Rovira, tècnic de l’Ametlla: “vam rebre un
equip que portava 3 victòries fora de casa seguides i que es-
tava en ratxa. Sabíem que juga bé per dins i vam intentar
contrarrestar-ho, posant, a més, velocitat a les bandes. A la
primera meitat, vam controlar el partit però, excepte una
rematada de Sam al pal, en un córner, no vam crear oca-
sions. Ells tampoc. A la represa, el partit es va obrir i el Ro-
quetenc va tenir una ocasió clara. Nosaltres, tot i les lesions
de Pepe i Rullo, vam seguir i igual i arran d’una jugada per
banda, Igors va fer l’1-0. Vam saber patir i aguantar el re-
sultat contra un bon rival”. Miquel Campos, cap de premsa
del Roquetenc: “primera meitat molt anivellada, amb una
ocasió local amb rematada al travesser. La segona ja fou
més moguda, amb dues opcions nostres, una amb remata-
da al pal de Cessay. Del 0-1 es va passar a l’1-0. Es va in-
tentar però no vam poder empatar”. El Roquetenc rebrà
demà el R Bítem, després de la presentació dels equips.  

L’Ametlla atura el Roquetenc

UN GOL D’IGORS VA DECIDIR (1-0)

La Cava va avançar-se aviat amb el 2-0, amb gols d'Ed-
gar, amb assistència de Ferran, i del propi Ferran de penal.
El 3-0, obra de Marcel, va ser un golàs des de 30 metres.
L'Olímpic va reaccionar amb un gran gol d'Imanol, però a
la represa, aviat, Ferran, de falta directa, va finiquitar el duel
amb el 4-1. La Cava va crèixer i l'Olímpic va sortir del partit.
José Mari, culminant una bona combinació del trident local
(Ferran-Edgar-José Mari) va fer el 5-1 i Juanra, amb el partit
totalment fracturat, va marcar dos gols, ampliant l'avantat-
ge fins el 7-1. La Cava, amb dos partits per a recuperar, es
posa a la pomada, amb 7 punts dels darrers 9 i oferint una
bona imatge. L’Olímpic va topar amb l’efectivitat local. I no
va poder entrar en el partit. Ha de passar pàgina i ja pensar
en el derbi contra el Flix. Amb la Cava no va poder jugar
Santaella. Sergi Castaño fou operat i estarà uns mesos per
a recuperar-se. Eric Fornós (Amposta) ha fitxat amb la Ca-
va. El davanter Raül Arroyo ha causat baixa a l’Olímpic.

La Cava s'enlaira

GOLEJANT A L’OLÍMPIC (7-1)

Parra, tècnic del S. Bàrbara: “a la primera meitat va haver-
hi poc futbol i poques ocasions. A la represa vam aconseguir
l’1-0, que, tal com estava el partit, era el més complicat.
Però va durar poc l’avantatge perquè, un minut després, el
Corbera empatava amb gol d’Enric. Vam intentar-ho però,
tot i tenir possibilitats, no vam poder marcar. Ens manca una
victòria per retrobar-nos i poder fer un salt a la taula que ara
ens falta”. El Santa Bàrbara porta 4 empats seguits. Jorge
Parraga, tècnic del Corbera: “vam assolir un punt molt valu-
yós en un camp on cap equip ha guanyat fins ara. Ens va
costar adaptar-nos però, amb els minuts, vam fer-ho i penso
que a la primera meitat vam disposar de les ocasions més
clares. A la represa vam reaccionar al gol seu i va ser impor-
tant empatar un minut més tard. Ja no vam tenir tanta arri-
bada i vam haver de treballar molt per conservar un punt
contra un equip que està ben adaptat al seu camp i en una
jornada en la estàvem minvats per les baixes”.   

Santa Bàrbara i Corbera empaten

ELS LOCALS PORTEN 4 EMPATS SEGUITS (1-1)

Gran partit a la Devesa entre el filial rapitenc i el Jesús i Maria (2-
2). Reverté va avançar a la Rapitenca però la resposta visitant va
arribar amb el gol de Sufi, amb una rematada amb el cap, tot i que
en fora de joc. El partit estava obert, amb arribades a les dues por-
teries. A la represa, els visitants van perdonar, amb dues ocasions
molt clares. La Rapitenca també va tenir fases de control de la pilota
creant ocasions que va evitar Sergi, porter del J i Maria. Reverté,
aprofitant un desajust defensiu visitant, va fer el 2-1. El Jesús i Maria
tornaria a respondre i va ser el local Josep Ramon, evitant la rema-
tada de Sufi, qui va marcar en pròpia porteria. L’acció va venir per
una falta penjada per Adri. La falta havia d’haver estat penal. Al fi-
nal, 2-2. Ramon Sancho, tècnic local, admetia que “el resultat final
va ser just” i Ito, del J. i Maria, també ho considerava dient a més
que “estem satisfets. Vam empatar al camp d’un equip que no havia
cedit cap punt fins ara. Va ser un partit molt intens en el que també
vam tenir la possessió de la pilota en diverses fases i això davant
d’un rival com la Rapitenca és molt meritori”. 

Un empat que va fer justícia

RAPITENCA B-JESÚS I MARIA (2-2)

L’Alcanar ho paga

EL R-BITEM ES DESTAPA (14-1)

El Sant Jaume va golejar el Batea (4-0); segon triomf seguit. Joan
Subirats, tècnic del S. Jaume: “fins ara havíem competit en tots els
partits però ens mancava efectivitat. Diumenge vam tenir-la, a di-
ferència d’altres setmanes. El batea en la fase inicial va estar ben
posat, demostrant que davant té bons jugadors, però després, amb
els minuts, ens vam anar imposant. A la represa, en deu minuts,
vam fer dos gols que van decidir. Destacar els 3 gols d’Eric i el que
va fer Oriol, arran d’una jugada entre ell i Torné. Buscarem ampliar
la dinàmica, al camp del Godall, un partit que serà complicat i, per
a mi, especial perquè vaig estar força bé allí durant una temporada
i mitja”. El Batea s’ha estancat després de les dues golejades, con-
tra l’Aldeana i el Sant Jaume. Piqué va posar el càrrec a disposició
de la junta, així va transmetre-ho també als jugadors. “Som els ma-
teixos i treballem igual que fa unes setmanes. Alguna cosa falla ara,
i si sóc joc, no tinc cap problema en deixar-ho si la junta així ho
creu. La victòria del Sant Jaume va ser merescuda”. La junta ha ac-
ceptat la dimissió de Piqué. Chema Esteban és el nou entrenador. 

El Sant Jaume ja reacciona (4-0)

CHEMA ESTEBAN, NOU ENTRENADOR DEL BATEA

El R. Bítem, després de 5 jornades sense
guanyar (1 punt de 15), va trencar la dinà-
mica negativa contra l’Alcanar. Els locals,
poc efectius en les darreres jornades, van
destapar-se i ja als primers minuts havien
tingut ocasions. Als 22 es va obrir el mar-
cador i al descans s’arribava amb el 5-0. A
la represa, els locals van ampliar l’avantat-
ge fins el 14-1. L’Alcanar, amb 11 jugadors
i dos porters, va fer el que va poder.  La
seua situació és complicada però ja sé sabia
que podia succeir tal com van anar els es-
deveminents a l’estiu. Hi haurà gent que
valorarà l’esforç que s’està fent per com-
petir en aquestes condicions. N’hi haurà
que pensarà que és trist que un club histò-
ric visque uns moments com els actuals. 

El Catalònia va guanyar a Masdenverge amb un gran gol de Xescu (1-2)
Gerard Capera, tècnic del Masdenverge: “vam perdre contra un dels mi-

llors rivals de la categoria, que té ofici i qualitat. Els dos equips vam pres-
sionar dalt i per això costava crear el joc. La seua pressió va ser molt alta.
Malgrat això, vam tenir un parell d’opcions a la primera meitat. Però van
ser ells arran d’una jugada de Leandro per banda, els qui van marcar el 0-
1. A la represa, nosaltres vam estar molt millor i ja vam tenir més arribada,
creant diverses ocasions i empatant Rodrigo amb un bon gol. Però en la
recta final se’ns van tornar a escapar punts per una acció individual de
qualitat, que és el que marca distàncies, amb una rematada amb el cap de
Xescu. Àlex Curto va poder empatar però al final 1-2. Seguim creient amb
el que fem però ens falta una victòria que realment mereixem”. 

Albert Forcadell, un dels tècnics del Catalònia: “partit que ens va costar
adaptar-nos a la gespa natural, però que vam tenir prou controlat, dispo-
sant ja d’un parell d’opcions a la primera part, a més del gol de Marc Pra-
des, a centrada de Leandro. A l’inici de la represa vam poder decidir, amb
ocasions i bon joc. Però no vam definir i el Masdenverge, un equip que
competeix bé en cada jornada, tot i que té només un punt, va empatar
arran d’una pèrdua nostra de pilota i fent una bona contra. Amb l’1-1, ells
van crèixer, amb diverses contres que van fer sensació de perill. No obs-
tant, vam refer-nos i Xescu, amb un gran gol, de cap, va establir l’1-2.
Victòria important al camp d’un equip que no va posar-ho gens fàcil. Es-
perem recuperar lesionats per als propers partits”. 

Equip                                            GF  GC   P
1. Perelló                      28      16     22
2. Aldeana                    22      10     22
3. Rapitenca                 33      20     20
4. Catalònia                  15        8     20
5. Roquetenc                19      16     19
6. J i Maria                   25      15     18
7. Olimpic                     25      17     18
8. S. Bàrbara                14        9     18
9. Flix                           22      19     18
10. Batea                     15      18     17
11. Corbera                  30      17     16
12. Ametlla                   12      15     14
13. la Cava                   19      18     12
14. Godall                    13      19     12
15. R Bítem                  28      17     11
16. S Jaume                 13      21 8
17. Masdenverge            9      29 1
18. Alcanar                     4      62 0
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El Club Bàsquet Cantaires de Tortosa va fer la posada
de llarga aquest cap de setmana amb la presentació
dels 15 equips del club, des dels més petits fins el pri-
mer equip que milita a Copa Catalunya. Aquest acte
oficial és un dels que crea més expectatives entre l’a-
fició tortosina que va omplir el pavelló de Ferreries.
Aquesta és una temporada especial, ja que es com-
memoren el 50 anys del Cantaires, d’ença la seua
fundació. El padrí de la temporada 2018/2019 va ser
l’exalcalde de Tortosa, Ferran Bel, que va posar èmfa-
si en el treball de totes les juntes directives. Però va
remarcar que “ser padrí és sempre especial, però més
encara després d’aquesta presentació i en l’any del
50 aniversari”. D’altra banda, el president de l’entitat
Sisco Pepió apunta que “50 anys ens avalen”, però
sobretot, “són 50 anys formant jugadors i persones.
Potenciant el bàsquet a la ciutat”.
Del partit del sènior, disputat enmig d’un gran ami-
bent al pavelló, contra el Sant Cugat, dir que els
ebrencs van imposar-se amb claredat, fent un bon
partit, molt concentrats (87-76).

Presentació i gran victòria del Cantaires
contra el Sant Cugat (87-76)

El Club Handbol Ascó es va imposar al Perelló en el
derbi ebrenc de la Lliga catalana. Va ser per 27 a 25
en un partit que va estar molt igualat des del xiulet
inicial. L’Ascó va dominar al marcador gran part de la
primera part, fins que el Perelló va escurçar distàncies
i va marxar al descans amb 12 a 13 i tot per decidir.
Les visitants van agafar avantatge a la represa, però
les pèrdues de pilota les van penalitzar perquè les van
aprofitar les asconenques per sumar la tercera victò-
ria consecutiva.

Handbol. Lliga Catalana femenina

L’Ebre Escola Esportiva va realitzar aquest cap de set-
mana la presentació oficial dels equips per la tempora-
da 2018/2019. L’entitat compta enguany amb 16
equips i 250 jugadors, des de categoria patufet fins el
primer equip de quarta catalana.

L’Ebre Escola presenta els 
16 equips i més de 250 jugadors

Diumenge es va fer la presentació dels 11 equips de
la UE Aldeana, la campanya del 50è aniversari.  El
club està fent una bona feina, des dels darrers anys, i
diumenge es va poder comprovar. Va haver-hi una
musclada popular per tot els aficionats presents al a
l’estadi.

50 anys de la UE Aldeana

La segona edició de Deltebre Motor arriba aquest 17
i 18 de novembre a Deltebre i transformarà el muni-
cipi en un circuit en el qual es podran veure exhibi-
cions de Karts, Moto Pocket, MotoTerra i 4x4. Tot
amb l’objectiu de complementar un programa d’acti-
vitats per a tots els públics i que incorpori diferents
novetats respecte l’any anterior.

Deltebre Motor

El jove pilot gandesà Àlex Puey s’ha proclamat cam-
pió d’Espanya d’Enduret en la categoria Cadet 85, a
Sant Mateu del riu. I la setmana passada Puey es va
proclamar també campió de Catalunya en Enduret.

Puey, campió d’Espanya d’Enduret

El sènior masculí va perdre per 2-3 en un partit igua-
lat i molt disputat.  
El juvenil masculí també va perdre, en aquest cas per
3-0 a la pista del Balàfia. Les juvenils (a la foto) van
vèncer el CV Vilanova per 3-1. Les cadets, van acon-
seguir guanyar al segon classificat, el Vilanova per 3-
0. 
Per últim, derrota de l’infantil femení per 1-3 contra
el volei Salou.
Demà dissabte, tots els equips del club roquetenc
juguen el seus partits al pavelló de Roquetes.

Club Volei Roquetes
Infantil femení: CE Tortosa-HC Perelló (18-21).
Infantil masculí: Vilanova-CET (19-28).
Cadet femení: CET-HC Perelló (31-22). 
Cadet masculí: La Roca-CET (39-23). 
Juvenil masculí:  la Salle-CET (30-22).
Sènior femení: CET-CH Ràpid Cornellà (27-21).
Sènior masculí: Sants-CET (28-19).
Derrota clara del sènior masculí que es desplaçava el
passat dissabte a la pista del Sants. Des de bon prin-
cipi ja es va veure que els locals posarien les coses
complicades, tant per nivell de joc, amb grans transi-
cions defensa atac, com pel gran nivell ofensiu.

Handbol. Centre Esports Tortosa

El Club Handbol Lagrama segueix enlairat en la
Divisió d’Honor Plata. En la jornada passada, i en
partit televisat, va assolir la cinquena victòria segui-
da, contra la Roca (25-19). Ja al descans, l’avantatge
ampostí era de 15 a 7. A la represa, les visitants van
reduir l’avantatge local, però en el darrer tram de la
confrontació, l’equip de Mateu es va imposar amb
Xoana Iacoi, Gemma Gàlvez i Zulema Asénsio com a
màximes anotadores. Bon partit de tot l’equip i molta
confiança per al proper, demà dissabte, a Benidorm. 

Cinquè triomf seguit l’Amposta Lagrama
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Segons Jordi Subirats, tècnic de l’Amposta B: “va ser un
partit que vam dominar des de l’inici. No obstant, arribàvem
bé fins a tres quarts de camp però allí ens faltava encertar
en les darreres passades. També ens va faltar, durant el pri-
mer temps, culminació per definir les dues ocasions que
vam tenir, d’Òscar i Regolf. A la represa va seguir la mateixa
dinàmica: domini però no el convertiem en arribades clares.
Ells, en una contra, van fer un córner i en una segona juga-
da es van avançar amb el 0-1. Això ens va precipitar el nos-
tre joc. Però la clau fou que poc després, una contra portada
entre Regolf i Òscar, va ser l’empat. I, acte seguit, en un
córner, Regolf va marcar el 2-1. Llavors ells ja van baixar fí-
sicament i nosaltres ens vam imposar, tenint altres opcions i
fent, al final, dos gols més. Ens falta més encert en la defi-
nició i les darreres passades. Ens costa crear més opcions,
pel joc que creem, i el rival, en canvi, en les poques que ens
fa, ens penalitza marcant. Hem de millorar en aquest aspec-
te”. Anton Flores, tècnic del Deltebre: “va ser un partit es-

trany, amb poques opcions
fins el minut 60. L’Amposta
tenia el domini del joc, però
no ens creava oportunitats.
Nosaltres estàvem fent el
nostre partit. Sobre el minut
60, vam crear una opció i
després vam fer el 0-1. Pen-
so que si haguéssim aguan-
tat el 0-1 uns 10-15 minuts,
haguéssim pogut guanyar”. 
No obstant, el tècnic del Deltebre afegia que “poc des-

prés del gol nostre, ens  van empatar. I, poc més tard, ens
van fer el 2-1. El partit llavors es va calmar. Al minut 90
estàvem 2-1 i quan ens vam abocar buscant l’empat, en
afegit ens van fer dos gols més. La seua victòria fou meres-
cuda però el resultat fou abultat. Un 2-1 hagués estat més
just”.  

L’Amposta B sentencia en afegit, contra el Deltebre (4-1)

4A CATALANA. AL MINUT 90, EL RESULTAT ERA 2-1

Xavi Pérez, tècnic del Benissanet: “vam començar amb
una pressió molt alta i aviat vam fer l’1-0, tenint diverses
ocasions. Però arran d’una indecisió nostra, la Cava ens va
empatar. Vam reaccionar, amb molta eficàcia i al minut 26
ja anàvem 5-1. A la represa, la Cava ens va fer el 5-2; el
partit es va trencar i nosaltres vam seguir ben posats, trans-
formant les ocasions que vam crear fins l’11-2”. Xavi afegia
que “vam ser superiors però la Cava no té equip per a rebre
un resultat com aquest. És molt més competitiu que el que
el resultat va indicar”. Sisco Martí, de la Cava B: “molt bon
partit del Benissanet i partit lamentable nostre, sense inten-
sitat ni força en la disputa de les pilotes. Va ser el més ver-
gonyós que pot passar en un camp. És cert que anàvem
amb 5 juvenils però no és excusa. No va haver-hi actitud ni
compromís. Vam fer el ridicul i entendria que la directiva ens
posés al lloc, començant per mi. Qualsevol decisió que pu-
guen prendre seria justa i l’acceptaré. Representem a un
club, i no es pot fer la imatge que vam fer”.

El Benissanet goleja

CONTRA LA CAVA B (11-2)

Ramon Grau, jugador-entrenador de la Fatarella, ex-
plicava que “tot i rebre el 0-1 aviat, l’equip va reaccio-
nar i vam fer la millor primer meitat de la lliga, amb 3
ocasions clares, a més de l’empat de Sergi, per a poder
remuntar abans del descans. A la represa vam sortir
amb convicció de guanyar i si bé les ocasions no van ser
tan clares com a la primera meitat, en vam tornar a cre-
ar per a fer el segon gol. Penso que mereixiem més”. Ja-
mal (Deltebre) i Adrià Sunyer (Batea) van debutar amb
la Fatarella. Gerard Martí, segon entrenador del Catalò-
nia B: “tot i les nombroses baixes, estem molt satisfets
del partit i de l’empat, tot i que potser mereixiem alguna
cosa més. La veritat és que vam començar ben posats,
amb una ocasió de Sergi, arran d’un córner, i el gol de
Roy, amb centrada de Toni. No obstant, amb una falta
lateral, mal defensada per nosaltres, la Fatarella va em-
patar. Però el cert és que vam reaccionar, i vam tornar a
tenir possibilitats per a marcar. A la represa, el partit va
seguir obert, amb ocasions aïlllades per la Fatarella però
moltes per part nostras per haver pogut guanyar”. Ja en
temps afegit, un jugador local no convocat va llançar,
des de fora, una llauna al camp, sense tocar a ningú, en
un moment en què s’havia de fer un llançament de ban-
da i un jugador visitant volia la pilota i el local no li do-
nava. El partit es va donar per acabat quan faltaven dos
minuts. Xavi Borrell, president de la Fatarella,  aclaria
que “lamentem molt el que va succeir. Ja hem decidit
donar-li la baixa a aquest jugador, que va cometre
aquesta acció. Destacar la comprensió del delegat del
Catalònia i també de l’àrbitre, perquè, tot i lamentar-ho,
no vam poder fer res per evitar-ho. El partit es va acor-
dar que ja havia acabat. Destacar també el bon arbitrat-
ge, com així estan sent en les darreres jornades”.

La Fatarella i Catalònia empaten

EL PARTIT FOU SUSPÉS EN AFEGIT (1-1)

Pas endavant de l’Arnes

EN GUANYAR A TIVENYS (0-3)

Segons Poley, tècnic del Ginestar: “ens costa jugar com vol-
dríem perquè el terreny de joc nostre no està massa bé. Malgrat
això, sobre tot a la primera part, vam tenir el control del partit i
vam crear nombroses ocasions, a més dels dos gols de Manu. A
la represa, vam seguir ben posats i Carlos va marcar el 3-0. Però
llavors vam passar una fase en què vam desconectar i el partit
es va poder complicar perquè amb el 3-1, un penal molt clar a
l’àrea nostra, hagués pogut ser el 3-2. Però David va parar-lo.
Del 3-2 vam passar al 4-1, de Manu, que va sentenciar. Ara ens
venen 3 partits que marcaran on podem estar”. Eric Borràs, tèc-
nic del Xerta: “ens costa molt entrar en els partits i el Ginestar
va ser dominador a la primera meitat, fent dos gols. A la represa,
tot i rebre el 3-0 i perdre dos jugadors més per lesions muscu-
lars, vam estar més posats i vam passar a dominar i tenir arriba-
des, marcant el 3-1 i desaprofitant un penal que hagués ajustat
el partit. Al final, en una contra, ells van fer el 4-1. Victòria me-
rescuda d’un bon Ginestar, tot i que nosaltres mereixiem alguna
cosa més per la represa que vam fer”.

El Ginestar s’imposa

CONTRA EL XERTA (4-1)

Segons Xavi Subirats, tècnic de l’Ebre Es-
cola, “va ser un partit bastant travat davant
d’un Vilalba que em va sorpendre grata-
ment, ha millorat moltíssim i va plantar cara
fins el final. Nosaltres ens vam avançar aviat
amb gol de Pep, però ells pressionaven dalt i
ens dificultaven el nostre joc. A més, sortien
bé a la contra. Ens van empatar. Nosaltres no
estàvem còmodes i no podíem arribar amb
claredat. Arran d’una errada del seu porter,
Pep va marcar el 2-1, poc abans del descans.
Però a la represa va seguir la mateixa dinà-
mica i el Vilalba seguia aguantant ben posat
i sortint a la contra. Ens va tornar a empatar
i el partit es va complicar. Una bona jugada
de Sisco va ser el 3-2 però, fins el final, vam
haver de patir perquè ells, amb joc més di-
recte, ens van crear dificultats. El millor del
partit va ser el resultat. Destaco a tots els ju-
gadors de l’equip perquè van saber sofrir i
sumar 3 punts que, en partits així, la temporada passada, no els sumaven. Estic orgullós de tot l’equip per la feina. Quan no
surten les coses cal aplicar-se i els jugadors van fer-ho”. Fou una jornada festiva per a l’Ebre Escola per la presentació de tots
els equips. Per la seua part, Abdul, jugador-entrenador del Vilalba: “estem millorant, l’únic que ens manca és més efectivitat
cara el gol i aconseguir una victòria que ens doni confiança. Penso que contra l’Ebre Escola vam fer el millor partit del que
portem de lliga. El resultat no va ser just. Coneixiem com juga l’Ebre Escola i vam treballar-ho força bé i ens va sortir el plan-
tejament. Vam estar treballant fins el final i crec que l’empat, com a mínim, el mereixiem. Hem fet incorporacions i encara
n’esperem més per reforçar l’equip. Estem en un bon nivell i, jugant així, els resultats arribaran segur”. Héctor Suárez va de-
butar i també han fitxat  Xavi Suarez i Roger. Podrien haver-hi més incorporacions en els propers dies. 

L’Ebre Escola va patir per superar un combatiu Vilalba

UN GOL DE SISCO VA DECIDIR AMB EL 3-2

La Quarta, a
Minut 91
Minut 91, el pro-

grama esportiu del
diumenge a Canal Te-
rres de l’Ebre, analitza
la jornada del cap de
setmana amb un re-
portatge de la Quarta
catalana. Diumenge el
resum serà del partit
Arnes-Ginestar.

Regolf va fer el 2-1. 

Equip                                            GF  GC   P

1. Arnes                          19  6 19

2. Ginestar                      19 10 18

3. Benissanet                  31 14 17

4. Amposta                     13  4 17

5. Ebre Escola                19 12 16

6. Catalònia                     16 18 10

7. Deltebre                      13 13  9

8. Xerta                          11 16  7

9. Tivenys                       13 22  6

10. Fatarella                    11   19 5

11. la Cava                       8 29  2 

12. Vilalba                         9 19       1

L'Arnes, que té un partit menys, va vèncer a Tivenys
(0-3) i es consolida en zona de play-off, sent el líder.
Partit amb més domini inicial de l'Arnes que va avisar
en trets exteriors, un d’ells al travesser. Però a la contra
va ser el Tivenys qui va tenir la millor ocasió amb una
acció de Francesc que va evitar Joaquim, porter visi-
tant. No perdonaria l'Arnes arran d'una bona jugada,
originada amb una incursió de Miquel, que va culminar
Manuel amb qualitat. A la represa, l'Arnes, aviat, va
encarrilar el triomf amb una rematada de Sergi, arran
d'una falta ben penjada per Txiki. El Tivenys va inten-
sificar els seus atacs però sense precisió en les darreres
passades i en les rematades. Marc Baiges va ser un
malson en diverses accions, fins que va lesionar-se. Els
locals van intentar-ho amb insistència però no van po-
der entrar en el partit. En els darrers minuts, Gordo va
sentenciar amb el 0-3. Alejandro Piñeiro ha causat bai-
xa al conjunt arnerol. El Tivenys, molt minvat per les le-
sions  (Baiges, Pau, Jaume...) es desplaçarà demà al
camp de l’Ebre Escola.
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EQUIP DE LA 
JORNADA

JOAQUIN CELMA

Excel·lent
camada boxer
atigrats, 

pit blanc, cara
negra. Bon

Top Secret

Equip de la setmana
C AT MÓRA LA NOVA

*4 canvis d'entrenadors en tres setmanes: Leo a Ascó, Font a Amposta, Edu Marin i
Cardona a l’Ulldecona, i Piqué a Batea. Tranquils, aquest any hi hauran menys cessa-
ments, màxim un o dos més a la Tercera catalana.
*Un jugador crac podria canviar d'equip en les properes setmanes.
*41 gols es poden veure en un camp de futbol en un dia. El cadet del Remolins-Bítem
va perdre per 0-26 (no va agradar l'actitud del míster del joc Maria). Cal dir que la UD
Jesús i Maria va fer un escrit de disculpa. I a la tarda el primer equip del R. Bítem va fer
14 al Alcanar. La meua pregunta és: ¿per què els místers del R-Bítem no van fer el primer
canvi fins el 60? Guillermo Camarero, del Roquetenc, contra l’Alcanar, al 46 ja tenia tres
jugadors de la banqueta al camp.
*62 gols van marcar la temporada passada, Dilla i Nacho, a la Segona catalana. I aquesta
només en porten 5 amb la Rapitenca a Primera. Poden haver-hi dos fitxatges. L’equip no
funciona.
*A la vida hi ha ensurts. Josep Maria Lleixà n’ha tingut un. Té un cor com si tingués 20
anys, però ara està hospitalitzat i ha de ser operat. Segur que es posarà bé aviat bé. Des
d’aquí una abraçada molt gran a aquest gran senyor que és el tècnic més veterà de les
Terres de l'ebre. Un cavaller i abans que res, una gran persona.
*L’Ampolla porta 40 partits sense perdre a casa, dues temporades més el que portem
d’aquesta campanya. Últim partit que va perdre a casa va ser el 29-5-16, contra el Valls.
*El millor d'aquesta temporada per a mi és veure a la banqueta del Tortosa molts juve-
nils. Aquesta setmana 4: David Viña, Badredin, Gas i Abelló. ¿Veurem algun dia un onze
inicial amb només jugadors de la casa? Si això passa, serà més important que pujar a 3a
divisió.
*El 29 de juliol publicava en el meu travessa dels descensos: Pobla, Pastoreta, Reddis,
Vila-seca i Torreforta. De moment, encert al 80%.

sss*
*La Sénia va empatar el partit a l’Ampolla i quan va acabar-lo en 4 juve-
nils al camp: Gavaldà, Bayarri, Cristian Miro i Ayoub. Lamentar la lesió
d’Òscar Querol amb fractura de peroné.
*Juanjo Rovira, que estava inactiu, torna al seu ex equip: l’Ulldecona.
Molta sort.
*Divendres passat hi havia 22 jugadors entrenant a Amposta, més els
lesionats Galera, Felipe i Pau. Potser hi haurà alguna baixa, aquesta set-
mana ho és Eric Fornós. L’Amposta necessitava un canvi: setmana passada
va fer 5 gols i en aquesta va perdre per la mínima contra el líder. Es nota
la presència de Xavi Cid.
*Segur que van a prendre copes junts Agus i Gerard Roigé, del Móra la
Nova. 16 gols dels 21 marcats entre els dos. Aquest equip va patir al seu
camp però segueix invicte, amb 14 punts de 18.
*Molt bona dada per al Tortosa. En tan sols 11 jornades, 12 jugadors han
marcat. Gran treball de German, tot i les baixes.
*Impecables el Catllar i Valls. Al seu camp no han cedit ni un punt. Diuen
que la lliga es guanya amb la millor defensa. El Valls només 7 gols encai-
xats i fa 6 jornades que no en rep cap. El Catllar té a 3 dels pichichis de
la lliga: Rojas, Prades i Infante.
*¿Potser el màxim golejador del Camarles un defensa? Doncs si, aquest
és el cas de Rosales que comparteix el pòdium de golejadors de l’equip
amb Ferreres, Leo i Dani Saez.

*La lliga passada, en la jornada 11, 4 equips ja estaven molt dis-
tanciats: Ampolla, Móra la Nova, Aldeana i R-Bítem i en la jornada
34 es va sumar al pòdium el Jesús i Maria. Aquest any la lliga és la
de la igualtat. Només cal veure que en les últimes 7 jornades,
només un equip invicte: l’Aldeana. La resta, tots han perdut algun
partit.
*Sis equips estan invictes al seu camp: la Cava, Godall, Santa
Bàrbara, Aldeana, Rapitenca i Roquetenc.
*Tres exPerelló, Narcís, el seu míster, Marc Andreu i Xixo, van jugar
dissabte contra el seu exequip. Si la setmana passada, el Flix va
rebre un correctiu a Jesús i Maria amb un 4-0, aquesta ha estat el
Perelló qui l’ha rebut, a la Ventonella (3-0).
*Ja es nota la incorporació d'Edgar a La Cava, dues setmanes mar-
cant. I Ferran està pletòric: ha fet 9 dianes. I Monfort va marcar el
primer gol aquesta temporada.
*Fitxatge ja gairebé amortitzat per al Catalònia de Xescu, que porta
ja 7 gols. Fa 3 campanyes va fer 28 dianes a Godall i la passada, 13,
i va marxar a mitja campanya a la Cava. Aquest davanter senienc és
un killer idoni per aquesta categoria.
*Carlos Roca ha tornat al Masdenverge. El gambià Ceesay ha fitxat
amb el Roquetenc. 

TERCERA CATALANA EN OFF

PRIMERA I SEGONA CATALANA EN OFF

Celebracions del Flix, en acabar el partit de dissabte, contra el Perelló.

FUERTES (Móra la Nova)

ROBERT (Aldeana) SUFI (J. i Maria)

CRISTIAN ARASA (Ulldecona)

DAMIÀ (Ampolla)

XAVI CALLAU (Ametlla)

GUEROLA (Gandesa)NIETO (S. Jaume)

KAZU (Catalònia)

REVERTÉ (Rapitenca B)

SERGI DURAN (Tortosa)

DANI ROBLES (Flix)

EDGAR (la Cava)
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INGREDIENTS 4-6 PERSONES:
• 750 gr. de llata de vedella (podeu demanar directament carn per a fricandó)
• 750-1l de brou vegetal, de pollastre o aigua (si utilitzem brou no caldrà afegir-hi gaire sal)
• 6-7 cs de farina (blanca, integral, de blat de moro o de cigró)
• oli d'oliva extraverge
• sal, pebre, ½ copeta de vi (o cava!)

Per al sofregit: 1 ceba grossa, 2 tomàquets madurs, 1 gra d'all
El farcellet d'herbes: 1 branqueta de julivert, 1 fulla de llorer, 1 branqueta de farigola. Tam-
bé el podeu comprar ja fet.
La picada: 10-15 ametlles torrades i pelades, 2 grans d'all, julivert
Els bolets: poden ser tendres, deshidratats, en conserva o congelats. Si utilitzem bolets des-
hidratats, els posem en remull.

PREPARACIÓ:
Preparem el farcellet d'herbes utilitzant julivert, llorer i una branqueta de farigola que lli-
garem amb  un cordill de cuina. Salpebrem i enfarinem lleugerament la carn i la coem uns
segons a la paella. Col·loquem la carn en una cassola de terrissa o de ferro. A la paella hi
posem la ceba tallada a trossos ben petits, un all tallat i quan comença a agafar color hi
afegim el farcellet d'herbes. Sense deixar de remenar amb una espàtula de fusta, comen-
cem a fer la picada al morter: hi posem les ametlles torrades, julivert picat, 2 gras d'all pe-
tits. Quan la ceba estigui al punt hi afegim el tomàquet ratllat. Una vegada tinguem fet
el sofregit, l'afegim a la carn juntament amb el farcellet i mitja copeta de vi i ho barregem
bé. Ho deixem coure 5 min., traiem el farcellet i hi afegim el brou fins que cobreixi tot la
carn. Hi afegim els bolets. Deixem que faci xup-xup ben tapat 15-20 minuts i ja ho po-
dem servir. 

Sabies que...
LA MISTERIOSA DESAPARICIÓ D'AGATHA CHRISTIE

Agatha Christie (1890-1976), amb més
dos mil milions i mig de llibres venuts a
tot el món, és una de les autores més lle-
gides del planeta. La Christie va crear -
Hèrcules Poirot, el detectiu de "les peti-
tes cèl·lules grises" i Miss Marple perso-
natges que tenen el seu lloc al panteó de
grans mites. Agatha Christie era una
dona reservada però també plena d'hu-
mor. Un misteri que la segueix envoltant
és la seua desaparició durant onze dies
l'any 1926 quan es va robar el seu cotxe
abandonat al mig del camp amb el seu
abric de pell, carnet de conduir i papers.
Semblava haver tingut un accident en
topar contra un arbre. Al cap d'onze dies va reaparèixer registrada sota
un nom fals en un hotel... En un intent de trobar una explicació per
aquesta estranya desaparició, cal remuntar-se als mesos anteriors, l'abril
de 1926 l'Agatha Christie perd a la seva mare, amb qui estava molt
unida. El seu marit no sentia compassió per la tragèdia i sovint es bara-
llaven. El 5 d'agost, es reuneixen per a l'aniversari de la seva
filla, Rosalind. Aquest dia, Archibald, el seu marit, li confessa que està
enamorat de la seua companya de golf la Nancy Neele i que es vol divor-
ciar. Sabeu sota quin nom es va enregistrar Agatha Christie a l'hotel en
què la van trobar després de desaparèixer? Sí, es va registrar sota el nom
de l'amant del seu marit. L'any 1926 va influenciar, inconscientment, les
històries d'Agatha Christie: els adulteris, les dones abandonades o sim-
plement assassinades van entrar a formar part de
les seues conegudes novel·les dintre del món fosc i cruel dels adults, ple
de mentides, traïcions i crims.

FRICANDÓ DE VEDELLA AMB BOLETS
a l ’estil Agatha Christie
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

PASSATEMPS

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

El trànsit de Mart pel teu signe indica que és
possible que et sentis impulsat per una excessi-
va confiança en les teves pròpies possibilitats.
No pensis que mai et posaràs malalt.

Pots conèixer algú. Milloren i s’amplien bas-
tant les teves relacions personals. Respecte
a la teva salut, potser avui estaràs especial-
ment sensible a les influències del teu entorn.

Taure
20/4 al 19/5

Estàs immers es un període expansiu en la
teva manera de sentir i de viure les coses de
l’amor. Respecte  a la teva salut, no acumulis
cansament.

Mercuri i el Sol transitant  pel teu signe indiquen
un període favorable per utilitzar el teu magne-
tisme amb mestratge.  Intenta fer esport, dónali
vida als teus músculs.

Bessons
20/5 al 21/6

Et tocarà lluitar molt, però també viuràs
moments o situacions dolces. Respecte a la
teva salut, inventa’t una activitat que et diver-
teixi que t’obligui a fer una mica d’exercici.

En aquest dies començaràs a relacionar-te amb
gent que et proporcionarà interessants  contac-
tes. Intenta practicar  medicina preventiva o tèc-
niques  de relaxació.

Cranc
22/6 al 21/7

La posició de Venus en la teva casa onze indi-
ca que els teus amics i la teva capacitat de
relacionar-te et portaran sorpreses molt agra-
dables. Avui l’estómac és el teu punt feble.

Sentiràs com t’envaeix un aire de renovació en
les teves relacions de parella. Moltes coses
estan canviant. No tot ho tens tan clar, de vega-
des t’assalten els dubtes.

Lleó
22/7 al 22/8

El trànsit de Mercuri i el Sol per la teva casa vuit
indica importants canvis en la manera de comu-
nicar-te amb la teva parella. Avui és un dia on el
que el més et ve de gust és desconnectar.

Aquari
20/1 al 18/2

Amb Venus transitant per la teva casa set pots
viure experiències sentimentals que et deixin
petjada. Respecte a la teva salut, tracta d’estar
una mica més en contacte amb tu mateixa.

Verge
23/8 al 21/9

Les teves relacions amoroses passen per un
període molt actiu i excitant. Respecte a la
teva salut, alguna cosa està canviant en el
teu interior.

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d’amor, avui trauràs a relluir el
teu costat més protector i generós. Seria
recomanable que et decantessis per estalviar
energia durant  aquest dies.

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01



DIVENDRES 16 DE NOVEMBRE DE 2018 23CLASSIFICATS diarimés
ebrewww.mesebre.cat

IMMOBILIARIAÑ

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

SERVEISÑ

TREBALLÑ

VARISÑ

ORACIÓ 
A L’ESPERIT SANT. 

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

RELAXÑ 

TÈCNICS
TITULATS

EN JARDINERIA
- Podes, gespa, escarifica-
cions, control de plagues
(palmeres i altres), optimitza-
ció del reg, rocalles, etc...

PRESSUPOSTOS
DE NOVA CREACIÓ
DEL SEU JARDÍ

I/O MANTENIMENT
SENSE 

COMPROMÍS

Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadè-
mica, ASSEGURANÇA
de responsabilitat civil,
carnet i CERTIFICAT
d'aplicador de produc-
tes fitosanitaris, pla

d'higiene i SEGURETAT
al treball en vigor.
Tel. 615 24 66 99

www.florestajardineria.com 
florestajardi@hotmail.es

COMPRO
tractors, cotxes, 4x4, 

furgonetes...
i tot tipus de maquinària
· No importa l'any ni

l'estat
Màxima serietat.  Pere

tlf: 686 979 513

ENCUENTRA
TU PAREJA
DE VIDA MEDIANTE
PRESENTACIONES
INDIVIDUALES,

TRATO 
EXCLUSIVAMENTE
PERSONALIZADO

695410052
WWW.YOTOO.ES

-OFICINA- 
TORTOSA · REUS
TARRAGONA 
VENDRELL 

VILAFRANCA PENEDES

Es lloga 
pàrquing:
plaça,1 d'Octubre

(antiga
plaça Joaquin Bau)

de Tortosa
639 594 527

CATALANA 
SCORT

ACOMPAÑAMIENTO
CENA, VIAJES, 
DISCRETO, 

SOLO PERSONA
SERIA Y FORMAL
664 149 258

TORTOSA
CATALANA 
MASAJISTA
JOVEN,
MASAJES
COMPLETOS
PRECIOS

ECONOMICOS 
CADA DIA 10H 20H
664 149 258

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

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

TORTOSA
ES VEN LOCAL
BAIXOS I CANTONER.

C/ DEL SOL AMB C/ MAJOR
REMOLINS.
IDEAL PER A 
QUALSEVOL

MAGATZEM O NEGOCI.
ENTRADA 

IMMEDIATA.

619 049 038

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT

977 
279
290

comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!

Venc cadira 
de rodes
elèctrica

minusvàlid.
Estat nou

.
TELEF.

977 70 02 79 

Es traspassa cafe-
teria restaurant
zona cèntrica de
Tortosa, en ple
funcionament.

Interessats trucar
al 637174866

(tardes) 

SE PRECISA
PELUQUERA
con experiencia
ZONA TORTOSA
645888266
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L'entrevista permet conèixer
l'alcalde/alcaldessa, de cara a
les pròximes eleccions munici-
pals del maig 2019, com a per-
sona explicant la seva tra-
jectòria, motivacions, visió de
territori, país, reptes, objec-
tius.

Avui entrevistem a Teresa
Esmel Casanova, alcaldessa de
Godall (PSC – PM)

Quin seria el balanç d'a-
questa última legislatu-
ra?
El balanç d'aquesta legislatura
es pot definir amb les paraules
feina i constància. Han estat
quatre anys amb projectes que
ja teníem començats i que els
hem acabat i d'altres que estan
agafant forma. Però per tots
hem posat les mateixes ganes.
Si alguna cosa ens pot quedar
per aquesta legislatura, són els
més de 700.000 € aconseguits
a la Diputació de Tarragona
amb subvencions aquests qua-
tre anys. Gairebé tots els carres
acabats, llar infantil oberta,
modificació del POM que
aquest mes agafarà forma,
avantprojecte de l'alberg fet, i
preparat per fer el projecte
executiu, municipalització de
l'aigua potable, congelació de
les taxes des de fa quatre anys,
nou parc infantil a la plaça de
l'Església que començarà en
poc, beques de transport per
estudiants, patrocinis a les enti-
tats, nou model de festes...
Crec que hi ha tantes coses
fetes que és difícil escollir. Però
el que sí que hem de tenir clar
és que amb feina i constància
un municipi petit pot estar a
l'atura de qualsevol poble gran
del voltant. I com no, donar les
gràcies a tot l'equip de govern
que en tot moment han estat
al meu costat per tot el treball
del dia a dia. Gràcies per la
feina feta.

Per a les pròximes elec-
cions municipals es torna
a presentar per alcaldes-
sa. Per què?
Sí, clar que sí. Si alguna cosa
em caracteritza, és que m'a-
grada acabar la feina, i el fet de
tindre projectes començats que
voldria veure'ls realitzats, i en
aquests quatre anys vinents
estaran ja en funcionament.
Aquestes coses fan que em
torni a presentar. Però sempre

acompanyada de gent en mol-
tes ganes de treballar i creient
en totes les possibilitats del
nostre petit gran poble.

Quins han estat els eixos
principals del seu progra-
ma i quins seran els pro-
jectes de futur.
Els eixos principals han estat la
gent del poble, un poble
menut però amb tots els ser-
veis. També la construcció de
l'alberg que requereix un
esforç d'estratègia constant
per poder efectuar aquest pro-
jecte, sense que això faci pujar
el deute del municipi, que per
cert, s'ha reduït notablement
en aquests quatre anys.
Del programa de fa quatre
anys hem aconseguit realitzar
el 90% de les nostres propos-
tes i encara queden coses per
fer que veuran la llum el prò-

xim any, a més de tot el que ha
anat sorgint del dia a dia de l'a-
juntament.
El nostre programa estarà al
voltant de la nostra Serra.
Donant-li un impuls al turisme
familiar i esportiu. Fent una
realitat la possibilitat de per-
noctar al nostre poble i de gau-
dir de la Serra. El turisme potser
també un motor econòmic per
al desenvolupament de la nos-
tra població. Godall té poten-
cial turístic i apostem per fer-lo
conegut també a tot arreu, per
la seva serra on podem practi-
car senderisme i BTT.
També una de les nostres
majors preocupacions és la
despoblació dels pobles petits.
Hem de ser capaços de fomen-
tar l'ocupació als municipis en
la mesura de lo possible, per
evitar que els nostres joves
marxen del poble.

Els valors de fer política
municipal: Quin paper
ha de jugar l'alcalde,
alcaldessa en el món
municipal pel futur del
nostre territori?
Un alcalde o alcaldessa ha
d'estar al servei del seu muni-
cipi, o millor dit treballar per
ell. Crec que més enllà de
representar al teu poble, de
vegades has de tindre visió de
futur i de comarca. Hem de
ser conscients que juguem un
paper important al territori, i
en la seva transformació. No
deixem de ser els seus repre-
sentats a l'hora de prendre
dedicions importants que ens
afecten tant a nivell local com
comarcal.

Què opina de la situació
política actual?.

La meua opinió personal de la
situació política que estem en
l'actualitat a Catalunya, és ni
més ni menys que estem en
un bucle des de fa molt de
temps, i molts han perdut la
visió política o millor dit de
futur de les nostres terres.
Moltes vegades quant em pre-
gunten perquè no ets inde-
pendentista, la meva contesta
és que jo voldria ser
Independent de la Generalitat
de Catalunya des de fa molts
anys.
Crec en la política, però no en
la que es veu reflectida a les
nostres terres. Hem estat obli-
dats per tothom i mai hem
estat la prioritat per cap
govern. Llavors com vols que
pensi que la solució és la inde-
pendència.
Si alguna cosa tinc clara, és
que si per interessos partidis-
tes la gent ha de patir, llavors
no és aquesta la meva política.
La meva política és treballar
per millorar la vida dels ciuta-
dans i treballar per un futur
millor dins de les meues possi-
bilitats.
Potser és ser idealista, però no
crec amb la gent que no creu
en els potencials de les nostres
terres. I en cada acció o cada
reacció es reflecteix que som
la regió oblidada per molts.
I si la pregunta és pel PSOE,
no puc estar més contenta.
Pedro Sánchez és el president
del govern que voldria tindre
per molts anys. Jo sóc del PSC
i ell del PSOE, però l'he seguit
des del minut zero i crec amb
la seva filosofia de partit. Si
està on està no és per ami-
guismes, és perquè s'ho ha
guanyat a pols.

Quin missatge donaria
als seus conciutadans i
conciutadanes?
Als Godallencs i Godallenques
donar-los el missatge que
aquests quatre anys he estat
orgullosa de ser la seva regi-
dora i alcaldessa.
Godall és el poble que veurà
créixer a la meva gent i on la
lluita per ells serà el meu dia a
dia. Jo crec amb el potencial
del nostre poble i la nostra
serra. Crec que la frase que
millor ens representarà aquest
maig 2019 serà: Que no es
perdi la il·lusió de viure en un
poble petit, Godall la millor
opció!

Teresa Esmel Casanova
ALCALDESSA DE GODALL

      
      


