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Mobilitzacions i vagues sacsegen l’administració de justícia

Nou episodi de crisi després de la publicació d'uns missatges del portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó, celebrant el control de la sala que
ha de jutjar l'1-O des de darrere. 300 advocats i advocades han signat aquest dimecres un document perquè hi hagi transparències en el
funcionament de l’administració de la justícia. “És una vergonya el que està passant”, ha dit a Més Ebre un membre del col.lectiu ebrenc.

P3

La Ràpita, capital gastronòmica del Delta de l’Ebre 
al Fòrum Gastronòmic de Girona

L’Ajuntament de la Ràpita, juntament amb el Col·lectiu de Cuina de la Ràpita-Delta de
l’Ebre, han estat presents al Fòrum Gastronòmic que ha tingut lloc a Girona -del 18 al 20
de novembre-, el punt de trobada del món de la gastronomia i del Foodservice.  La
presència en el certamen és “molt important” per la projecció que implica per a la gas-
tronomia i el turisme rapitenc. P8
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L’opinió del diari queda reflectida exclu-
sivament a través de l’editorial. Els arti-
cles de la secció d’opinió expressen
els criteris de qui els signa i el diari no

els fa seus necessàriament.
ELS ARTICLES ANÒNIMS NO

SERAN PUBLICATS A MÉS EBRE

15.000 exemplars 

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

25 de novembre: Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones

Cada 25 de novembre celebrem el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers
les Dones. Tot va començar un 25 de novembre de 1960, les germanes Mirabal, tres activistes
polítiques de la República Dominicana, van ser brutalment assassinades per ordre del dictador
Rafael Trujillo. Històricament, arran d'aquest fet, per al moviment popular i feminista de la
República Dominicana, aquestes dones han simbolitzat la lluita i la resistència contra els abu-
sos i la tortura. Anys després, el juliol de 1981, va tenir lloc a Bogotà (Colòmbia) la 1a Trobada
Feminista de Llatinoamèrica i del Carib, en què es va designar aquest dia en commemoració
del brutal assassinat. El 17 de desembre de 1999, mitjançant la resolució 54/134, l'Assemblea
General de les Nacions Unides va declarar oficialment el 25 de novembre Dia Internacional

de l'Erradicació de la Violència contra les Dones i va instar els governs, les organitzacions inter-
nacionals i les organitzacions no governamentals a organitzar activitats adreçades a sensibilit-
zar l'opinió pública envers el problema de la violència contra la dona. Des d'aleshores moltes
han estat les iniciatives que els diferents poders públics ha iniciat per tal d'acabar amb una de
les xacres més nefastes de la societat actual. Malgrat tots els esforços no hem estat capaços,
encara, d'aturar el tràgic degoteig de víctimes, que a totes i a tots diàriament ens omple de
dolor i també de vergonya. No volem que aquestes dones, amigues, veïnes, companyes de
feina, familiars nostres esdevinguin simples números en les estadístiques, sinó la força que ens
ha d'empènyer a capgirar aquesta realitat.

Durant la sessió plenària
del dijous 15 de novem-
bre, l’EMD de Jesús va
aprovar el pressupost de
l’any 2019 que preveu
un total d’1.950.000€,
amb el vot unànime de
tots els membres.
Per tercer any consecu-
tiu, aquesta xifra preveu
una partida de 20.000 €
per als Pressupostos
Participatius per donar
resposta a les propostes
que la ciutadania fa i que
se sotmeten a votació
popular.  Una part impor-
tant d’aquest pressupost,
pensat en la major part
per cobrir les necessitats
del dia a dia de les jesu-
senques i dels jesusencs,
està destinada a acabar
el pavelló, una obra de
gran magnitud que està
prevista que es finalitze
durant el segon trimestre
del 2019.

El Gran Recapte d’aliments arriba enguany a la
seva desena edició i, a pocs dies de la celebració, a
Tortosa encara falten més del 25% de voluntaris.
El Gran Recapte necessita 1.300 voluntaris a les
Terres de l’Ebre, 700 d’ells a Tortosa. Per això des
de l’entitat demanen un nou esforç a la ciutadania
per tal que es puguin cobrir aquests buits. Els
voluntaris poden inscriure’s trucant al 977 44 13
64 de dilluns a divendres de 10h a 13h i de 17h a
20h o a través de la web www.granrecapte.com.

Crida al voluntariat pel 
Gran Recapte

La Tresoreria General de la Seguretat
Social (TGSS) autoritza a diferir el
pagament de les quotes a les empre-
ses i els treballadors per compte propi
o autònoms afectats per les pluges i
desbordaments de torrents que es van
produir entre el 18 i el 21 d'octubre.
Caldrà presentar una sol·licitud amb
documentació acreditativa dels danys
soferts o de la pèrdua d'activitat deri-
vada abans de l'1 de desembre.

S’ajorna el pagament de 
quotes a empreses i autònoms

afectats pels aiguats

La declaració de les Terres de l’Ebre com a reserva de la
Biosfera ha posat l’Ebre dins el mercat del turisme mundial ha
generat moltes expectatives pel que fa al desenvolupament
turístic del territori, però encara queda molt camí per recórrer.
Ho diu el titular d’Economia Aplicada i director del Laboratori
d’Anàlisi i Innovació Turística de la Universitat de Jaén,
Ignacio Pulido Fernández, l’encarregat d’impartir la ponència
central de la XXI Trobada d’Economia del campus Terres de
l’Ebre de la URV que amb el títol Oportunitats del turisme en
una reserva de la Biosfera, ha tingut lloc aquest dimarts a
l’Aula Magna del campus Terres de l’Ebre.

Trobada d’Economia del campus 
Terres de l’Ebre de la URV

Un total de 5 iniciatives opten al Premi Solidaritat,
del Consell Comarcal del Baix Ebre amb l’objectiu
de reconèixer una entitat pública o privada que
hagi dut a terme durant l’any el millor projecte
social o solidari. Candidats: la Fraternitat Cristiana
de Malalts i Minusvàlids, l’Associació Jordi
Pitarque, l’Associació de Fibromiàlgia, Síndrome de
Fatiga Crònica i Sensibilitat Química Múltiple,
l’Associació Atzavara-Arrels i el Voluntariat de
l’Hospital i Llars de la Santa Creu.

Premi Solidaritat 2018, del
Consell Comarcal del Baix Ebre

L’auditori municipal d’Amposta va acollir ahir dijous
l’edició d’enguany dels Premis Cambra que van anar
acompanyats d’un sopar benèfic a favor de Creu
Roja Amposta. En total es van atorgar 8 premis: 2 a
l’emprenedoria, 2 a la innovació, 1 a la responsabili-
tat social i empresarial, 1 a la internacionalització, 1
als recursos TIC i 1 a la millor estratègia i iniciativa
empresarial. Els premis es complementaren amb tres
reconeixements per a diferents empreses o entitats
municipals. La imatge és del dia de la presentació

Els aiguats d’aquest mes, han provocat despreni-
ments en algunes cases i edificis històrics del nucli
antic de Tortosa. Només aquest dilluns, els bombers
van fer dos actuacions de sanejament i consolidació.
Un fou a les restes de l’església de la plaça del Dolors
i, abans, en una façana d’un habitatge cantoner al
carrer Sant Blai. Va caure una petita part de l’arre-
bossat de la paret, i els bombers van anar per con-
solidar la façana i evitar que algun fragment més
pogués caure.

Amposta fou ahir la seu dels 
Premis Cambra’18

Quatre desprendiments en
edificis del nucli antic a Tortosa

Jesús aprova el
pressupost

L’Alcalde d’Ascó, Josep
Maria Buixeda, ha pre-
sentat la seva renúncia a
l’acta de conseller al
Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre que es farà
efectiva en la sessió
plenària del pròxim 28
de novembre. El seu lloc
com a conseller l’ocuparà
el segon tinent d’alcalde
de l’Ajuntament d’Ascó,
Salvador Florido.
Els motius de la renúncia
són exclusivament de
feina com a Alcalde. Els
membres de l’equip de
govern de la FIC a
l’Ajuntament d’Ascó han
decidit presentar-se per a
la reelecció a les pròxi-
mes eleccions municipals
i continuar amb l’acció
de govern una legislatura
més.

Renúncia com a
Conseller
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El diputat del PDeCAT, Ferran Bel, ha presentat una proposició no de llei al
Congrés perquè es construeixi un accés de l’autopista AP-7 al Montsià. La pro-
posta, que s’ha de debatre davant la Comissió de Foment, planteja que s’inclo-
gui una partida als pressupostos generals de l’Estat del 2019, per elaborar l’es-
tudi d’impacte ambiental i el projecte constructiu de l’accés entre els municipis
d’Amposta i Masdenverge. També s’inclou l’habilitació d’una àrea de servei o
descans per a camions al costat del mateix accés. Segons el PDeCAT, després de
40 anys de la construcció de l’AP-7, el Montsià és l’única comarca que no dis-
posa d’entrada i sortida, situació que afecta a ciutadans, empreses i turistes.

El PDeCAT demanarà al Congrés un accés a 
l’AP-7 a la comarca del Montsià

La pitjor crisi de la
Justícia. La setmana
passada ja van
començar les mobilitza-
cions, manifestacions,
aturades i vagues a
l'administració de justí-
cia. En una situació
gens habitual, jutges i
magistrats, fiscals, lle-
trats de l'administració
de justícia i treballadors
i funcionaris dels jutjats
van protestar gairebé
de forma simultània per
fer sentir les seves rei-
vindicacions ja històri-
ques: millorar les condi-
cions laborals i moder-
nitzar el funcionament
de l'administració de
justícia. 
Aquesta setmana, nou
episodi de crisi després
de la publicació d'uns
missatges del portaveu
del PP al Senat, Ignacio
Cosidó, celebrant el
control de la sala que ha
de jutjar l'1-O des de
darrere. Cosidó fa
referència al reparti-
ment de vocals del

CGPJ i situa Marchena
entre els escollits pel PP.
Presos polítics han recu-
sat al jutge Marchena
que, en principi, presi-
dirà la sala que jutjarà el
procés, després de
renunciar a presidir l’alt
tribunal. Arran de tot el

que s’està vivint, 300
advocats i advocades
han signat aquest dime-
cres un document  per-
què hi hagi transparèn-
cies en el funcionament
de l’administració de la
justícia.  Es va presentar
a tots els Col.legis cata-

lans, entre ells a
Tortosa. “És vergonyós
el que s’està vivint”,
diuen els advocats.

En el marc del dia Internacional de la Dona
Emprenedora, Coca-Cola ha presentat aquest dilluns
a Terres de l'Ebre, en concret a la Ràpita, la tercera
edició del seu projecte de capacitació, millora de l'o-
cupabilitat i emprenedoria 'GIRA Mujeres'. 
Es tracta d'un programa de millora de l'ocupabilitat i
impuls a l'emprenedoria, que busca oferir a les dones
capacitació i formació pel seu desenvolupament labo-
ral. 

La presentació es va fer en presència de l'alcalde de la
Ràpita, Josep Caparrós, la directora de Dona Activa,
Núria Viñas i la presidenta de ADEDE de l'Ebre, Cinta
Pasqual. En total, més de 9.200 dones de 116 ciutats
de tot Espanya han participat al programa GIRA
Mujeres. 
En l'últim any més d'un centenar de dones tarragoni-
nes han format part de la iniciativa. 
El programa ajuda a les dones a crear la seva idea de
negoci. 

Turull, Rull i Sánchez també recusen Marchena com a jutge de l'1-O

El diputat Ferran Bel presenta una proposició no de llei 

El Tribunal Suprem ha reiterat que els consumidors no han de pagar les despeses
generades per la planta d'emmagatzemament de gas Castor corresponents al
2015 en una sentència per a una demanda interposada pel Govern de la
Generalitat. L'alt tribunal obliga, així, a retornar prop de 18 ME als usuaris. El
mateix tribunal ja va expressar la setmana passada una sentència en aquest sen-
tit per a una demanda interposada per la patronal catalana Cecot. D’altra banda,
Enagás va cobrar 33 MEUR pel manteniment del projecte Castor durant dos
anys. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) revisa d'ofici
les liquidacions des de finals de 2014 arran de l'anul·lació dels pagaments.

El Suprem reitera que els consumidors no han de
pagar les despeses del Castor
En una demanda interposada pel Govern

Un incendi va cremar, aquest dimarts
al matí, un bar de Camarles, al Baix
Ebre. El foc va afectar el local, de plan-
ta baixa, situat al carrer Nou del muni-
cipi. El sostre de l'establiment va
col·lapsar, es va ensorrar parcialment i
va obligar a desallotjar preventivament
onze veïns i veïnes de les cases prope-
res. Cap persona va resultar ferida.
L'incendi va cremar la totalitat del bar.

Un incendi va cremar un bar de Camarles i obliga
a desallotjar preventivament onze persones

Tot l'establiment es va veure afectat i el sostre es va ensorrar parcialment

Les campanyes de recol·lecció de les olives i dels cítrics, dos productes bàsics per
a l’economia dels pagesos, estan paralitzades arran de la meteorologia, en una
situació que ja fa setmanes que perdura. Es calcula que des de mitjans d’octubre
fins ara, en aproximadament un mes, la meitat dels dies no s’ha pogut treure pro-
ducte de les finques, en el cas dels cítrics, mentre que en el cas de les olives pràc-
ticament ni s’ha pogut començar la recol·lecció. “Volíem aigua, però no tanta“,
repeteixen els pagesos. El pitjor de tot plegat és que, l’excepcionalitat de la situa-
ció, provoca que sigue molt complicat avaluar els danys, perquè tenen molt diver-
sa procedència. “Els aiguats s’han endut les olives que ja havien caigut al terra. I
les que han quedat dalt de l’olivera acabaran afectades per la sabonosa”.

La collita de cítrics i d’olives en risc al sofrir dos
tandes de barrancades “en el pitjor moment”

Dos productes bàsics en l’economia dels pagesos

‘Gira mujeres’ arriba 
a les Terres de l’Ebre

El missatge de Cosidó agreuja la crisi de la Justícia i crea
noves reaccions: “és vergonyós el que està passant”

Tercera edició

Cándido Jornet, vicepresident de Juristes de l'Ebre per les Llibertats, presentant el document. 

Advocats i advocades
ebrencs signen un
document demanant
“transparència”
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EN UN MINUT

*AGROFRUIT espera
salvar la campanya si
alguna empresa estatal
del sector l'acaba com-
prant abans del gener.
L'empresa reconeix que
la desconfiança dels
bancs i la caiguda de la
facturació l'han empès al
tancament.

*SERGI SOL presenta a
Tortosa el llibre ‘Oriol
Junqueras. Fins que
siguem  lliures’. L’obra
explica els fets de la tar-
dor catalana des de l’òp-
tica del cercle més íntim
del líder d’ERC. 
L’excap de gabinet
d’Oriol Junqueras, pre-
sentarà el seu llibre el
dilluns 26 de novembre,
a les 19h, a la Biblioteca
Marcel·lí Domingo de
Tortosa.

*EL MONÒLEG “POM-
PEU FABRA. JUGADA
MESTRA!” es representa
dimarts 27 de novembre
(18 h), a l’Aula Didàctica
del Museu de Tortosa.

*ELS FRESCOS DE LA
REIAL CAPELLA DE LA
CINTA  protagonistes del
llibre de Sílvia Canalda
editat per la Fundació
Privada Duran Martí.

*14ENA MOSTRA FOL-
KLORE POPULAR
Cucafera Folk, que
tindrà lloc aquest cap de
setmana a Tortosa. Avui
(20.30h) pregó tradicio-
nal a càrrec del cantan-
dor Joseret (sala de
plens de l’Ajuntament)

Més Notícies

L'Ajuntament de Tortosa ha aprovat, aquest dimarts, el pressupost general de
2019, uns comptes de 70,4 milions d'euros, lleugerament superiors als de l'any
passat, en un 0,71%, i que volen garantir "l'estabilitat" en l'últim tram de l'ac-
tual mandat municipal, amb el compliment dels últims compromisos recollits al
Pla d'Acció Municipal (PAM) i al pacte de govern municipal. Alguns grups de l'o-
posició, PSC i Movem Tortosa, han votat en contra dels comptes, que han qua-
lificat "d'electoralistes i continuistes", i han aprofitat el plenari de debat per
detallar tots els compromisos i actuacions que el govern municipal, PDeCAT i
ERC, han incomplert en els darrers 12 anys. El PP s'ha abstingut i el regidor de
la CUP no ha assistit al plenari. La partida d'inversions es manté per sobre dels
quatre milions d'euros. El consistori també tornarà a reduir el deute “al voltant
d'1 milió d'euros durant el 2019, i es preveu situar la ràtio d'endeutament en
59,53%, la xifra més baixa en els últims anys a l'Ajuntament de Tortosa”. El
deute del consistori el 2007 era del 110%. L'alcaldessa, Meritxell Roigé, apunta
que la racionalització del deute “permet disposar més recursos per polítiques
socials i esportives”.

L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, el secretari
general de l'Esport de la Generalitat, Gerard
Figueras, i el regidor d'Esports de Tortosa, Joaquim
del Pino, van inaugurar dissabte de manera oficial les
instal·lacions del nou Complex Esportiu Win, situat a
l'estadi municipal. L'equipament va entrar en funcio-
nament la setmana anterior, obrint als usuaris les dos
piscines existents, així com totes les sales de màqui-
nes i d'activitats dirigides. Durant el seu discurs,
Roigé va destacar el "salt qualitatiu" que represen-
tarà la nova instal·lació per a la pràctica esportiva de
la ciutat i va revelar que des què el complex ha
entrat en funcionament es van produir més de 350
inscripcions d'usuaris en la primera setmana.

“I tornar a reduir el deute”. L’oposició vota en contra

Festa temàtica que va convertir el centre en la Feria d’Abril de Sevilla

Inauguració del nou 
Complex Esportiu WinTortosa aprova un pressupost que vol

garantir "l'estabilitat" del final de mandat
En una setmana s'han produït més de 350 inscripcions

Més de 300 persones participen 
al IV aniversari de L’Onada Tortosa

La Residència Assistida i Centre de Serveis L’Onada Tortosa va celebrar el passat dissabte 17
de novembre el seu IV aniversari amb una festa temàtica que va convertir durant tota una
tarda el centre en la Feria d’Abril de Sevilla. 
Més de 300 persones; entre les quals es van comptar familiars dels residents, persones usuàries
i personal del centre i, també, amics i veïns; van prendre part d’un esdeveniment que va ser tot
un èxit. “L’afluència de gent va ser important i l’ambient fantàstic”, explica la directora del
centre Andrea Labòria.

“Es tornarà a reduir el deute al voltant d’1 ME durant el 2019 i es preveu
situar l’endeutament en un 59%, la xifra més baixa dels darrers anys. 

El deute era del 110% al 2007”

A Catalunya es faran l'any que ve 485 fires territorials,
estatals i internacionals. És la xifra rècords de l'última
dècada però també la més alta de la història del país,
com ha assenyalat la directora general de Comerç,
Montse Vilalta. Dos terceres parts són multisectorials i
artesanals i més d'un 30% es concentren a l'àmbit
metropolità de Barcelona. Vilalta ha destacat que el
sector firal genera un impacte econòmic, directe, indi-
recte i induït, de 3.500 milions d'euros i 34.000 llocs de treball. Les fires creixen en nombre, un 6% més el 2019,
però també en visitants i expositors, donant la crisi per superada. Tortosa va acollir dimecres i ahir dijous el 25è
Congrés de Fires de Catalunya on els gestors firals van rebre formació en creativitat i innovació per seguir fent-
les créixer.

El termini de presentació de clipmetratges és del 5
de novembre de 2018 al 3 de febrer de 2019 (data
límit). Cal emplenar el full d’inscripció que es pot
trobar al www.unescotortosa.cat i enviar-lo a
info@unescotortosa.cat. L’acte de lliurament de
premis tindrà lloc a Tortosa, el dissabte 16 de març.
Serà presidit pel Dr. Federico Mayor Zaragoza,
President de la Fundación Cultura de Paz i exdirec-
tor General de la UNESCO.
Els projectes presentats han de promoure: els
valors ecològics promoguts per la Carta de la Terra;
els Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS) recollits en l’agenda 2030 de les Nacions
Unides i el coneixement de la biodiversitat de la
Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre.

XII edició Premi 
Federico Mayor Zaragoza

Catalunya celebrarà l'any que
ve el nombre de fires més alt

de la històriaConcurs de creació de clipmetratges

La Federació de Fires ha fet a Tortosa el 25è congrés 
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Roda de premsa de presentació de la Fira de Mostres.

L'Ajuntament d'Amposta
ha concedit cinc subven-
cions a treballadors que
han iniciat, aquest 2018,
projectes com a autònoms
o com a socis de coopera-
tives de treball. En concret
s'han destinat 8.412,43
euros amb ajudes nomi-
nals que no poden superar
els 2.000 euros per sol·lici-
tant. El consistori vol
donar suport als nous pro-
jectes municipals d'autoo-
cupació amb aquests ajuts. 
Fem Ocupació
D’altra banda, un 65% dels joves participants al
programa Fem Ocupació per a Joves renoven el
seu contracte. Un total de 25 van tenir l’oportu-
nitat d’inserir-se al món laboral mitjançant el
programa.

Amposta atorga ajuts a
emprenedors

Per fer front a les despeses dels nous negocis

Nou coordinador
territorial de Joventut 

Ho és l’ampostí Joan Lluís Barberà

El delegat del Govern a l’Ebre, Xavier Pallarés, i la di-
rectora general de Joventut, Norma Pujol, juntament
amb la directora territorial de Treball, Afers Socials i
Famílies, Rosanna Fatsini, han presentat el nou coordi-
nador territorial de Joventut, Joan Lluís Barberà Carce-
ller que agafa el relleu de la directora general de Jo-
ventut amb “una gran responsabilitat, molta il·lusió i moltes ganes de treballar per i amb jovent de les Terres de
l’Ebre, que són el present i han de ser el motor del futur del nostre territori”. Joan Ll. Barberà, d’Amposta, és lli-
cenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport per la Universitat de Barcelona (UB) i diplomat en Magisteri per
la Universitat Rovira i Virgili (URV). Màster en rendiment esportiu per la Universitat Autònoma de Madrid (UAM)
i, actualment, està finalitzant el Curs de Direcció de centres educatius del Departament d’Ensenyament.

El divendres negre, més conegut com Black
Friday, torna avui divendres a les botigues
d’Amposta, just abans de l’inici de la campanya
nadalenca.  En el marc del Black Friday, un total
de 38 establiments del municipi obriran les seves
portes fins a les deu de la nit amb descomptes
especials per a la seva clientela.

Black Friday, avui divendres

Lo Pati-Centre d'Art Terres de l'Ebre d'Amposta
tornarà a acollir, des d’ahir i fins diumenge, el
certamen Femme in Arts. Visibles a escena, una
proposta per "combatre i reflexionar sobre la
violència masclista" des de la creativitat femeni-
na. Es podran veure pel·lícules com 'Brava' de
Roser Aguilar, les actuacions de Pentina't Lula i
Jansky, o un Poetry Slam obert a totes aquelles
veus que hi vulguin participar. 

Festival Femme in Arts 

El grup municipal socialista d’Amposta exigeix
millores a l’Atenció Primària del Sistema Sanitari
Públic. El portaveu, Francesc Miró, també reclama
l’apertura del nou CAP d’Amposta: "els ampostins
ens reclamen una atenció sanitària adequada i que
actualment, amb el temps que es dedica a les visi-
tes, és totalment inviable garantir-la”.

Millores a l’Atenció Primària

La policia local d'Amposta ha detingut un veí de
la mateixa ciutat, de 32 anys d'edat, com a pre-
sumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues.
Quan l'home ha detectat la presència dels agents
policials ha intentat fugir i desfer-se de la droga.
Finalment, l'han interceptat i s'ha recuperat la
substància: deu embolcalls en total, de suposada
cocaïna, preparats per a la seua distribució. 

Presumpte tràfic de cocaïna



DIVENDRES 23 
DE NOVEMBRE

DE 20186

diarimés
ebre TERRES DE L’EBRE

www.mesebre.cat

EN UN MINUT

*L’AJUNTAMENT DE
DELTEBRE dóna el tret
de sortida al Carnaval
2019. La Junta de
Govern Local d’aquesta
setmana ha aprovat les
bases que regulen la
participació al Carnaval
2019, fent d’aquesta
manera la primera
passa per començar a
preparar una de les
celebracions més espe-
rades pels veïns i veïnes
de Deltebre: el
Carnaval que tindrà lloc
el 23 i 24 de febrer.

*DELTEBRE: ahir dijous
es va fer la presentació
del Pla de Polítiques de
Dones. L'acte va comp-
tar amb l'assistència de
l'alcalde de Deltebre,
Lluís Soler, i la Dra.
Rosa Queral, autora del
Pla Local de les Dones.

*L’AMETLLA: demà
dissabte s’escollirà la
Pubilla Major, l’Hereu
Major i la Pubilla
Infantil de la Candelera
2019. El Poliesportiu
acollirà l’acte a les 18 h,
quan també es farà la
presentació dels
Quintos. D’altra banda,
Doctor Prats serà el cap
de cartell de la
Candelera. L’actuació
serà dissabte 26 de
gener,  quan també
pujarà l’escenari Joan
Rovira i la seva banda.

Més 
notícies

Aquesta setmana s’ha iniciat l’arranjament dels desperfectes de l’o-
bra del centre comercial de La Cava a causa de les deficiències en l’e-
xecució inicial. Una actuació que no suposarà cap cost per a
l’Ajuntament atès que s’executarà l’aval de l’obra dipositat per l’em-
presa constructora, després de les gestions realitzades pel govern
municipal. En la seva primera fase, s’asfaltarà el tram de l’avinguda
Goles de l’Ebre, un fet que causarà el tall de circulació en aquest tram
aproximadament durant una setmana hàbil. Alhora, també es retira-
ran les antigues faroles que es van quedar pendents de treure en el
moment de l’execució de l’obra inicial. Durant els dies d’execució de
l’obra, la zona blava no estarà operativa i el mercat dels dijous es
celebrarà igualment. L’alcalde, Lluís Soler, ha explicat que “al seu
moment, des de l’oposició, ja esmentàvem que aquesta actuació no
es realitzava de manera correcta i pocs anys després ja hem hagut
d’actuar per a posar solució”. En una segona fase, i ja entrats al
2019, s’arranjaran les llambordes del carrer Sebastià Juan Arbó.

Deltebre inicia les obres d’arranjament
del centre comercial de La Cava

‘Una actuació que no suposarà cap cost per a l’Ajuntament’

Fins a dos anys de retard acumula el Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació espanyol en el pagament de les ajudes a la
paralització temporal de l’activitat pesquera, en les modalitats
d’arrossegament i encerclament. I és que la gestió de vedes pes-
queres recau directament sobre l’Estat, però el Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat
ha decidit destinar prop de 732.000 euros, provinents del Fons
Europeu Marítim i de la Pesca, per cobrir el pagament. Una
quantitat que, el patró major de la Confraria de Pescadors Sant
Pere, Miquel Brull, considera que arriba molt tard i que a més,
està molt mal repartida entre les diferents flotes pesqueres cata-
lanes. Brull també ha denunciat la normativa aplicada l’any pas-
sat per poder rebre fons estructurals de pesca, la qual definia
que per poder rebre aquestes subvencions, l’embarcació no ha
de tenir cap infracció greu en els 12 mesos previs, ni tampoc en
els 5 anys posteriors. Fa uns dies, el mateix Departament d’Agri-
cultura va reclamar al Ministeri que es retornés al model descen-
tralitzat de gestió dels ajuts a les vedes, per tal de millorar i agi-
litar la tramitació dels ajuts i el seu pagament efectiu a la flota.

‘Ara es comencen a cobrar les vedes de 2016 i 2017’

Els pescadors caleros consideren que
els ajuts arriben “tard i mal pagats”

L’Onada Serveis, a través
del seu Departament de
Formació, activa el proper
mes de desembre junta-
ment amb el Servei
d’Ocupació de Catalunya
(SOC) i amb el suport del
Ministerio de Empleo y
Seguridad Social i la
Generalitat de Catalunya un
curs subvencionat de 620
hores per obtenir el
Certificat de Professionalitat
d’Atenció Sociosanitària a
Persones Dependents en el
Domicili. 
El curs s’impartirà al munici-
pi de Deltebre, i està
adreçat a persones aturades o en actiu. 
Per inscriure-se’n cal contactar amb el Departament de Formació de
L’Onada Serveis a través del telèfon 977 21 12 21 o el correu electrònic
formació@lonada.com. 
“És una bona oportunitat per créixer professionalment adquirint uns
coneixements indispensables per desenvolupar una professió, la d’assis-
tent sociosanitari a persones dependents al domicili, actualment molt
demandada i amb projecció de futur”, expliquen des de l’àrea de for-
mació de L’Onada Serveis.

L’Onada Serveis i el SOC el duran a terme a Deltebre, al desembre

Curs d’Atenció Sociosanitària a 
Persones Dependents al Domicili

Gepec-EdC Roquetes, el Grup d’Esplai Blanquerna, els Quintos/es de Camarles, el Grup
Cooperatiu de Joves i Ester Besolí són els cinc candidats que opten a rebre el premi Projecte
Jove 2018, que atorga anualment el Consell Comarcal del Baix Ebre amb la finalitat de guar-
donar les millors iniciatives juvenils desenvolupades a la comarca.
El jurat, integrat per la presidenta comarcal Sandra Zaragoza, els representants dels diferents
grups polítics que integren la Corporació i el coordinador territorial de Joventut de la
Generalitat a l’Ebre, Joan Lluís Barberà, s’ha reunit aquesta setmana però el seu veredicte
no es coneixerà fins el 29 de novembre, en el decurs de l’acte de lliurament dels premis
comarcals. El premi Projecte Jove està dotat amb 1.000 euros.

5 projectes opten al Premi 
Projecte Jove 2018

Organitzat pel Consell Comarcal del Baix Ebre

El jurat del Premi Projecte Jove. 
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El cap de setmana passat

LA RÀPITA

*ELS DOS MÚSICS
MÉS VETERANS de
l’Agrupació Musical
Rapitenca, lo tio Paco
i lo tio Rovira, seran
homenatjats dissabte
en el concert de Santa
Cecília que tindrà lloc
a l’auditori Sixto Mir.
Celebren 70 anys com
a músics de la banda.

*DISSABTE: resultats
excel.lents de la
marató de Donació de
Sang i Plasma. 404
persones van partici-
par-hi, de les quals
311 van poder donar
sang i 46, plasma.

*DIMECRES, a
l’Auditori Sixto Mir,
va tenir lloc l’acte ins-
titucional en comme-
moració del 25 de
novembre, el Dia
internacional per a
l’eliminació de la
violència envers les
dones. 

Més notícies

L’Ajuntament de la Ràpita, jun-
tament amb el Col·lectiu de
Cuina de la Ràpita-Delta de
l’Ebre han estat presents al
Fòrum Gastronòmic que ha tin-
gut lloc a Girona –del 18 al 20
de novembre-, el punt de tro-
bada del món de la gastrono-
mia i del Foodservice, des
d’empreses d’equipaments,
serveis i distribució fins a pro-
ductors del sector primari i l’ar-
tesania alimentaria.
El fòrum és un dels millors apa-
radors per a aquestes empreses
que combinen els seus estands
amb un atractiu i ampli progra-
ma d’activitats protagonitzades
per destacats cuiners. Al mateix
temps, la fira és un aparador
amb molt potencial pels pro-
ductors i restauradors catalans.
L’alcalde de la Ràpita i regidor
de Turisme, Josep Caparrós, ha
volgut destacar la importància
d’haver estar present en aques-
ta fira especialitzada, per la pro-
jecció que implica per a la gas-
tronomia i el turisme rapitenc:
“La Ràpita hi havia de ser per-

què aquest és un dels certà-
mens gastronòmics més impor-
tants dels que es fan al sud
d’Europa. Hem aprofitat per
presentar les Jornades
Gastronòmiques del Llagostí,
que segurament és el nostre
principal producte identitari, un

producte que ha acabat gene-
rant marca i territori. I aquest
relat ens permet explicar per-
què som el referent gastronò-
mic del sud de Catalunya”, ha
afirmat.
El Col·lectiu de Cuina de la
Ràpita – Delta de l’Ebre no ha

volgut deixar perdre aquesta
oportunitat i ha portat algunes
de les seves marques premium
a l’esdeveniment gironí, on
també ha pogut donar a conèi-
xer la tasca que fan plegats a
l’hora de difondre els objectius
del grup.

La Ràpita es promociona com a capital gastronòmica del
Delta de l’Ebre al Fòrum Gastronòmic de Girona

Un dels millors aparadors de les empreses del sector

Més de 600 ampolleros van celebrar 
un any més la Festa de la Segregació

Un any més, l'Ampolla ha celebrat la Festa de la
Segregació. Per anar obrint boca, divendres, tot i la
pluja, es va gaudir de la degustació Coses nostres,
que va estar acompanyada pel concert de Los
Sirgadors. Aquesta activitat, a més, s'emmarcava en
la VI Setmana del Comerç. L'endemà dissabte,
Guardet i la seva rondalla van alegrar amb la músi-
ca tradicional ebrenca els carrers del municipi i van
visitar els establiments participants en la Setmana
del Comerç per dedicar algunes rondalles als pro-
pietaris i clients. A la nit, més de 600 ampolleros i
ampolleres van omplir el Casal Municipal per sopar
el tradicional bou estofat. Els diners recaptats en la
venda dels tiquets del sopar van anar destinats a la
Marató de TV3. El punt final a la nit el va posar l’or-
questra Cimarrón.

Misteriós robatori a La Llar de Jubilats de Santa Bàrbara

La nit de diumenge es va produir un robatori a les
oficines de l'Associació de Jubilats de Santa Bàrbara i
a l'adjacent Restaurant La LLar. Responsables de
l'establiment comunicaven a La Plana Ràdio que, a
banda del que els han sostret, el més estrany és que
no hi ha rastres de com els lladres han pogut accedir
al local. 
No hi ha ni finestres ni portes trencades o forçades i

tot apuntaria que els delinqüents o s'haurien quedat
amagats a l'interior la nit de diumenge o que dispo-
sarien d'un clau per entrar i sortir o algun altre giny
per obrir sense fer destrosses. Els han pres el canvi de
la caixa i la panera que sortejaven per Nadal. 
Als jubilats els han pres un ordinador portàtil, tot i
que, amb una radial, també han intentat emportar-se
la caixa forta. (La Plana Ràdio)

Ports  promou el port
industrial d'Alcanar 

Ports ha fet una aposta estratègica per impulsar
l’activitat comercial dels ports de gestió directa com
ara, Palamós, Vilanova i la Ràpita, i de gestió indi-
recta com el port d’Alcanar, l’únic port industrial de
Catalunya on l’empresa cimentera Cemex opera la
seva línia de productes. Un port que també té un
moll obert a qualsevol tràfic de mercaderies.
L’objectiu de la campanya de promoció és incre-
mentar les línies d’exportació i importació de pro-
ductes, generar llocs de treball, incrementar el crei-
xement econòmic dels nuclis urbans on es troben
els ports i els seus entorns. El port d’Alcanar, amb
un calat de 12 metres, s’està promocionant amb
força per donar a conèixer al sector comercial el
gran potencial de les seves instal·lacions.
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El director territorial de
Cultura de les Terres
de l’Ebre, Ferran
Bladé, i el president de
la Comissió Cívica del
Patrimoni de les Terres
de l’Ebre, Ferran Torta,
van presentar dime-
cres, la II Jornada
sobre Intervenció en
Patrimoni de les Terres
de l’Ebre. 
També hi participaren
en la presentació, per
part de l’Institut
Ramon Muntaner,
Elena Espuny, i Albert
Curto, de la Comissió
Cívica del Patrimoni de
les Terres de l’Ebre.
Aquesta segona edició
de la Jornada, que se
celebrarà l’1 de
desembre en el marc
de la XV Trobada
d’Entitats de la Diòcesi
de Tortosa, tractarà
sobre els Fons i col·lec-
cions fotogràfiques
d’àmbit privat.

Jornada sobre
Intervenció en
Patrimoni

L'Ajuntament de
Roquetes va aprovar per
unanimitat, en un ple
extraordinari celebrat el
passat dimarts 13 de
novembre, destinar la
quantitat de 280.876,23
euros del superàvit de la
liquidació de l'exercici
2017, a un total de sis
projectes d'inversions
financerament sosteni-
bles que es podrien dur
a terme a principis de
l'any 2019.

Els projectes
Segons Roquetes
Comunicació, en con-
cret, es destinaran
70.230,48 euros per
pavimentar un tram del
camí de Garroferets-
Pandorga proper a la
població del Reguers,
121.799,14 per remode-
lar l'accés i millorar els
vestidors del camp de
futbol municipal,

31.287,30 per a pavi-
mentar els carrers Masia
i Pau Casals, 25.297,89
per pavimentar l'exterior
del Pavelló municipal,
18.946,64 per condicio-
nament de la vorera de
la Via Verda i senyalitza-
ció del carril bici comprés
entre la rotonda d'accés

al pavelló fins a la seu
del Parc Natural dels
Ports, i finalment es des-
tinaran 13.314,78 per a
la instal·lació de cinc
punts de llum al carrer
Pare Alberca, on està
ubicat el nou CAP, el
centre d'assistència
primària de Roquetes.

Roquetes invertirà 280.000 euros del
superàvit del 2017 en sis nous projectes

Els sis són “financerament sostenibles”

L’alcalde de Roquetes, Paco Gas.

Roquetes Comunicació

L’Ajuntament de l’Aldea i Càritas han signat un nou
conveni de col·laboració “per facilitar ajuda i recur-
sos a les famílies més necessitades del nostre poble.
Aquesta és la línia a seguir per les dos parts per
poder arribar a totes les persones i als col·lectius més
desfavorits i que menys recursos disposen. Amb el
conveni Càritas disposarà de més recursos per qui
més ho necessita”. D’altra banda, dins de l’actualitat
del municipi, l'Ajuntament impulsa els Pressupostos
Participatius 2019 per tal que la ciutadania pugui
decidir el destí de 80.000 euros tal com va acordar la
Comissió de Seguiment. El proper dimecres finalit-
zarà el període per votar.

Conveni entre l’Ajuntament
de l’Aldea i Càritas

Per facilitar ajuda i recursos als més necessitats

Les XXV Jornades Citrícoles
d'Alcanar encaren la recta final

Aquesta setmana Alcanar acull les XXV Jornades
Citrícoles d'Alcanar, unes jornades tècniques de
referència al sector i que enguany estan d’aniversari.
Dilluns es va celebrar la seua inauguració amb la
presència de Teresa Jordà, consellera d'Agricultura de
la Generalitat, i de José Miguel Campos, director de
l'Estació Experimental a l'Ebre de l'Institut de Recerca
i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). La mateixa
tarda la consellera es va reunir amb representants del
consistori i del sector citrícola, els quals li van trans-
metre els greus efectes de la gota freda de l'octubre i
que, en el cas de la producció de cítrics i vivers, encara
no es poden determinar amb exactitud. Jordà es va
comprometre a transmetre la problemàtica al govern
de la Generalitat: “Mirarem quines línies i allà on
podem ajudar, ja que això és un cas excepcional.
Traslladaré aquests números al Consell executiu i bus-
carem solucions, recursos i  imaginació per a donar
una resposta a l’alcalde per tal que el consistori pugui
transmetre-la al sector”. Per la seua banda, Joan
Roig, alcalde d’Alcanar, va voler retre homenatge a
totes les persones  que durant aquestes vint-i-cinc
edicions han fet possible les Jornades però, sobretot,
“les pageses i pagesos que són els protagonistes. És
difícil desvincular-se del sentiment d’amargor per les
pluges torrencials de l’octubre i la llevantada poste-
rior, però hem d’aprofitar al màxim les jornades per tal
d’intercanviar experiències i coneixements amb l’ob-
jectiu de  fer créixer encara més el nostre sector citrí-
cola”. 

Presentació pública de
Socialistes per la República

El col·lectiu Socialistes per la República va celebrar la
seva presentació pública a les Terres de l’Ebre el passat
divendres a l’Ebre Terra. L’acte va començar amb la
lectura del manifest ‘Som socialistes, volem treballar
per la República Catalana’, que van llegir excàrrecs
socialistes de les quatre comarques ebrenques.
L’exregidor socialista i candidat a l’alcaldia de Deltebre,
Joan Alginet, va destacar: “el país, el territori, necessi-
ta que el socialisme democràtic que vol seguir fent
política i no se sent reflectit en els posicionaments del
PSC ni molt menys del PSOE, segueixi i els espais que
ens ofereixen sónespais en els que ens sentim còmo-
des i crec que ERC ha fet un gest de molta generosi-
tat”. L’exsecretari general de l’UGT al Camp de
Tarragona i diputat al Congrés, Jordi Salvador, que va
ser l’encarregat de cloure l’acte. Salvador va insistir en
què “el pal de paller d’aquest país en aquest moment
és Esquerra Republicana, sense cap mena de dubte”.

Quatre detinguts al Perelló i a
l'Aldea pel robatori de garrofes

Els Mossos han detingut quatre persones pel robatori
de garrofes en finques del Perelló i l'Aldea. La primera
de les detencions va tenir lloc al Perelló. El propietari
d'una finca va sorprendre dos homes sostraient-li les
garrofes. Mentre els recriminava l'acció i avisava la
policia, van intentar fugir emportant-se els sacs que
havien recollit. En la seva fugida, un dels lladres va
empènyer el denunciant, un home d'edat avançada,
que va caure al terra i va patir ferides lleus. Després
que es personessin a la finca vigilants municipals del
Perelló i Mossos, aquests últims els van detenir per
robatori amb violència. Es tracta de dos homes de 26
i 50 anys, de nacionalitat espanyola i veïns de Reus,
amb antecedents policials per fets similars. Un dels
detinguts es trobava investigat per una altra causa
judicial, per la qual es va ordenar el seu ingrés a presó
mentre que el segon va quedar en llibertat amb
càrrecs després de passar a disposició del jutge de
guàrdia de Tortosa. El segon cas es va produir a
l'Aldea. Dos veïns d'Amposta, de nacionalitat espan-
yola i 26 i 49 anys, estan acusats d'un presumpte furt
quan van ser enxampats per agents de la policia local
de l'Aldea recollint il·legalment garrofes en una finca
del municipi. Després de comprovar que no disposa-
ven de permís per recollir-les, els Mossos els van dete-
nir. Els Mossos havien iniciat una investigació als
magatzems i almàsseres de la zona. En un d'aquests
negocis, van comprovar que des de l'1 de setembre
constaven 57 registres de compra de garrofes a les
mateixes persones per un pes de 14 tones.
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Acusen els alcaldes de negociar convenis "d'amagat amb les empreses"

EN UN MINUT

Aquest dimarts han
arribat a Móra d’Ebre
les restes de l’escultor
Julio Antonio i de la
seua mare, i el conjunt
arquitectònic de la
seua tomba, després
que la setmana passa-
da es fes l’exhumació
a Madrid, al cementiri
de l’Almudena. 
Móra d’Ebre crearà un
museu dedicat al que
es considerat com el
gran renovador de
l’escultura a l’Estat
espanyol. 
Julio Antonio és com
es coneix a Antonio
Rodríguez Hernández
(Móra d’Ebre, 1889 –
Madrid 1919), autor
d’obres tan destaca-
des com el monument
als Herois de 1811,
ubicat a la rambla de
Tarragona, o el mau-
soleu Lemonier, expo-
sat al Museu d’Art
Modern de
Tarragona.

Més notícies

L’Onada Serveis, les persones
usuàries dels seus centres i totes
les dones i homes que formen
l’equip humà d’aquesta organit-
zació que gestiona una trentena
de residències assistides i centres
de dia es mobilitzen aquesta tar-
dor contra el càncer. Aquesta
malaltia, tot i els avenços, conti-
nua sent una de les principals
causes de mort a l’Europa Occi-
dental i protagonitzarà el proper
16 de desembre La Marató de
TV3, esdeveniment del qual L’O-
nada Serveis és organització
col·laboradora. Per donar suport
a aquesta activitat i obtenir be-
neficis que es destinaran a la
Marató que la Televisió de Cata-
lunya organitza el proper mes,
s’estan activant, des del passat
setembre i als diferents Centres
de Dia i Residències Assistides de
L’Onada Serveis, més d’una cin-
quantena d’actes solidaris. L’ob-
jectiu és igualar o superar els més
de 18.000 euros que es van ob-
tenir com a beneficis solidaris als
actes que es van organitzar als
centres de L’Onada Serveis amb

motiu de la Marató contra les
Malalties Infeccioses que TV3 va
organitzar el 2017. Enguany, la
nòmina d’actes inclou activitats
com ara els mercadets d’artesa-
nia que acullen centres com el
d’Ulldecona o Sant Fruitós de
Bages, xocolatades i sessions de
bingo com les programades a

Riudoms, Gandesa, Horta de
Sant Joan o Tarragona, maratons
de Zumba com la prevista a Gan-
desa, botifarrades com la de Ba-
dalona o paellades com la que se
celebrarà a Riudoms. 
A més; aquest 2018, hi ha una

novetat: l’edició d'una  tirada ex-
clusiva de polseres solidàries a

Deltebre. De dissenyar-les s’ha
encarregat l’artesana en bijute-
ria Rosaura Castells, filla d’una de
les persones usuàries del Centre.
Les polseres, de les quals n’hi ha
dos models -un de més femení i
un unisex- estan a la venda a un
preu de tres euros. 
Rosaura, qui va patir un càncer

de mama fa set anys, ha volgut
encarregar-se del disseny de la
polsera per a, explica ella matei-
xa, “fer quelcom a favor dels al-
tres tot reconeixent la tasca que
es fa als centres de L’Onada Ser-
veis i ajudant a lluitar contra una
malaltia que jo he patit”. Per La
Marató de TV3, Rosaura ha dis-
senyat una peça senzilla i elegant
amb la qual vol deixar la seva
empremta en una tasca, la lluita
contra el càncer, que considera
fonamental: “tinc una bona
amistat amb Mònica, la directora
de L’Onada Residència Deltebre.
La meva mare, a més, és usuària.
Quan van plantejar-me crear
aquestes polseres, no m’ho vaig
pensar. Per mi, és una gran satis-
facció”, ens explica.

L’Onada Serveis es mobilitza 
contra el càncer

Més de 50 actes per obtenir fons que es destinaran a La Marató de TV3. Objectiu: superar els més de 18.000 euros del 2017

La Plataforma de la Terra Alta rebutja la instal·lació de
30 nous aerogeneradors a la comarcal

La Plataforma en Defensa de la Terra Alta i l'Ateneu Popular la Pastora
rebutgen frontalment la instal·lació de 30 nous aerogeneradors als termes
municipals de Vilalba dels Arcs, Batea i la Pobla de Massaluca. Es tracta
dels parcs de Tres Termes, los Barrancs i Punta Rodona, que recentment
han rebut l'autorització d'Urbanisme mitjançant l'aprovació del pla espe-
cial, convertint-se en l'única zona de concentració de Catalunya que s'e-
xecutarà de les adjudicades al 2010. En un comunicat, les entitats acusen
els alcaldes de les poblacions afectades de "negociar d'amagat amb les
empreses sense escoltar el teixit associatiu i cultural ni als representants
econòmics de la comarca", com els agents turístics o la D.O. Terra Alta,
que s'oposen a la massificació eòlica.
Recorden que els 184 aerogeneradors instal·lats en nou centrals des de
2004 són "xifres totalment desproporcionades" per una comarca que
aposta per treballar la terra i el paisatge. Retreuen també que, malgrat
aquestes instal·lacions, la comarca ha perdut prop de 1.100 habitants els
últims deu anys. 

Cap de setmana d’homenatges en la commemoració dels 80 anys 
del final de la Batalla de l'Ebre

Les Brigades Internacionals han estat homenatjades
aquest diumenge a la Fatarella amb la recreació
històrica de l'últim combat de la Batalla de l'Ebre. La
commemoració s'emmarca en els actes de celebració
dels 80 anys del final d'aquesta efemèride i hi han
participat prop d'una quarantena de familiars dels
brigadistes, procedents dels Estats Units, Holanda,
Escòcia, Alemanya i Rússia. 

Els actes van començar divendres, a Flix, amb un
homenatge a les víctimes i combatents de la Batalla,
sobretot els pontoners, que van ser decisius per a
l'estratègia ofensiva i defensiva per creuar el riu.
A Flix també van haver-hi altres recreacions històri-
ques, durant tot el cap de setmana passat, com
també a les Camposines i les ja esmentades de la
Fatarella.

Tivissa aprova un projecte de
pavelló poliesportiu

El ple de l'Ajuntament de Tivissa ha aprovat el pro-
jecte de nou pavelló poliesportiu municipal. Amb un
cost previst de 2,29 milions d'euros, s'executarà en
dos fases i s'integrarà dins de l'ampliació del com-
plex turístic de la població, juntament amb la pisci-
na, l'alberg i el càmping. Tindrà una superfície cons-
truïda de 1.631 metres quadrats i les obres incorpo-
raran millores i reformes de l'entorn. L'alcalde de
Tivissa, Jordi Jardí, ha destacat que el projecte vol
convertir-se en una eina per dinamitzar econòmica-
ment el municipi i "desestacionalitzar" el equipa-
ments turístics. 
El projecte va ser aprovat amb els vots favorables de
l'equip de govern del PDeCAT i la regidora indepen-
dent de la Serra d'Almos.
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Edward
CarterOrígens

LA RÀPITA I L'ALGUER

Per segon any consecutiu La
Ràpita ha celebrat "Orígens",
l'esdeveniment cultural ubicat
al barri mariner del Xicago, que
és, sense cap mena de dubte
l'indret més emblemàtic de la
ciutat i que ha acollit més de
vuitanta activitats, totes elles
relacionades, tal com diu el seu
nom, amb la recuperació de la
vida rapitenca de principis del
segle XX. Però hi ha hagut un
acte que ha passat un xic desa-
percebut, però que en el fons té
una importància cultural consi-
derable, i és el recital de poesia
en llegües minoritàries a càrrec
de "Mar de Fora”·, en un
moment que a Madrid s'estan
aixecant veus que advoquen
per incrementar la presència del
castellà a Catalunya i retirar les
competències d'educació cap a
la Meseta.

Eduardo Margaretto, l'incisiu i
biògraf ja tingut la formidable
idea de donar veu tant a Pier
Paolo Pasolini com a poetes
sards de l'Alguer. D'aquesta
forma l'Adriàtic i el mar Tirrè
s'unien a la Mar de l'Ebre per
unificar, encara més, la
Mediterrània.
Pasolini va intentar fundar una
llengua que es deia
"Accademiuta", la qual va origi-
nar la revista "Stroligut", que
reunia llengües oprimides com
el provençal, l'occità, el català i
el friülà (recordem que Pasolini
va néixer a la regió italiana del
Friül). 
Pasolini, que ha estat considerat
com un dels grans intel·lectuals
europeus del segle XX, va ser,
també, creador d'una obra

monumental literària. A la revis-
ta "Stroligut", de caràcter
humanista va recollir llengües
minoritàries en aquell moment
(1947). En el nostre idioma va
publicar una "Antologia de poe-
tes catalans", entre els quals,
Jacint Verdaguer, Carles Riba,
Manuel Bertran Oriola i Carles
Carbó, que va ser el seu enllaç a
Catalunya. Margaretto fou el
que recità, en friülà, versos de
Pasolini. En l'altre apartat va
estar present la ciutat de
l'Alguer, a la Sardenya italiana i
Miquel Reverté, Núria Reverter,
Núria Ibáñez i Daniel Sainz de
Aja donaren veu a l'alguerès
amb poemes d'escriptors de la
ciutat catalana sarda. Dos edito-
rials barcelonines han portat a
terme, recentment, una antolo-
gia de poetes algueresos tra-
duïts al català, entre els quals els
coneguts Rafael Caria,
Pascual Scanu i Antoni Canu, i
tot gràcies a la determinació del
vinarossenc Joan Elies Adell, en
aquell moment director de
l'Espai Llull a l'Alguer, i avui
director de la Institució de les
Lletres Catalanes. Cal recordar
que el nostre amic Emigdi
Subirats és un gran estudiós de
la literatura catalana a l'Alguer.
És molt positiu i desitjable que la
nostra llengua es mantingui a la
ciutat sarda i que no es perdi la
relació cultural. Tant com que
els poetes algueresos continuen
en la seva tasca de mantenir el
català, a pesar de les moltes difi-
cultats.
Per tant, que Mar de Fora hagi
fet un recital poètic en llengües
minoritàries ho considero un fet
realment extraordinari i que

s'hagi inclòs dintre de la progra-
mació d'Orígens dona peu a
pensar en els nostres orígens
catalans; tant a la Ràpita com a
l'Alguer continuen vius, tot i
que a la Meseta els quatre mise-
rables i depravats culturals s'es-
tan fotent de fàstic en compro-

var que la nostra llengua conti-
nua viva a pesar de persecu-
cions i veure que som i pertan-
yem a un poble amb una gran
cultura. Un prec: seria possible
estimats amics Rafa Balagué
i Érika Ferraté que en la tercera
edició d'Orígens s'establís una

relació cultural entre la Ràpita i
l'Alguer, sempre que les condi-
cions econòmiques ho perme-
tent, portant a la nostra ciutat
un parell de poetes algueresos
i alguna que altra conferència
amb l'ajut de la Institució de les
Lletres Catalanes?
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És un club i un poble amb gran tradició futbolista;
només cal veure la seua història, arribant en la tempo-
rada 85/86 a ser el tercer equip de la província. El Nàstic
estava a la Segona divisió B i Reus, Ampolla i Tortosa a
la Preferent. No existia la 1a catalana i llavors no hi
havia cap equip ebrenc en la Tercera divisió. 
Quan un equip agafa la inèrcia guanyadora, no hi ha
qui el pare. I aquest és el cas actual de l'Ampolla que en
els últims 56 partits, només n’ha perdut dos, a Valls,
enguany, i a Sant Jaume fa dues temporades. I porta 40
partits sense perdre a casa. Al capdavant d'aquest club
està Paco Gilabert, amb 12 temporades. D'aquestes, 4 a
3a catalana i 8 a 2a. I fa temps que diu: "aquesta serà
l'última, però si no es presenta ningú, potser segueixi"
On està el secret d'aquest equip?. Té un gran bloc, sap
fitxar jugadors de qualitat i té un senyor, Enric, que
també té part de culpa, amb gran capacitat de gestió de
grup, deixa tot el protagonisme als jugadors. Li agrada
treballar amb intensitat i ritme de pilota, amb disciplina,
és molt competitiu i ho sap transmetre. No podem obli-
dar l’aportació de Baltasar Capera com a secretari tèc-
nic. Va ser un gran jugador, dels millors de la seua
època, i ara ajuda en  temes esportius. 
Malgrat ser un club que gairebé no té presència d’e-
quips base, hi ha 170 socis i en la seva història han
hagut grans jugadors com Esteve, José Mari, Royo,
Andrés Capera, Balta, Damià, Ramon Pitarque, Jordi
Pitarque (qepe), Guillermo, Michel, Rafa, Fernando,
Dani Casas, Lluís Cabrera, Joel Navarro, Cotaina... La
Sénia va ascendir fa dos temporades i va quedar cinquè.
L’Ampolla porta ara el mateix camí. Estic segur que
podria estar al podi dels tres millors.

L’opinió de Joaquin Celma. 

L’Ampolla, 
40 partits invicte

El Catalònia B ha protagonitzat la polèmica de la set-
mana, queixant-se de forma enèrgica sobre el partit
contra el Vilalba (plana 19). Segons els jesusencs, l’àr-
bitre magrebí Ismayl va decantar el partit del costat del
Vilalba, club en el que hi ha jugadors magrebins que
“tenen relació amistosa amb l’àrbitre”. Abdul, del Vilal-
ba, es mostrava contrariat perquè no entenia “les quei-
xes del Catalònia. L’àrbitre no va influir en el resultat.
Vam guanyar per mérits propis i remuntant”. I pregun-
tava: “el Catalònia no té cap jugador magrebí?. També
es podia pensar el mateix si hagués guanyat. No acaba-
riem mai”. Sigui com vulgui, és complicat en un territori
com el nostre que no hi hagi suspicàcies d’aquesta me-
na. El comitè d’àrbitres sé que ho vigila. Cal confiar
sempre amb l’honestedat dels àrbitres i també que si te-
nen amics o familia en algun equip, no han de xiular-lo.
Parlo en general. 

Michel 

La polèmica 
de la setmana

MINUT 91
DIUMENGE, en directe, a 

CANAL TERRES DE L’EBRE. 
Anàlisi de la jornada amb resums amb els

gols dels partits: Santboià-Ascó, 
S. Ildefons-Rapitenca, l’Ampolla-Tortosa,

Ulldecona-Amposta. 
S Bàrbara-Perelló, Aldeana-Jesús i Maria i

Benissanet-Arnes
Convidats: Xavi Cid (tècnic Amposta) i
Enric Alaixendri (tècnic  l’Ampolla) 

22.30 h

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

TERCERA CATALANA
Dissabte
Flix-Alcanar 16h
S Bàrbara-Perelló 17h
Rapitenca-Olimpic Móra
d’Ebre 17.30h
Diumenge
Aldeana-J i Maria 12h
S Jaume-Corbera 15.45h
Batea-Godall 16h
R Bítem-Catalònia 16h
Masdenv.-Ametlla 16h
la Cava-Roquetenc
16.30h
QUARTA CATALANA
Dissabte
Cata lòn ia -De l t eb re
16.15h
Amposta-Xerta 17h
Diumenge
Vilalba-Tivenys 15.30h
Ginestar-Ebre E 16h
Benissanet-Arnes 16h
Fatarella-la Cava 16h

CF LA
SÉNIA

A la Sénia
li han tancat el camp
un partit i hi ha

malestar. “No volem
entrar en polèmiques
però en acabar el
partit van ser
jugadors de la

Canonja els que es
van enfrontar amb
part del públic. I si
van haver aficionats
locals que van poder
increpar-los, ho

lamentem, però no es
pot reaccionar com
van fer-ho. A més, hi
ha imatges del final

del partit”. 

El Més Ebre arriba a New
York. Després dels missatges de
les darreres setmanes amb rapi-
tenc sense filtro, en aquesta ha
aparegut una fotografia d’Her-
nan Subirats, president de la
Rapitenca, davant del New
York Times, llegint el Més Ebre.
Hernan, en la línia humorística
de tota la història, li respon a
rapitenc sense filtro que prefe-
reix llegir cròniques rapitenques
que no el que té darrera. 

El Més Ebre arriba a New York

El San Cristobal es va imposar per 2-4 

UN NOU CAPÍTOL

L’Ascó va perdre, a casa, con-
tra el San Cristobal (2-4) i se-
gueix en caiguda lliure. Malgrat
les modificacions efectuades a la
banqueta, l’equip no reacciona i
està en zona de descens directe.
Hi ha preocupació per aquesta
dinàmica, que no acaba de rever-
tir. I això que els asconencs van
avançar-se amb un gran gol de
Marcel. Un gol màgic. Però el
Sant Cristobal va entrar en situa-
ció arran d’un penal. I, en 15 mi-
nuts abans del descans, va remuntar amb l’1-3. L’Ascó va intentar-ho a la desesperada
però fou el rival qui va sentenciar amb l’1-4. Bertomeu, al final, va fer el 2-4. Nova de-
rrota i incertesa . Els dos propers partits són claus, contra rivals directes, abans del des-
cans. A Sant-boi i a casa amb el Reus B. Miranda, per temes personals, ha causat baixa.

Preocupació a Ascó perquè la 
dinàmica negativa no canvia

TERCERA DIVISIÓ

Després de 5 jornades sense guanyar a casa, la Rapitenca va poder fer-ho (2-1). Va
ser contra un Vilanova que es va avançar en el marcador arran d'un llançament de fal-
ta (35’). Els locals havien començat bé el partit, creant un parell d'ocasions, la més cla-
ra amb tret de Peke al pal. Però el gol no es va produir i sí el 0-1 que generava incer-
tesa. A la represa, els rapitencs van sortir amb molta empenta. Una jugada protestada
pels visitants perquè un jugador del Vilanova va quedar a terra lesionat, a camp con-
trari, i la Rapitenca va seguir, va acabar amb penal al rapitenc Peke. Sabaté va empa-
tar. Amb l'1-1, el vilanovenc Òscar va cometre una imprudència tocant la pilota amb
la mà, a la sortida d'un córner a favor del seu equip. Va voler enganyar l'àrbitre i va
veure la segona targeta. Amb 10, el Vilanova va guardar roba i la Rapitenca va inten-
sificar el domini. Una bona centrada de Villa des de la dreta va rematar-la Dilla amb
el 2-1 (minut 70). Amb espais, els rapitencs van perdonar la sentència, fent dos pals i
tenint més opcions. La victòria aparca dubtes després de sis jornades en les que només
s’havien sumat 2 punts. El tècnic Camarero va valorar el triomf i va manifestar que ni
l’equip ni ell tenien cap pressió afegida abans del partit. Diumenge, visita al Sant Ilde-
fons. Brayan, Mata i Cardona seguiran sent baixa. S’afegeix Marqués per sanció. 

La Rapitenca aparca dubtes

VA GUANYAR EL VILANOVA (2-1). PRIMER TRIOMF A CASA

L’Ampolla ha guanyat 9 dels darrers 10 partits. L’altre l’ha empatat. En la temporada
del retorn a la categoria, és segon, passades 12 jornades, amb 29 punts, a dos del líder
Valls. El Tortosa, que va guanyar en la darrera jugada al Gandesa, és quart amb 25.
Serà un gran partit. L’Ampolla rebrà el Tortosa, diumenge (16h). Els locals voldran se-
guir la ratxa i distanciar-se d’un rival directe. El Tortosa, per la seua part, buscarà no
allunyar-se de les dues primeres places. Marc Garcia i Pol són les baixes del Tortosa.
Per l’Ampolla, Ramirez podrà estar. Són dubte, amb molesties, Roca i Mostino.

L’Ampolla-Tortosa, el derbi de la jornada 

ELS LOCALS, SEGONS, REBEN EL TORTOSA, QUART. DIUMENGE (16H)
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El Camarles va tornar a
oferir la seua pitjor versió
però en aquesta ocasió, a
més, no va tenir resposta
ofensiva. El Vilaseca, que va
golejar 5-0, va sumar el pri-
mer triomf de la lliga. Se-
gons Kiki, tècnic del Camar-
les: “com els dos anteriors
fora de casa, no vam entrar
en el partit en cap moment.
Va ser una derrota molt du-
ra. Hem de passar pàgina,
reflexionant amb el que s’-
ha de millorar quan juguem
fora i treballar per aconseguir-ho. No serveix de res la-
mentar-se. Es pot perdre, però no d’aquesta forma, re-
bent 5 gols. Hem de reaccionar i, d’entrada, mantenir la
bona línia com a local, davant d’un Riudoms que és un
rival complicat. I, després, veure el que estem fent mala-
ment en el proper desplaçament i canviar-ho perquè no
torni a passar el de diumenge”. 

El Camarles torna a la pitjor
versió defensiva, a Vilaseca

GOLEJADA PER 5-0

La Sénia és cinquena. Segueix en ratxa (11 jornades
sense perdre) després de l’agònica victòria contra la Ca-
nonja (4-3). Serrano, tècnic de la Sénia, deia que “va ser
un partit molt complicat. Davant vam tenir un equip molt
compacte i competitiu, que va avançar-se en el marcador
en tres ocasions, dues d’elles al primer temps. El camp, a
més, amb la forta pluja de l’inici de la segona meitat, no
estava bé i va dificultar el nostre joc”. Serrano afegia que
“a la primera meitat vam sortir amb molta intensitat; sa-
bíem que ells també hi jugarien. La veritat és que vam es-
tar bé, creant diverses ocasions per marxar al descans
amb avantatge d’un o dos gols. Però ens vam trobar amb
un rival molt efectiu que va aprofitar dues de les arribades
que va fer per avançar-se en el marcador. Fou important
poder reaccionar acte seguit, amb 2 gols de David. A la
represa, amb el 2-2 i amb el camp ja acumulant molta ai-
gua, sobre tot per les bandes, va ser complicat i més quan
ells van fer el 2-3. Ens va faltar més atenció defensiva i en
aquest sentit no vam estar del tot a l’altura. Amb el 2-3,
ells van buscar parar el partit. El cert és que ho teníem
complicat. Però ja al 82, un gol de David i, en afegit, arran
d’una falta, el gol de Sergi ens van permetre assolir la re-
muntada”. L’afició local va embogir amb el 4-3. Fou una
victòria èpica. Alguns jugadors visitants es van encarar
amb aficionats locals, ja acabada la confrontació.  

Orgull senienc

PERDIA 2-3 AL 82 I VA CAPGIRAR EL MARCADOR (4-3)

L'Amposta va sumar una victòria valuosa, contra el
Móra la Nova (1-0). Un gol de Ferran, en els darrers mi-
nuts, va ser determinant. Un partit travat i igualat que
amb els minuts es va obrir, i que va estar disputat amb
molt de ritme i amb molta intensitat (i amb molta pluja),
amb opcions puntuals per a cada equip. Els moranovencs
van acabar indignats amb l'arbitratge, reclamant un penal
a Fuertes a la primera meitat. I, amb el 0-0, al minut 85,
havien demanat un canvi i quan l'àrbitre l'autoritzava, es
van trobar amb que va deixar reemprendre el joc i en l'ac-
ció posterior va venir l'1-0. En la última jugada del partit,
el Móra la Nova va poder empatar però la pilota a anar al
pal i es va passejar per la línia de gol. Amb l'Amposta van
debutar els dos darrers fitxatges, a casa.
Nando Garcia, tècnic del Móra la Nova, explicava les

queixes moranovenques: “per nosaltres va haver un pe-
nal a Fuertes que es va traure fora de l’àrea, a la primera
meitat. Després, a manca de 5 minuts, amb el 0-0, vam
demanar un canvi per segona vegada i, en la segona, l’àr-
bitre assenyala amb la mà que no es llanci una falta a fa-
vor de l’Amposta. I va autoritzar el canvi. Fins i tot Gerard
s’atura i no es posa davant de la pilota. L’Amposta trau la
falta ràpid i de la centrada posterior va fer el gol. L’àrbitre
hagués hagut d’aturar el joc. Tot plegat va decidir”. 

Triomf valuós de l’Amposta contra 
un Móra la Nova indignat

ELS MORANOVENCS ACABEN MOLESTOS (1-0)

El Tortosa va vèncer el Gandesa (1-0). Un derbi igua-
lat, amb poques opcions, en el que els locals volien
guanyar per no despenjar-se de les primeres 3 places i els
visitants també volien fer-ho per seguir connectats a les
5 primeres. Un gol de Sergi Duran a darrera hora va val-
dre la victòria d'un Tortosa que es manté a 6 punts del lí-
der. German, tècnic del Tortosa: “no va ser el millor par-
tit que hem fet a nivell ofensiu. No vam trobar espais ni
vam tenir profunditat i tampoc es va poder desequilibrar
en els darrers metres. En aquest sentit, acusem les baixes
que tenim a la davantera. No obstant, a nivell defensiu
vam estar molt bé. El Gandesa no ens va xutar en tot el
partit a porteria. Destacar l’esperit de l’equip, com al
Vendrell, buscant la victòria fins el final i crec que l’1-0
va fer justícia. No vam tenir moltes opcions, però sí que
moltes arribades, amb 9 córners”. Cristian va tornar a la
porteria. Dani Bel i Aleix, a la represa, van tornar a jugar. 
Alberto López, del Gandesa: “va ser un partit molt

igualat. Els dos equips defensivament vam estar molt sò-
lids. Nosaltres, amb les línies molt juntes, vam contarres-
tar els punts forts del Tortosa. A la primera meitat, cap
dels dos equips vam tenir cap ocasió. A la represa, nosal-
tres vam començar amb
un xic més de control
però sense gaire profun-
ditat. El Tortosa tampoc
la podia tenir perquè no-
saltres no vam tenir fisu-
res. Va ser així fins la da-
rrera jugada del partit,
en temps afegit, quan
una indecisió individual
va propiciar una recupe-
ració de pilota per part
del Tortosa i la jugada
del gol. L’empat era el
més just. L’equip el va
merèixer pel gran treball
que va fer”. 

3 punts d’or per al Tortosa

CONTRA EL GANDESA. GOL EN TEMPS AFEGIT (1-0)

L’Ampolla, amb gol de Marc Perelló, va guanyar a la
Pobla i continua el seu pas ferm. És segona a 2 punts del
líder, el Valls (2-3), Són 9 victòries i un empat en 10 jor-
nades. El tècnic Enric, del partit a la Pobla, deia que “tal
com espràvem, va ser un partit disputat amb molt de rit-
me i intensitat.A la primera meitat vam tenir dificultats
per contrarrestar les seues transicions ràpides. En ocasions
ens partiem en no poder estar com un bloc. Malgrat això,
nosaltres vam tenir les ocasions més clares, sense poder-
les concretar”. A la represa, segons Enric, “vam fer diver-
ses rectificacions i ens van anar bé, jugant més junts en un
partit que va seguir sent intens, amb alternatives. Samu,
després d’una bona combinació de Guillem i Ruibal, va fer
el 0-1. Arran d’un córner, un rebuig nostre va significar un
gran gol de la Pobla, que fou l’empat. Amb un córner,
però en aquest a favor nostre, Samu va marcar l’1-2. Vam
seguir ben posats en una confrontació en la que podia
passar de tot, pel ritme amb el que es jugava. De totes
formes, nosaltres ja vam poder tenir el partit controlat, tot
i que arran d’un altre córner, a partir d’un altre rebuig, ens
van marcar un altre gran gol. Amb el 2-2, Marc Perelló va
rematar a la sortida d’un altre córner i va marcar el 2-3
que va valdre una victòria molt treballada”.

Gran victòria de l’Ampolla

2A CATALANA. 2-3

L’Ulldecona va perdre al camp de la Pastoreta (3-2) en
un partit de doble valor de punts en el que guanyava 0-
2. La Pastoreta suma ara 7 punts, a 4 de l’Ulldecona que
en té 11. Carlos Gilabert, tècnic de l’equip faldut: “com
en el partit anterior, vam començar molt bé. Conceptes
clars, ben posats i controlant el joc i la pilota. Al minut
14 anàvem 0-2 i poc després vam poder fer el 0-3. Però
del 0-3, es va passar a l’1-2 amb un regal nostre que va
posar a la Pastoreta dins del partit. Malgrat això, poc
abans del descans, arran d’una jugada de Pàez, Ivan va
tenir una ocasió molt clara per a marcar l’1-3. A l’inici de
la represa, als pocs minuts, un altre regal al darrera, va
suposar el 2-2. A partir d’aquell instant, la Pastoreta va
ser superior. Va jugar amb més intensitat, més ràpid,
s’imposava físicament en les segones jugades i amb el 2-
2 va crèixer veient que ens podia superar. Tot i això, no
ens va fer mal amb ocasions, fins que a darrera hora,
arran d’un penal que va ser-ho, va establir el 3-2. Derro-
ta dolorosa en un partit que teníem controlat però en el
que els regals que vam fer van penalitzar de forma con-
siderable”.

Derbi amb l’Amposta
Amb l’Ulldecona va debutar Juanjo Rovira, que ha tor-

nat a l’equip. En la propera jornada, derbi amb la visita
de l’Amposta. Un partit en el que, a més de la rivalitat,
els dos equips tenen necessitat per sortir de la zona com-
promesa de la taula.  

L’Ulldecona guanyava 0-2 però la
Pastoreta va remuntar (3-2)

DERROTA DOLOROSA DELS DE GILABERT

Kiki, tècnic del Camarles. 

Nando Garcia: “l’empat, com a mínim, el mereixiem”
Nando Garcia, tècnic del Móra la Nova, del partit, deia que “va ser molt disputat, equilibrat i molt tàctic. En aquest sentit

vull destacar el meu equip perquè va fer un gran treball tàctic, i crec que l’empat com a mínim el mereixiem, tenint les nostres
opcions com la de la darrera jugada del partit. Les circumstàncies amb decisions arbitrals pensem que ens van perjudicar”.
Xavi Cid, tècnic de l’Amposta: “va ser un partit molt disputat i equilibrat. Al primer temps vam acusar la lesió d’Isacac. Vam
estar uns 15 minuts en què ens va costar ajustar posicions i, en aquell moment, vam anar a remolc del Móra la Nova. Pos-
teriorment, el partit es va equilibrar i, tot i que amb poca profunditat per part dels dos equips, nosaltres vam fer un parell d’a-
proximacions per banda, de Quim i Carles. I ells en van tenir una arribada amb un tret d’Agustí. A la represa, vam poder im-
posar-nos més físicament i vam poder jugar més al seu camp, si bé ells en alguna contra van fer sensació de perill. El partit
va seguir sent intens. Nosaltres vam tenir un parell d’opcions clares fins que una centrada-xut de Ferran va suposar el gol, ja
al final. Ells, en la darrera jugada del partit, van tenir l’oportunitat més clara per empatar”. Destacar la importància del triomf
i el treball i l’actitud dels jugadors, competint fins el final”. Del penal reclamat pel Móra la Nova, Cid deia que “per a mi, hi
ha una falta fora i la posterior és dins. Si xiula la primera, com així fou, és falta. Si hagués xiulat la segona, hagués estat penal”. 

EL VESTIDOR DEL DERBI

Equip                                              GF  GC   Punts
1. Valls                         34        8     31
2. Ampolla                    30      14     29
3. Catllar                      37      18     28
4. Tortosa                    20      10     25
5. la Sénia                    22      16     25
6. Pobla Mafumet          18      17     21
7. Camarles                  31      26     20
8. Gandesa                   19      10     19
9. Móra la Nova            21      20     17
10. Riudoms                 14      13     17
11. Canonja                  18      18     16
12. Ulldecona               18      23    11
13. Vendrell                  11      18     11
14. Amposta                 14      22     10
15. Vilaseca                 14      17 8
16. Pastoreta               15      38 7
17. Torreforta                 5      25 5
18. Reddis                      7      35 4
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Equip                                            GF  GC   P
1. Rapitenca                 37      22     23
2. Aldeana                    22      10     23
3. Catalònia                  18        9     23
4. Perelló                      30      20     22
5. Jesús i Maria            28      16     21
6. Olímpic                     29      18     21
7. Roquetenc                20      17     20
8. Batea                       19      19     20
9. Santa Bàrbara          15      12     18
10. Flix                         23      23     18
11. Corbera                  30      17     17
12. la Cava                   28      19     15
13. Godall                    17      20     15
14. Ametlla                   13      18     14
15. Rem Bítem             29      18     12
16. S Jaume                 14      25 8
17. Masdenverge          10      33 1
18. Alcanar                     5      71 0

El filial de la Rapitenca és líder, empatat amb l'Aldeana i el Catalònia. Dissabte va impo-
sar-se al Perelló (4-2). El partit va decidir-se aviat amb la forta pressió dels locals que, a més,
van ser determinants en les ocasions que van crear. Tornel, culminant una jugada de l’incisiu
Àlex López, i David van posar el 2-0. David semblava en fora de joc, però la imatge de Ca-
nal TE demostra que estava habilitat. El perellonenc Jack va reduir distàncies amb un gran
gol de falta directa. Però, acte seguit, el local David es va aprofitar d'una indecisió visitant
per assistir a Tornel que no va perdonar el 3-1. Abans del descans i en plena ebullició rapi-
tenca, una gran jugada va comportar un gran tret des de la frontal de Buera que fou el 4-
1. Golàs. A la represa el Perelló va millorar i va tenir dues opcions però el seu segon gol va
trigar en arribar i la reacció no va ser possible. Jusi, de penal, el va aconseguir. La Rapitenca,
ben replegada, va crear altres ocasions a la contra. El local Josep Ramon i el visitant Joab
foren expulsats. Tots dos van admetre que s’havien equivocat en l’enfrontament i van mar-
xar del camp abraçats. El Perelló perd pistonada. Fa 3 jornades que no guanya, rebent 9. 

La Rapitenca B és letal contra el Perelló (4-2)

3A CATALANA. ELS RAPITENCS VAN DECIDIR EN ELS PRIMERS MINUTS

L'Olímpic va vèncer el Flix en el derbi (4-1). Va ser un partit igualat a la primera meitat.
Al minut 30, una pèrdua visitant va suposar un gran gol d'Imanol. Llavors el Flix tindria dues
ocasions per empatar abans del descans, una amb un tret de Xixo que va evitar Nogales i
l’altra, molt clara, amb una rematada davant de porteria. La pilota va fregar el pal. A la re-
presa, aviat, una recuperació d'Imanol, aprofitant una indecisió visitant, va propiciar una
centrada i la rematada de Caballos va ser el 2-0. El gol va fer mal al Flix que, no obstant,
disposaria de 2 ocasions. Nogales, porter local, va evitar-les. Una d’elles amb una gran in-
tervenció. Amb els minuts, l'Olímpic es va fer fort en defensa i a la contra, va sentenciar
amb un golàs d'Imanol, amb una vaselina. Tini va fer el 3-1 per al Flix però els locals, a la
contra, van sentenciar amb un altre gol espectacular d'Imanol que va ser el 4-1. El davanter,
però, va arrencar en fora de joc. Gran victòria de l’Olímpic que es va refer del resultat de la
jornada anterior. Abans de començar el partit, el Flix va tenir un reconeixement amb l'O-
límpic per les facilitats en poder utilitzar el seu camp, quan la Ventonella estava en obres. 

Imanol lidera la victòria de l'Olímpic contra el Flix

HAT TRIC DEL DAVANTER LOCAL, AMB GRANS GOLS (4-1)

David Garcia, del R. Bítem: “la primera meitat va ser més
igualada. El Roquetenc va jugar amb les línies molt juntes i
va fer una bona feina defensiva. A més, en un córner, es va
avançar. A nosaltres, ens va costar; no vam estar del tot cò-
modes, tot i empatar Eugeni arran d’una centrada de Jota.
A la represa, nosaltres vam tenir més la pilota i vam domi-
nar.  No vam crear moltes ocasions però sí que en vam tenir
per haver guanyat. Ells, a la contra, en van tenir una. Al fi-
nal, 1-1. Cal destacar l’actitud de l’equip, amb ganes de ti-
rar avant i sumar el màxim nombre de punts”. Pau Galiana
encara serà baixa per unes setmanes.  Miquel Campos, cap
de premsa del Roquetenc: “la primera meitat fou molt igua-
lada, empatant el R. Bítem el gol que va fer Maikel. A la re-
presa, més domini local però molt bona feina defensiva
nostra. Ells van tenir les seues opcions mentre que nosaltres,
a al contra, no vam poder arribar molt però sí que vam tenir
una ocasió clara, en botes de Roger”. 

R-Bítem i Roquetenc van empatar

1-1

Albert Forcadell, del Catalònia: “va ser un partit molt
igualat a la primera meitat. Nosaltres vam tenir una opció
amb un gol anul.lat i ells la van tenir amb un tret des de la
frontal que va anar al pal. A la represa, mateixa dinàmica
fins que amb els canvis l’equip va reaccionar, fent Marc l’1-
0 en aprofitar una indecisió del seu porter. Poc després, van
venir dos gols i altres ocasions, amb un altre gol anul.lat. Al
final, l’Ametlla va marcar el 3-1. Content amb l’equip, re-
forçat animicament per als propers partits que són compli-
cats”. Josep M. Rovira, de l’Ametlla: “primera meitat amb
molta intensitat i molt igualada. Un tret de Sergi al pal va
ser la millor opció. Però el 0-0 era just al descans. A la re-
presa mateixa dinàmica fins que un error del nostre porter,
amb un mal rebuig, va propiciar l’1-0. El gol ens va fer mal.
perquè teníem el partit prou controlat. Va condicionar per-
què, acte seguit, en 10 minuts de desconcert, ens van fer
dos més que van sentenciar un partit que era molt igualat”. 

El Cata puja al liderat

VA GUANYAR CONTRA LA CALA (3-1)

Parra, del S. Bàrbara: “primera meitat de domini del Jesús
i Maria que encarrilava el partit amb el 0-2. Nosaltres vam
redudir distàncies amb un penal que va transformar Callau.
A la represa, vam buscar remuntar desaprofitant ocasions
clares i fent 3 pals. No vam marcar i va ser el Jesús i Maria
qui va sentenciar amb l’1-3. Vam tirar la primera meitat,
quan no vam estar bé. Sap greu no poder dedicar la victòria
a l’afició el dia de la fira i de la presentació dels actes del cen-
tenari”. El Santa porta 5 jornades sense guanyar. Ito, del Je-
sús i Maria: “va ser un partit que vam començar bé, amb in-
tensitat i avançant-nos amb un gol de Ximo. Ens vam
adaptar bé, amb més domini de pilota i creant un parell
d’opcions fins que Adrià va fer el 0-2, amb una passada
d’Oriol. Partit controlat però, arran d’un penal dubtós, el
Santa es va posar en situació. A la represa ells van apretar i
van tenir opcions per empatar i llavors el mereixien. Ens vam
refer i a la contra vam sentenciar amb un gran gol d’Oriol”. 

El Jesús i Maria s’enlaira

VA VÈNCER A SANTA BÀRBARA (1-3)

Chema, el nou tècnic, deia que “vam començar molt bé i, a més,
Vilanova, que tornava després de 7 mesos de baixa, va marcar un
bon gol que fou l’1-0. Però, després, amb els minuts, va ser el Mas-
denverge qui va dominar i qui va empatar i va tenir un parell d’op-
cions que va evitar Marc. A la represa, d’entrada, si bé vam millorar
i ells no dominaven tant, no teníem claredat, fins que avançada la
segona part, vam fer un parell de rectificacions i llavors ja vam jugar
més ben posats i vam tenir més arribada, fent 3 gols. El Masdenver-
ge em va agradar però no va tenir l’efectivitat que sí que vam tenir
nosaltres a la represa”. Gerard Capera, del Masdenverge: “tot i re-
bre l’1-0 aviat, vam reaccionar, dominant i tenint ocasions que va
parar el seu porter, protagonista del partit. Edu, arran d’una bona ju-
gada col.lectiva, va empatar amb un remat de cap impecable. A la
represa, vam seguir ben posats, i vam tornar a tenir opcions, contro-
lant el joc. Però arran d’un desajust nostre ens van fer el 2-1 i l’equip
va sortir del partit en el darrer quart, rebent 2 gols que no havíem
de rebre. És increïble haver perdut aquest partit per 4-1”. 

Chema debuta amb un triomf a Batea

CONTRA EL MASDENVERGE (4-1)

La Cava: 10 de 12

VA GOLEJAR A ALCANAR (1-9)

Joan Subirats, del Sant Jaume: “va ser una forta ensopegada. El re-
sultat (1-4) va ser massa inflat però la seua victòria fou merescuda.
Ens vam enfrontar dos estils de joc. Nosaltres vam voler ser més com-
binatius i ells van jugar ben replegats i esperant el contraatac, amb bo-
nes referències davant. A més, van ser efectius. Nosaltres vam fer
moltes arribades i no vam marcar més que un gol. El Godall, ben po-
sat, va saber dur el ritme del partit. També dir que en la recta final del
duel, dos jugadors del Sant Jaume es van expulsar i ells van ampliar
l’avantatge. Hem de reaccionar amb més implicació, començant als
entrenaments. Si no, ho tindrem complicat. Entre lesions, sancions i la
plantilla curta, tindrem dificultats per fer 11 diumenge”. Bartolí, del
Godall: “sota la pluja, va ser un partit molt intens per part dels dos
equips. Molt disputat. Nosaltres vam tenir efectivitat i el Sant Jaume,
en canvi, no en va tenir tanta. Vam estar molt ben posats, amb molta
concentració i estem en la línia que volíem de ser un equip ferm en
defensa i aprofitar la gent ràpida de davant per poder crear opcions.
Molt satisfet amb l’equip”. 

Pas endavant del Godall

EL S. JAUME VEU FRENADA LA PROGRESSIÓ (1-4)

La Cava, amb dos partits pendents, no
va perdonar a Alcanar i va sumar la terce-
ra victòria en quatre jornades. Són 10
punts de 12 i l’equip que progressa. Se-
gons Mario Arques, de la Cava, “el partit
va estar competit fins l’arribada del 0-1. A
partir d’aquell instant, es va anar decan-
tant del nostre costat fins el descans amb
el 0-4 (gols de Ferran -2-, Edgar i Manel).
A la represa, mateixa tònica i 5 gols més
nostres i un de l’Alcanar, equip que no es
va descomposar en cap moment i que va
intentar competir fins el final, tot i la seua
situació”. 
La Cava, que ara és 12è, a manca dels

dos partits que ha de recuperar, rebrà en
la jornada vinent al Roquetenc.

Aldeana-Corbera, empat sense gols
Subi, de l’Aldeana: “va ser un partit molt disputat davant d’un bon equip com va demostrar ser-ho el Corbera. Ens va

sorpendre d’entrada pressionant dalt i ens van ocasionar dificultats en la creació. Amb els minuts vam poder agafar el do-
mini, tot i que sense crear ocasions clares, excepte un pal en un córner i un parell d’aproximacions més. Ells, en un córner,
van tenir amb una doble ocasió clara. A la segona meitat vam intentar seguir dominant però ens costava mentre ells feien
perill al contraatac. A ells els anul.len un gol per fora de joc i nosaltres, sense poder arribar amb claredat, disposem d’un
penal que no vam transformar. És el tercer que fallem i que, cas de marcar-los, ens donarien 4 punts més. Al final, 0-0 em-
pat merescut tal com va anar”. Jorge Parraga, del Corbera: “vam plantar cara al líder. Ells van tenir més possessió però no-
saltres vam ser més verticals i vam tenir les ocasions més clares, sobre tot a la primera meitat. El seu porter va estar genial.
A la represa, el partit es va igualar i ja no van haver-hi ocasions tan clares malgrat que ells van disposar d’un penal rigorós
que va aturar el nostre porter. Penso que  si el partit acaba 1-4 no hagués passat res, per les opcions del primer temps. Al
final, però, empat important i que ens reforça en una fase de la lliga en què estem jugant molts partits fora de casa”. 

Canvis
d’ordre

Els aiguats de la set-
mana passada van pro-
piciar canvis d’ordre en
els partits Roquetenc-R
Bítem, Corbera-Aldea-
na i Godall-Sant Jaume.
El Perelló-Rapitenca ja
s’havia canviat anterior-
ment a les pluges de di-
jous passat.
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El Club Bàsquet Cantaires de Tortosa va perdre a la
pista de l’AESE en un partit marcat per les absències
per lesió de Veredecia (1 mes), Mory Kane i Jordi
Montesó, sancionat (77-65). 
L'AESE va començar amb ganes i convicció davant els
seus aficionats el dia de la presentació. 
En el primer quart Dave King es va destapar com a
jugador referent de l'equip ebrenc anotant sis punts
consecutius. Deixant el primer quart amb un 15-14 a
favor dels locals. En el segon quart es va mantenir la
igualtat. El CB Cantaires va seguir l'estela de Dave,
juntament amb la bona actuació de Pepe i la direcció
d’Andre, aconseguint un marcador igualat, per arri-
bar al descans amb un 33-30 a favor de l’AESE. En el
tercer, els ebrencs es van posar 6 amunt, però els
locals van acabar remuntant. En el quart, a falta de 3
minuts, l’AESE guanyava de 3. Llavors, els tirs lliures
i diverses pilotes pèrdudes pels visitants no van fer
possible la remuntada. Al final (77-65). Proper partit,
diumenge al pavelló de Ferreries (18h), contra Santa
Coloma. 
El CB Cantaires Tortosa ha comunicat el fitxatge del
pívot Giorgi Tvalabeishvili (2.08 m).

El Club Bàsquet Cantaires cau a la
pista de l’AESE (77-65)

Com en la 22a jornada de la temporada passada,
aquesta setmana es va repetir la història i el Perelló es
va carregar una altra imbatibilitat d’un líder, la del
Lleida Pardinyes (21-20). L'equip ebrenc va dominar
durant tota la primera part, arribant als set gols d'a-
vantatge. A la represa el líder va treure caràcter i va
anar remuntant, fins a propiciar un final dramàtic
amb penal fallat per l'equip local i aturada de la seva
portera en el darrer atac lleidatà, que hauria pogut
significar l'empat. L’Ascó, per la seua part, va perdre
a lla pista de la Roca B per 29-22. 

Handbol. Lliga Catalana femenina

La Federació Catalana de Futbol ha estat present
aquest dissabte en el tret de sortida dels actes del cen-
tenari del CF Santa Bàrbara. El vicepresident primer de
l’FCF, Josep Llaó, el secretari de junta i delegat a les
Terres de l’Ebre, Joaquin del Pino, el subdelegat Miquel
Pinyol, i el directiu Tomàs José han encapçalat la repre-
sentació federativa en la celebració del club planer,
que ha arrencat amb la presentació del llibre comme-
moratiu del futbol a la localitat, de César Roig, el des-
cobriment de la bandera del centenari, l’homenatge als
futbolistes que van assolir el primer títol del club, l’any
1954, i un reconeixement a presidents de la història de
l’entitat.

Inici dels actes commemoratius
del centenari del CF Santa Bàrbara

Horta de Sant Joan va posar punt final al circuit de
curses per muntanya, amb la novena edició de la
cursa de les Roques. En aquesta cita es van imposar
Pere Aurell i Ester Casajuana. Després de 14 proves,
la festa de colenda serà el 30 de novembre a Pinell.

Punt i final al circuit de curses

El sènior masculí va guanyar 3-0 al CV Cunit, en un
partit molt complet dels de Roquetes. El juvenil mas-
culí va caure  derrotat 0-3 contra el CV sant Pere i
sant Pau. Les juvenils van guanyar 3-1 a un dels rivals
més difícils del grup. Les cadets va perdre per un con-
tundent 0-3 davant del líder del grup, el CEVOL
Torredembarra. Per últim, victòria de l'Infantil Femení
per 3-0 contra el CEVOL Torredembarra. Una molt
bona versió de les jugadores de Roquetes permet
sumar la segona victòria de la temporada. Victòria
molt important per reforçar la moral de les noies que
veuen recompensat el seu treball setmanal.
Dissabte, i aprofitant que tots els equips jugaven a
casa, és va fer la presentació de la temporada
2018/19. Aquest acte es va acabar amb un emotiu
reconeixement al president del club, Benjamín
Cuevas, per la seva llarga trajectòria. 
El passat dilluns 19 de novembre, la junta va convo-
car els socis del Club Voleibol Roquetes a l'assemblea
anual, on va ser elegit com a nou president Joan
Mulero (persona molt vinculada a l'entitat com a
jugador, entrenador i membre de la Junta directiva).
Amb aquest nomenament, es posa fi als 20 anys de
president de Benjamín Cuevas qui volia agrair a tota
la gent que ha fet del club un referent al territori. 

Club Volei Roquetes

Infantil femení: Vilamajor-CE Tortosa (26-35)
Infantil masculí: CET-OAR Gràcia (32-16).
Cadet femení: CET-CEH Vendrell (43-15). 
Cadet masculí: OAR Gràcia-CET (24-25). 
Juvenil masculí:  CET-Gavà ‘Blau’ (28-27).
Sènior femení: Santpedor-CET (21-28). 
Sènior masculí: CET-Súria (25-27). Partit molt dispu-
tat del sènior. L’actual líder de la Segona Catalana va
patir a la primera part per superar la forta defensa
dels tortosins. Però, a causa del desgast dels ebrencs,
un altre cop, castigat per diverses lesions, els de Súria
van remuntar a la represa.

Handbol. Centre Esports Tortosa

No va poder ser i no va arribar la sisena victòria con-
secutiva del Club Handbol Amposta, tot i el bon par-
tit disputat al Palau d'Esports l'Illa de Benidorm (24-
20). Primers compassos de partit per a les alacantines
amb un parcial de 5-0 al minut 6. Reacció ampostina
per empatar l'encontre al 26 de la primera meitat a
10 gols i per avançar-se al marcador arribant al des-
cans amb un lleuger avantatge de les de Mateu
Castellà per 11-12 gols.
A la represa partit igualat fins quan faltaven 6 minuts
per acabar (21-20). En l'últim tram de partit les deci-
sions arbitrals van beneficiar a les locals, amb les
exclusions de Sara Alonso i Gemma Gàlvez. Tot ple-
gat va castigar a l'equip ampostí amb un parcial de
3-0, que feia arribar el marcador final de 24-20.
Bon partit i pel joc efectuat, les noies de Mateu es
mereixien un resultat positiu.
Demà, a partir de les 19 hores, jornada 11 del cam-
pionat de lliga de Divisió d'Honor Plata, rebent al
pavelló municipal ampostí, a l'Associació Lleidatana.

Derrota del Club Handbol Amposta Lagrama
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Sisco Martí, tècnic de la Cava B: “va ser un molt bon partit,
jo diria que per moments de categoria superior pel ritme i la
intensitat amb la que es va jugar. L’Amposta va marcar amb
un xut llunyà, en la primera aproximació amb perill. La pilota
va fer una parabola i va entrar. Nosaltres vam reaccionar i
vam tenir dues opcions clares per empatar, amb un pal. Però
no vam transformar-les. Ells, poc abans del descans, també
van fer un pal i van disposar d’una ocasió. A la represa, va se-
guir la mateixa dinàmica, però sobre el minut 25 nosaltres ja
vam baixar perquè no vam poder mantenir el ritme de pilota
que va haver-hi. Poc després ens vam quedar amb 10 i ja ens
va costar molt més. Vam perdre però en aquesta ocasió he de
felicitar a l’equip pel treball, el joc i l’actitud. L’Amposta va es-
tar correcte i el partit així va ser-ho. Lamentar que en dues
opcions nostres van haver dos penals al nostre favor no xiu-
lats. Ens sentim robats per l’àrbitre a qui no li va donar la gana
xiular els penals perquè van ser-ho”. Jordi Subirats, tècnic de

l’Amposta B, per la seua
part, explicava que “vam
guanyar un partit en què no
ho mereixiem. La Cava, com
a mínim, mereixia l’empat.
Tot i avançar-nos amb un
gol de Maqui, des de 40 me-
tres, no vam dominar el joc
durant el primer temps i ells van tenir més el domini, i també
opcions. Nosaltres les vam tenir poc abans del descans però
no va ser un bon primer temps. També és cert que teníem
baixes i que vaig canviar el sistema. Em vaig equivocar. A la
represa, vam tornar al sistema habitual i vam tenir més con-
trol si bé no del tot. Ells, amb els minuts, van baixar físicament
i nosaltres vam tenir dues opcions. Però, en general, no vam
merèixer la victòria. No obstant, també és important poder
guanyar en dies en què no es juga bé”. 

Un gol de Maqueda des de 30 metres va decidir (0-1)

4A CATALANA. LA CAVA B-AMPOSTA B 

Anton Flores, Deltebre: “la primera meitat vam dominar-
la totalment, si bé la Fatarella sortia a la contra. Però vam
contrarrestar-ho bé i, a més, vam tenir dues opcions clarís-
simes, de Cristian i Hristo. A la represa,  el partit va igualar-
se. Amb un penal, que fou absurd però clar, vam fer l’1-0.
Ells van empatar arran d’una falta lateral que no era i que
no vam defensar-la bé. Vam intentar-ho i vam tenir opcions,
si bé ells van acabar el partit amb més domini que vam sa-
ber defensar. Va haver un penal tant o més clar que el que
es va xiular però que potser en ser el segon no es va xiular.
Vam fer mérits per guanyar”. Ramon Grau, de la Fatarella:
“inici de partit amb domini del Deltebre, que va tenir 2 oca-
sions clares. Poc a poc vam agafar el domini, tenint fins el
descans 5 ó 6 ocasions clares. A la represa, penal dubtós
que fou l’1-0. Vam empatar aviat amb falta treta per Adrià
i rematada per Arnau. Els darrers 25 minuts, atac i gol nos-
tre, sense poder marcar. Millor partit nostre fins ara. Merei-
xiem molt més”. Nil i Navarrete ja van jugar. 

Deltebre i la Fatarella empaten (1-1)

ELS LOCALS RECLAMEN UN PENAL NO XIULAT 

Jordi Llobet, tècnic del Catalònia B: “d’entrada he de
dir que el Vilalba ens va demanar de canviar el partit, per-
què ja en tenen dos de suspesos i si plovia més diumenge
potser no s’hagués pogut jugar al seu camp. Vam accep-
tar-ho tot i que a nosaltres, la veritat, ens venia bé que
s’hagués suspés perquè teníem fins a 10 baixes i anàvem
amb juvenils altre cop. A més, vam canviar un altre partit
amb el Benissanet, perquè ens ho va demanar, però quan
nosaltres vam demanar de canviar-ne un amb la Fatare-
lla no es va poder fer el canvi. Arribem al partit i el Vilalba
ja sabíem que havia fitxat recentment jugadors magre-
bins que li han donat més consistència. L’àrbitre del partit
era Ismayl, resident a Tortosa, com jugadors del Vilalba.
En més d’una ocasió se’ls ha pogut observar passejant
tots junts per Tortosa. A més, un altre àrbitre, també co-
negut per tots ells, Outman, i el seu germà, van venir a
veure el partit i es van posar prop de la banqueta visitant.
Així mateix, Outman ens va dir: ‘avui no guanyareu’. No
sé si ho deia de broma. Però va ser en serio. Amb tot, ja
ens pensàvem el que passaria. Ens vam avançar amb gol
de Dani. Però el Vilalba va jugar al limit del reglament,
amb tolerància de l’àrbitre. Malgrat això, Dani, en una de
les poques faltes que ens va xiular a favor (entre les mol-
tes no xiulades), va fer el 2-0. El Vilalba, abans del des-
cans, va marcar el 2-1. Les protestes o comentaris de ju-
gadors del Vilalba a l’àrbitre eren en el seu idioma...i el
criteri de l’àrbitre era desigual. Per tot plegat, vam arribar
al descans indignats. I l’afició també, perquè veia el que
passava. Cal dir que vam acabar el partit amb 3 lesions
de llarga durada i amb 7 targetes (5 per protestar)...i ells
només amb una...A la represa vam aconseguir el 3-1,
però es veia que poc més podríem fer. Ells ho tenien tot
de cara. Ens van fer el 3-2. I el 3-3 ja va ser espectacular
amb un jugador visitant sota els pals que va marcar, i que
estava sol. I no es va xiular fora de joc!. No hi havia dub-
te. El Vilalba havia de guanyar com fos. I ja no hi havia
partit perquè nosaltres estàvem desorientats. Va venir el
3-4 i, al final, un gran gol de Jonh, des del centre del
camp, va ser el 3-5. Estem indignats amb sensació de
que se’ns van riure a la cara. Fou vergonyós. I si passés
un dia al revés, es parlaria de racisme. Però ha vingut
d’una altra manera i ho hem d’acceptar. Per acabar, l’àr-
bitre se’n va anar del camp amb algun jugador del Vilal-
ba”. Abdul, del Vilalba, “estic molt content de la primera
victòria, malgrat que no vam començar bé el partit, re-
bent dos gols. Important el 2-1 abans del descans. A la
represa ens van fer el 3-1 i tot es complicava. Amb l’e-
quip que tenim ara, havíem de reaccionar i vam fer-ho,
amb treball i orgull, remuntant i marcant John un golàs
des del centre del camp”. Des de la directiva del Vilalba
no es creia que l’àrbitre influís en el resultat. D’altra ban-
da, s’agraia al Catalònia el canvi del partit.

Molta polèmica i malestar a Jesús

EL VILALBA REMUNTA I S’IMPOSA 3-5

L’Arnes referma el liderat

VA GOLEJAR EL GINESTAR (4-0)

Xavi Subirats, tècnic de l’Ebre Escola: “la veritat és que el
partit es va posar de cara molt aviat quan als 10 minuts ja anà-
vem 2-0. L’equip va estar ben posat, intens, amb bones com-
binacions i entrant per les bandes. Al descans es va arribar
amb el 5-1. A la represa, no vam tenir tanta profunditat però
en dues contres vam ampliar l’avantatge fins el 7-2 final. Se-
guim progressant i content també perquè els jugadors van dis-
posar de bastants minuts”. David Montardit, president del Ti-
venys: “inici fulgurant de l’Ebre Escola que va comptar les
ocasions per gols i a la mitja hora ja guanyava 3-0. Vam reac-
cionar i Solà va fer el 3-1, tenint altres opcions. Però, a di-
ferència de l’Ebre Escola, no vam ser efectius. I ells, en dues
ocasions més, van establir el 5-1 abans del descans. A la repre-
sa Solà va marcar el 4-2 i vam fer sensació de que podíem
aconseguir el tercer gol, però les nombroses baixes, amb més
lesions durant el partit, van acusar-se en l’aspecte físic i ja no
vam poder entrar en el partit mentre que l’Ebre va saber apro-
fitar els espais per ampliar el marcador fins el 7-2 final”. 

L’Ebre Escola goleja el Tivenys

ELS VISITANTS, MOLT MINVATS PER LES BAIXES (7-2)

Eric Borràs, tècnic del
Xerta: “partit marcat al-
tre cop per un gol rebut
aviat i per les baixes, fins
a cinc. Malgrat tot, amb
el 0-1, vam agafar la ini-
ciativa però qui va tornar
a marcar fou el Benissa-
net, aprofitant un rebuig
del nostre porter. El 0-2
al descans no era just, tal
com va anar la primera
meitat.  A la represa,
més domini nostre da-
vant d’un rival que va
defensar-se amb encert.
No vam crear ocasions
clares fins que Josep va
marcar l’1-2. Semblava que reaccionàvem però no vam poder perquè el Benissanet, amb un brillant xut des de fora de l’àrea,
va fer l’1-3. Ens vam abocar però ells, en una bona contra, van establir l’1-4. El resultat no va ser just, però cal valorar l’e-
fectivitat del Benissanet, a més de la seua bona defensa”. Xavi Pérez, del Benissanet: “vam sortir amb una pressió molt alta
i als 10 minuts Ricard va fer el 0-1. No obstant, llavors, el Xerta va avançar línies i ens va tancar. Ens va pressionar i va fer
sensació de perill, tot i que sense poder marcar. I, nosaltres, poc abans del descans, vam efectuar una contra i Ricard establir
el 0-2. A la represa, el Xerta ens va seguir tancant i no vam poder sortir del darrera. Vam contrarrestar-ho estant molt bé en
defensa però, tot i així, ens van marcar l’1-2. El partit es va ajustar però amb un gran gol de Ricard, des de tres quarts de
camp, vam ampliar l’avantatge. El Xerta va seguir insistint però en una bona contra, Pol va marcar l’1-4. Resultat enganyós.
Però ens vam defensar bé i vam aprofitar les poques ocasions que vam tenir. Molt satisfet”. Després del partit, el Benissanet
va celebrar el triomf amb una paella per dinar.

El Benissanet va guanyar a Xerta i segueix disparat cap el play-off

1-4. HAT TRIC DEL VISITANT RICARD

Maqueda va fer el 0-1. 

Roger, de l’Arnes: “l’equip que va estar a un nivell
alt, amb ofici, i molta confiança. La victòria fou convin-
cent. Vam sortir ferms en la pressió i això va propiciar
recuperacions i transicions que van comportar dubtes
al Ginestar al darrera. Òscar, arran d’un córner, va fer
l’1-0 que ens va donar seguretat. Vam seguir, creant
altres opcions i fent un gol que fou anul.lat a Robert.
A la represa, aviat, el 2-0 de Gordo ens va donar tran-
quil.litat i si bé el Ginestar va reaccionar i va tenir les
seues possibilitats, amb els minuts vam seguir molt ben
posats. Amb una gran jugada, Carlos va marcar el 3-0
i, ja al final, Miquel, en un córner, va establir el 4-0”.
Poley, del Ginestar: “ens va costar adaptar-nos al partit
i ens van penalitzar les jugades en què vam estar tous
en defensa. Malgrat això, vam tenir les nostres opcions
per entrar en el partit. No vam aprofitar-les i l’Arnes,
en canvi, no va perdonar. El 4-0 fou massa inflat”. 
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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
CF SANTA BÀRBARA (1919-2019)

*A la Cava no paren de fitxar. És l'equip que més altes ha tingut des que va començar
la lliga. L’últim fitxatge ha estat Eric Fornós (Amposta). Els altres han estat Edgar
(Ulldecona), Mars (Sant Jaume) i Roger Antó (Jesús i Maria). 
*Diuen que canviant d'entrenador es resolen els mals d'un equip. A Ascó tot segueix
igual. I l’Ulldecona aquesta setmana va perdre contra un dels cuers.
*Gran repercussió del futbol femení a les Terres de l'Ebre. Enguany hi ha una lliga en què
competeixen 15 equips. I a nivell nacional, en l'última dècada, les llicències s'han dispa-
rat un 140%, fins a les 60.329 actuals.
*Al febrer, potser Chimeno pugui tornar a jugar. Aldeana, Rapitenca B o Ulldecona
poden ser els seus destins. Ja està entrenant.
*Un jugador ebrenc no va poder jugar dissabte. Raó? Havia d'anar a veure l’Itàlia-
Portugal. L’equip va acusar la seua baixa en defensa. 
*Gran mèrit el del Cambrils Unió a la Primera catalana. Pressupost per a fitxes de juga-
dors: 22.000 euros. Arriba el tercer míster en el que portem de campanya. Robert
Ahufinger, entrenava a la Xina i va estar el juvenil del Cambrils i Reus.
*Al futbol ebrenc només hi ha dos entrenadors que han entrenat a equips de la Segona
divisió B: Teixidó i Fabregat. I estan a l'atur. Que injust és el futbol però ull que pot
haver-hi alguna carambola amb un d'aquests dos genis.
*Gran treball del míster Poley al Ginestar. El tècnic igual està entrenant com, per la seua
feina, viatjant per Itàlia, Portugal o per tot l’Estat espanyol. És camioner. Aquest cam-
panya va tenir una oferta per ser segon míster d’un club de Segona.
*Al grup 2 de la Tercera catalana, Bonavista i Borges del Camp, estan imparables. 23 par-
tits i 22 victòries. Semblen l’Ampolla i el Móra Nova de l'any passat. Seran nous equips
de 2a catalana gairebé amb tota seguretat.
*L’operació de Josep Maria Lleixà va anar bé. Segueix una bona evolució.

sss*
*La Rapitenca farà una gran segona volta. Guillermo Camarero mai va ser
qüestionat però al futbol no hi ha res segur.
*Surrealisme del futbol. Mentre el Móra la Nova, ja en els últims minuts,
amb el 0-0, anava a fer un canvi i l’àrbitre l’havia autoritzat, l'Amposta
treia ràpid una falta i marcava el gol del triomf. El president moranovenc
Marc Romera està indignat: "ens van robar a Amposta i també a Tortosa.
La nostra afició està molt cabrejada".
*La rebel·lió dels cuers de Segona. Contra tot pronòstic van guanyar: la
Pastoreta a l’Ulldecona, el Vilaseca al Camarles i el Reddis al Vendrell. El
Torreforta guanyava per 1-0 a la primera part però el Valls va demostrar a
la represa que potser el campió. 4 gols a la segona part.
*Quatre equips invictes en el seu camp: Valls, Catllar, La Sénia, l’Ampolla
i Móra la Nova. A camp contrari ja no queda ningú invicte.
*La Sénia està impecable. Ja ha aconseguit 2 punts més que la passada
campanya a la primera volta. Està a només 19 punts de la permanència.
El seu crac, Callarisa, ja porta 12 gols. Diumenge en va fer 3. La passada
en va fer 31 i l’any de l’ascens: 35. La pregunta del milió: ¿per què no va
arribar a triomfar plenament a Amposta, Rapitenca i La Cava?. I a la Sénia
està que se’n surt. Es un geni amb l’equip del seu poble. Marca distàncies. 
*Això del futbol té màgia. De vegades es creen 10 ocasions i no es fa cap
gol. Aquesta setmana, el Vilaseca va arribar 5 vegades i va marcar 5 gols
al Camarles.

*Si algú vol guanyar al camp de la Rapitenca B, haurà de suar tinta.
Ha marcat 25 gols i n’ha rebut 8. I només ha cedit un empat (contra
el J i Maria).  Vaig dir que no baixaria i que podria ser l'equip reve-
lació. Ja ho és, liderant la taula. Ara la pregunta és: ¿ascendirà?.
Tot és possible amb Ramon Sancho i els seus nois. Han debutat 4
juvenils: Denís, Garcin, Aliau i Blas. El meu pronòstic: faran 62
punts.
*Sorpresa al Catalònia: Aleix, Nacho i Cosido estaven la banqueta.
Van sortir i l’equip va despertar. Cosido va complir 40 anys amb un
gol. Al final del partit, van posar-li per megafonia la cançó de l’a-
niversari feliç i l’afició es va quedar a cantar-la.
*8 equips separats per 3 punts. I falta la Cava, que té 2 partits pen-
dents. Això no s'ha vist mai. Que bonica està la lliga.
*L'Ametlla va jugar aquesta setmana amb tres juvenils: Enric
Busquets, Salifou i Jordi Callau. Tenia 7 baixes: Pitarque, Rullo,
Pepe, Florin i Luca, per lesió, i dues per motius laborals.
*Després de 7 mesos per lesió, Jordi Vilanova va tornar a jugar
amb el Batea.
*Què li passa al Perelló?. Dues setmanes, dues derrotes i set gols
en contra. Serà que li ha pesat ser líder?. "Estem tocats però dona-
rem guerra", diu el seu tècnic Molinos.

TERCERA CATALANA EN OFF

PRIMERA I SEGONA CATALANA EN OFF

Celebracions del Jesús i Maria, en acabar el partit de dissabte, a S. Bàrbara.

GERARD BALADA  (Godall)

TORNEL (Rapitenca B) PEKE (Rapitenca)

IMANOL (Olímpic)

ERIC SEGARRA (Amposta B)

MANEL VENTURA (Roquetenc)

COSIDO (Catalònia)
SERGI GASPARIN (la Sénia) 

ORIOL (J i Maria)

JORDI VILANOVA   (Batea)

DAVID VIÑA (Tortosa)

ARNAU BERTOMEU (Amposta)

SAMU (l’Ampolla)
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INGREDIENTS 4-6 PERSONES:
• 1 kg de filets de sardines
• 4 ous
• 1 albergínia
• 1 ceba
• 1 pebrot vermell
• 1 copa de cava
• Sal al gust
• 3 dl d’oli d’oliva

PREPARACIÓ:
Tallem les verdures a talls petits. En una paella, les saltem amb un raig d’oli d’oliva, co-
mençant per la ceba, el pebrot i finalment l’albergínia.
A part, netegem el peix i el filetegem. El saltem en una paella a foc baix durant 4 minuts.
Aboquem en un got triturador les verdures i el peix saltejats i ho triturem. Afegim els ous,
la sal i el pebre i el cava.
Ho tornem a barrejar tot i omplim els motlles amb la pasta resultant.
Ho cuinarem al bany maria, al forn, a 150 ºC durant 20 minuts 

Sabies que...
LA FIGURA MÉS BRILLANT DEL SURREALISME 

Dalí, fill d'un notari, va estu-
diar a l'Escola Municipal de
Dibuix de Figueres i a l'Escola
de Belles Arts de Madrid, on
ingressà el 1922 i d'on fou
expulsat el 1926. Freqüentava
la Residencia de Estudiantes, on
s'integrà en el grup que seria
conegut més tard com a
Generació del 27. Tingué una
estreta relació amb Luis Buñuel,
Garcia Lorca... Fou la figura més
brillant del surrealisme pictòri-
callà.
Darrerament hem sentit a parlar de Dalí a través de la performance
mediàtica de la possible paternitat del geni amb la consegüent exhuma-
ció del cos en ple juliol (mes en què Dalí sempre enviava una postal al
seu model i rival Picasso, «pel juliol, ni dona ni cargol»). Llegint "La vida
secreta de Salvador Dalí", descobrim un Salvador que fa un repàs d'una
part de la seva vida de forma molt divertida i, alhora, profunda i íntima.
La seva infantesa, la seva adolescència, el pas pels diferents centres de
formació, la seva evolució com a artista, l'arribada de les noves formes
d'expressió... Descobrim tres etapes de la seua vida: El Dalí menys inte-
ressant per al públic, la persona que treballa incansable des de l'alba.
L'artista figuerenc obsessionat per la mort com a antítesi de la vida que
sap que només esdevindrà immortal a partir de seua obra. I la icona dali-
niana pública que va lligada a uns bigotis, unes espardenyes catalanes,
una manera de parlar provocadora i de tot un mite que ell mateix
comença a construir en aquesta autobiografia del 1942 amb la crossa
de la seva estimada musa Elena Diakonova (casada durant anys amb el
poeta Paul Éluard, amb filla comuna, Cécile, de qui es va desentendre
del tot des de la trobada amb Dalí a Cadaqués el 1929) i que va esde-
venir la seua estimada Gala. 

TERRINA DE SARDINES AL CAVA
a l ’estil Salvador Dalí
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

PASSATEMPS

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

El trànsit  de Venus, Urà i Mercuri per la teva
casa dotze indica que el teu món sentimental
travessa una fase de certa intensitat. És impor-
tant sentir-té be amb tu mateix.

En assumptes d’amor prefereixes que les
coses estiguin clares ja que no pertanys a un
signe molt donat als canvis. És necessari
que coneguis els mètodes de l´autocontrol.

Taure
20/4 al 19/5

Respecte a l´amor, vés amb compte a voler
viure somnis utòpics o t´emportaràs una
desil·lusió. Per millorar el teu estat de salut
has de tenir més disciplina , cuidar-te més.  

Seria positiu per a tu  que no prenguessis deci-
sions precipitades i que visquis tots els teus
assumptes sentimentals amb molta calma i
paciència.

Bessons
20/5 al 21/6

Aprofita el cap de setmana per gaudir de
l´amor i expressar els teus sentiments. El
trànsit  del Sol  i Neptú per la teva casa set
beneficia la teva relació de parella. 

En la teva relació de parella tracta de ser
pacient i no et precipitis a l´hora de resoldre.
Respecte a la teva salut , hi ha algunes coses
que t ínquieten.

Cranc
22/6 al 21/7

No tot està resolt  amb la teva parella, de vega-
des tens el cap posat en un altre lloc. Pensa
que sempre hi ha temps per a tot .La teva acti-
vitat laboral  no ha de acaparar tot el teu temps.

Mercuri , Venus i Urà transitant per la teva casa
cinc et dóna una gran capacitat  creativa i
poder materialitzar les teves pròpies iniciatives
en el terreny de l´amor. 

Lleó
22/7 al 22/8

En assumptes  d´amor , ara mateix et convé
saber per on trepitges. Tracta de cuidar-te i
mantenir-te en forma , així podràs exigir al teu
cos l´esforç  físic que desitges.

Aquari
20/1 al 18/2

S´anima la teva vida social i afectiva durant el
cap de setmana .Sortiràs i freqüentaràs llocs
de moda amb amics. Durant el dia d´avui  gau-
diràs  de claredat mental i de força personal.

Verge
23/8 al 21/9

En assumptes d´amor , el trànsit de Venus ,
Urà i Mercuri per la teva casa  tres indica que
ara és el moment  idoni per millorar la teva
habilitat comunicativa.

Peixos
19/2 al 20/3

Les circumstàncies et duran a un terreny on
tindràs  oportunitats  per viure  una nova aven-
tura .Conserva  la calma, pren decisions i arri-
ba al moll de la qüestió.

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01 MOBILIARI

SOLUCIÓ
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IMMOBILIARIAÑ

SERVEISÑ

TREBALLÑ

VARISÑ

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

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 
espai privilegiat de
PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!
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Joan Castor (1968) és alcalde
de Sant Jaume d'Enveja (PSC),
municipi on va nàixer i on hi
segueix vivint. Forma part del
Grup Comarcal del PSC al
Consell Comarcal del Montsià
d'on va ser president del 2009
al 2011. També va ser President
del COPATE, Consorci de
Polítiques Ambientals de les
Terres de l'Ebre d'on actualment
és Vicepresident de l'Àrea de
Salubritat Pública. És represen-
tant de la Federació de
Municipis a la Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre i soci de
diferents entitats i associacions
de Sant Jaume d'Enveja.

Quin seria el balanç d'a-
questa última legislatura?
Bé, un balanç molt positiu,
tenint en compte la continuïtat
de les legislatures anteriors, la
situació social i econòmica del
municipi, i els objectius marcats
per a la darrera legislatura:
sanejament econòmic de l'ajun-
tament; millora de la majoria de
paviments de carrers del nucli
urbà i camins rurals; cohesió
social mitjançant el recolzament
a totes les entitats socials, cultu-
rals i esportives del municipi
(amb adequació i promoció d'e-
quipaments inclosa) i suport a la

ciutadania amb dificultats a tra-
vés de l'increment important
dels recursos destinats a urgèn-
cies socials.

Per a les pròximes elec-
cions municipals es torna
a presentar per alcaldes-
sa. Per què?
Tenia decidit que a les properes
eleccions municipals no em pre-
sentaria perquè ja són quatre
legislatures com alcalde. Vaig
intentar ser substituït en el meu
càrrec d'alcalde, sense èxit,
quan faltava aproximadament
un any per finalitzar l'actual
legislatura. Encara tinc espe-
rança que algú prengui el relleu
per poder desenvolupar l'en-
grescador projecte que prepa-
rem els socialistes de Sant
Jaume i Els Muntells, tot i que
sóc conscient que estem vivint
una època molt complicada
política i socialment a Catalunya
i als nostres pobles, i això dificul-
ta que la gent jove es posi en
política. No permetré que la ciu-
tadania del meu poble no tingui
l'opció d'escollir un alcalde
capaç de posar els interessos del
poble per damunt de tot, que
estigui disposat a ser l'alcalde de
tots, que sigui partidari del dià-
leg, la convivència i el consens,
que sigui respectuós amb totes i

cadascuna de les maneres de
pensar.

Quins han estat els eixos
principals del seu progra-
ma i quins seran els pro-
jectes de futur.
De manera molt genèrica vam
explicar que aquesta legislatura
que finalitza havia de ser la
legislatura de la cohesió social,
de les persones i d'ajustar les
finances municipals per
emprendre nous projectes. Ha
arribat el moment d'encaminar
el futur, de decidir "què volem
ser de grans".
Els eixos principals dels projectes
futurs seran: la defensa dels
nostres costums i tradicions
(històriques, socials i culturals),
la promoció econòmica (desen-
volupament industrial i comer-
cial), el turisme (aconseguint
pactes importants amb altres
organismes i administracions) i
el medi ambient (protecció del
nostre Delta, sobretot).

Els valors de fer política
municipal: Quin paper ha
de jugar l'alcalde, alcal-
dessa en el món municipal
pel futur del nostre terri-
tori?
Humilment penso que un alcal-
de, pel bé del seu poble, s'ha

d'anticipar a les necessitats dels
seus ciutadans, de tots i totes, i
ha d'estar contínuament actua-
litzant les seves idees de futur.
Ha de ser pacient i fer els grans
canvis a poc a poc. No pot pen-
sar només a quatre anys vista.
La seva mirada ha d'anar molt
més enllà, sense deixar mai d'a-
tendre el dia a dia de la seva ciu-
tadania. A més, és imprescindi-
ble que participi en els estudis i
redaccions de projectes comar-
cals i territorials. No es pot que-
dar tancat al poble. No serveix
de res treballar per un poble
potent si el territori on està
situat continua dèbil. Ha d'es-
coltar molt, fer propostes treba-
llades, cercar sempre amplis
consensos locals i territorials, i
treballar també pel territori.

Què opina de la situació
política actual?.
A Catalunya, actualment, és
molt complicada. Ha provocat
molta divisió social, inclús fami-
liar. Per part del Govern no hi ha
predisposició a rectificar errors
ni cercar consensos.
El Govern d'Espanya està dispo-
sat a fer alguns canvis que
poden ser molt positius per a
Catalunya tot i que l'Executiu
Català els considera insuficients,
ja que els seus objectius són uns

altres. El Govern de l'Estat té
poca força i té enfront una opo-
sició potent, intransigent i esco-
rada en el passat.
La política europea sembla que
no respon a les necessitats reals
dels estats membres ni de la ciu-
tadania. Una ciutadania que no
confia en la política, cada vega-
da més tancada, radicalitzada i
intolerant.
Tot ha canviat molt. Es necessita
molt de diàleg, respecte i amplis
consensos. No estem acostu-
mats. No hi ha voluntat de pac-
tar els desacords quan no hi ha
acord. No se'n sap.

Quin missatge donaria als
seus conciutadans i con-
ciutadanes?
Que confien en la política de
veritat, sobretot en les persones.
Que tinguin molt clar que cap
meitat pot imposar res a l'altra
meitat. Que tothom treballi per
les seves idees però sempre,
posant-se a la pell de l'adversari
i amb molt de respecte per tot-
hom. Hem aconseguit fites
importants quan hem anat a
una. Que tothom aporti el seu
granet de sorra per provocar
canvis importants, però tenint
sempre en compte que els can-
vis importants es fan a poc a
poc i pensant en tothom.

Joan Castor Gonell Agramunt
ALCALDE DE SANT JAUME D'ENVEJA

      
      

No hi ha voluntat de pactar els desacords quan no hi ha acord


