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Els últims dies de novembre concentren les aturades de diferents sectors de la funció pública

Setmana negra
Les Terres de l’Ebre tanquen novembre amb vagues. Diversos col·lectius lligats al sector públic s’han mobilitzat aquesta setmana. La
mobilització més llarga és la del personal de la sanitat, va des de dilluns. A banda, universitaris i professionals de l’ensenyament i treballadors de la funció pública han seguit les manifestacions. La setmana es tanca amb l'aturada prevista de 24 hores de Correus.
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La pista de gel
s’estrena avui divendres
Avui, a les 20 h, quedarà oberta la pista de gel de Tortosa. Un any més, i ja són cinc, la
plaça de l'ajuntament acull aquesta instal·lació, que suposa la principal eina de promoció
comercial durant la campanya de Nadal i Reis.
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ELS QUATRE INDIS DEL MINISTRE BORRELL
Una altra "perla" més del Ministre d'Afers Exteriors del Govern d'Espanya, Josep
Borrell que continua immers en escàndols. Aquest cop va assegurar: "als EUA
tenen més integració política perquè van fer la independència pràcticament sense
tenir història. L'únic que havien fet és matar a quatre indis, a part d'això va ser
molt fàcil". Aquesta "perla" la va soltar en un acte a la universitat Complutense
de Madrid, menyspreant el genocidi perpetrat en territori americà que va acabar
en la vida de més de 12 milions de persones! Estem parlant d'un Ministre d'afers
Exteriors! A més, Borell podria ser cessat, perquè dimitir no entra en els seus

Presentació del llibre: ‘Oriol
Junqueras. Fins que siguem lliures’

L’excap de gabinet d’Oriol Junqueras, Sergi Sol, ha
presentat el seu llibre Oriol Junqueras. Fins que
siguem lliures aquest dilluns a la Biblioteca Marcel·lí
Domingo de Tortosa. El llibre narra, des de la perspectiva més íntima del cercle de col·laboradors del
vicepresident Junqueras, el rerefons que va determinar les dures decisions de la tardor catalana. L’acte
també ha comptat amb la presència de Xavier Faura,
l’alcaldable d’ERC-Tortosa Sí; i amb Carolina
Telechea, diputada al Congrés dels Diputats.

plans, degut a l'escàndol de quan era directiu d'Abengoa i es va aprofitar d'informació privilegiada per vendre unes accions, que si les hagués mantingut, li
haguessin causat una pèrdua important de diners. És per això que la Comissió
Nacional del Mercat de Valors (CMNV) ha multat Borrell amb la quantitat de
30.000 euros i així mateix apareix publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), on
es considera com una "infracció molt greu "consistent en la venda "a compte
d'un tercer" de 10.000 accions d'Abengoa "disposant d'informació privilegiada".
La transacció es va dur a terme el 24 de novembre del 2015.

Premis de Recerca
en Infermeria
Hi ha un aspecte que
encara no s’ha incorporat
en el seguiment i el tractament per qui pateix un
ictus: l’afrontament per
part del pacient, és a dir,
que aquest assumeixi que
està malalt i que, per
tant, entengui que ha de
canviar
determinats
hàbits. Aquest aspecte és
precisament el que analitza la professora de la
Facultat d’Infermeria al campus Terres de l’Ebre, Sílvia
Reverté, en el seu treball Efecto en la calidad de vida,
el afrontamiento y las conductas de salud en los
pacientes con ictus isquémico agudo tratados con
neurointervencionismo endovascular, basat en la
seva tesi doctoral i que ha guanyat el primer accèssit
dels premis d’Investigació en Infermeria Fundació
Família Vila Saborit, en la modalitat tesis doctoral.

Satisfacció pel segon estudi de la modalitat de caça “Garbell”
Per segon any consecutiu s'han realitzat uns estudis
sobre la nova modalitat de caça, impulsada per
l’Associació Amics del Tord de les Terres de l’Ebre,
anomenada Garbell. Aquesta modalitat consisteix en
la captura selectiva dels tords sense la utilització del
vesc. En aquesta ocasió s'han realitzat en 6 punts
diferents del territori: en dos barraques del terme
d'Ulldecona, dos d’Alcanar, una a la Galera i una al
terme de Godall. Així com la temporada passada es
va incidir en comprovar la selectivitat d'aquesta
modalitat de caça, realitzant l’estudi amb el Centre

Amposta vol estalviar 500.000
euros anuals del rebut elèctric
L’Ajuntament d’Amposta vol estalviar prop de 500.000 euros dels
850.000 que paga anualment pel
rebut elèctric gràcies a la instal·lació
de leds i l’adopció de sistemes de
gestió eficients.
De moment, ja treballa de ple en la
renovació de l’enllumenat públic,
amb la substitució dels llums per leds
més eficients i de menor consum que
poden arribar a suposar un estalvi de
fins el 80%.

Tecnològic Forestal de Catalunya i obtenint molt bon
resultat pel que fa a la selectivitat de la nova modalitat, aquest any s’ha realitzat amb la col·laboració de
La Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma
de Barcelona per tal d’elaborar un estudi sobre el
benestar animal, l'estat dels ocells després de ser capturats pel garbell. Els estudis s'han portat a terme del
1 al 6 de novembre i han transcorregut sense cap
incidència, cosa que fa pensar als impulsors d'aquesta
modalitat de caça que els resultats tornaran a ser
satisfactoris.

Donació de la UNED a la
Biblioteca de Campredó
La seu de la UNED a Tortosa ha fet donació a la Biblioteca de
Campredó Manuel Pérez Bonfill del conjunt de publicacions que
han anat traient a la llum al llarg dels anys. El Centre Associat de
la UNED ha encetat, en els darrers anys, la publicació de diversos
llibres universitaris dins la nova etapa de la seva col·lecció
CADUP-Estudios. Es tracta d’una col·lecció llibresca de notable
qualitat i amb el segell universitari pertinent. El govern de
Campredó agraeix la generositat del Director Josep M. Franquet,
que donarà prestigi a la biblioteca municipal. Aquest fons literari
està disponible a la web de la UNED Tortosa amb format digital,
amb la Biblioteca Digital i el fons imprès disponible a la biblioteca
de Campredó s’apropa una mica més els coneixements universitaris a tothom.

Ple Consell de la
Ribera d’Ebre
El Ple del Consell
Comarcal de la Ribera
d'Ebre ha aprovat una
moció sobre el futur de la
gestió i les inversions que
té pendents l'Hospital
Comarcal
de
Móra
d'Ebre, després que els
grups comarcals de
Convergència, ERC i PSC
consensuessin una postura unitària per reclamar
que sigui una empresa
pública 100% propietat
del Servei Català de la
Salut (CatSalut) qui gestioni aquest equipament
hospitalari. La iniciativa,
que també reclama les
inversions i manteniments
urgents pendents de fer al
centre riberenc, vol fer
front al que es considera
"un dels pitjors moments
de la història" de l'hospital comarcal, per "culpa
de la greu manca d’inversió crònica per part de
SAGESSA",
l'empresa
municipal
de
l'Ajuntament de Reus que
controla la societat Gestió
Comarcal Hospitalària SA
(GECOHSA), gestora del
centre riberenc. Des del
Consell, es reclama que la
gestió i administració de
l'equipament es realitzi
des del mateix territori,
obrint-lo a la participació
de les persones treballadores, les entitats cíviques
i socials i els ens locals de
la Ribera d’Ebre, la Terra
Alta i el Priorat. A més,
s'exigeix també que es
tinguin en compte els 8
milions d'euros capitalitzats els darrers anys per
SAGESSA i l’Ajuntament
de Reus a l’hora de negociar la liquidació de
GECOHSA. El ple també
ha aprovat una moció per
denunciar la negligència
de l’Estat respecte a la
seguretat dels ciutadans
del radi d’influència de les
nuclears de Vandellòs i
Ascó.

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

Primeres compareixences
a la Comissió d’Investigació

ACN

Estudiants i professors a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa durant la vaga d’ahir.

registrar a la Ribera
d'Ebre.
D’altra banda, l'aturada
dels professionals de la
salut es va fer notar més
ahir a la tarda quan els
sindicats del sector
públic van convocar
una concentració conjunta
a
la
plaça
Barcelona de Tortosa.

Però les manifestacions
no acaben aquí.
Les
protestes
són
amplies, a més de les
dels metges que ahir
van fer el tercer dia de
vaga i es plantegen
incrementar-los.
Els
estudiants
reclamen
una rebaixa en el preu
de les matrícules. Hi ha

El Govern destina gairebé un milió d’euros a la
lluita contra el cargol poma
I per a la conservació de la biodiversitat al Delta de l’Ebre

El Govern aprova destinar 949.544 euros a l’empresa Forestal Catalana SA per
executar treballs de lluita contra el cargol poma i conservar la biodiversitat al
Delta de l’Ebre.
Aquesta despesa servirà per sufragar els costos derivats de la implementació de
tècniques per evitar la propagació i afavorir l'erradicació de la plaga, per assegurar i millorar els paràmetres de biodiversitat de la zona afectada.
Aquestes actuacions es concreten en actuacions de control i erradicació del cargol poma, i actuacions de prevenció i protecció de la biodiversitat.

EDICTE

El Ple de l’Ajuntament de Deltebre, en la sessió ordinària de data 27 de novembre de 2018, va adoptar
l’acord d’aprovar inicialment les bases reguladores de la concessió d’incentius per a la dinamització
econòmica, ocupacional i per a la millora de la imatge de poble per a l’any 2019 i sotmetre-les a informació
pública per un període de vint dies.

En compliment del tràmit d’informació pública, els acords esmentats i el text de de les bases es poden
consultar a l’Àrea de Dinamització Econòmica i Enfocament Turístic tots els dies feiners, entre les 8,30
hores i les 14 hores, durant el termini de 20 dies hàbils des de la publicació del present anunci al BOP.
Aquest mateix anunci es publicarà al DOGC i al Diari Més Ebre.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, les bases esdevindran aprovades definitivament sense
cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal i com es disposa a l’article 124 del Reglament d’Obres,
activitats i serveis dels ens locals.

Deltebre (Delta de l’Ebre), 28 de novembre de 2018

El secretari acctal.,
David Torres Fabra
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Alfons Montserrat exigeix el
desmantellament del Castor

Ahir també van haver-hi aturades i vagues en altres sectors públics
L'aturada de mestres,
professors i estudiants
es va fer notar aquest
dijous a les Terres de
l'Ebre sobretot al campus ebrenc de la
Universitat Rovira i
Virgili (URV), on va
haver-hi un 83% de
seguiment, i també en
alguns instituts, com
l'Institut Dertosa de
Tortosa, on el seguiment també fou massiu.
Segons fonts del sindicat USTEC, el 20% dels
docents del territori va
secundar la vaga però
els percentatges han
estat molt dispars depenent del centre i de la
situació laboral del professorat de cada claustre. El seguiment fou
més massiu als centres
on els mestres i professors són titulars de la
plaça i més baix en
claustres amb moltes
places provisionals. Pel
que fa als alumnes dels
centres de primària, el
seguiment més alt es va
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professors que diuen
que no poden més. Els
sindicats policials reclamen no haver de fer
hores
extres.
Els
Bombers denuncien la
manca de material adequat per la feina. I els
funcionaris demanen
que la Generalitat reverteixi les retallades.

El president de la Federació de l’Ebre d’ERC, Alfons
Montserrat, ha comparegut a la Comissió
d’Investigació sobre el Projecte Castor del Parlament.
Ha demanat als diputats que “facin tot el que convingui perquè un malson com aquell no torni a passar” i
ha reclamat que s’acabi el projecte definitivament.
L’exalcalde d’Alcanar ha denunciat les dificultats que
van tenir per obtenir informació durant tot el procés i
l’opacitat. També ha remarcat la no cooperació institucional per part de Madrid. Montserrat ha destacat
el paper de l’Ajuntament d’Alcanar durant aquesta
crisi i ha recalcat que el consistori sempre ha estat en
tot moment al costat de la gent.
A més, Alfons Montserrat ha criticat durament les
declaracions que va fer Florentino Pérez, en un programa de televisió, assegurant que els ciutadans no
van percebre els terratrèmols.

Dia Internacional per l’Eliminació
de la Violència envers les Dones
Actes arreu del territori

El delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Xavier Pallarès, l’alcaldessa de
Tortosa, Meritxell Roigé, la presidenta del Consell Comarcal del Baix Ebre, Sandra
Zaragoza, i la coordinadora territorial de l’Institut Català de les Dones, Carme
Valls, van presidir aquest dimarts 27 de novembre l’acte institucional per commemorar el Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència envers les Dones a les
Terres de l’Ebre. A l’acte, es va tenir un record per a les 6 dones mortes per violència en l’àmbit de la parella a Catalunya amb l’encesa de sis espelmes, hi participaren uns 600 alumnes de 3r d’ESO dels instituts de les Terres de l’Ebre.

EDICTE

El Ple de l’Ajuntament de Deltebre, en la sessió ordinària de data 27 de novembre de 2018, va adoptar
l’acord d’aprovar inicialment les bases reguladores de la concessió de subvencions per al patrocini
publicitari del municipi de Deltebre exercici 2019 i sotmetre-les a informació pública per un període de
vint dies.

En compliment del tràmit d’informació pública, els acords esmentats i el text de de les bases es poden
consultar a l’Àrea de Dinamització Econòmica i Enfocament Turístic tots els dies feiners, entre les 8,30
hores i les 14 hores, durant el termini de 20 dies hàbils des de la publicació del present anunci al BOP.
Aquest mateix anunci es publicarà al DOGC i al Diari Més Ebre.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, les bases esdevindran aprovades definitivament sense
cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal i com es disposa a l’article 124 del Reglament
d’Obres, activitats i serveis dels ens locals.

Deltebre (Delta de l’Ebre), 28 de novembre de 2018

El secretari acctal.,
David Torres Fabra
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Inauguració del molí
de Rústicas Faiges

La pista de gel de Tortosa obrirà portes
a la plaça de l'ajuntament

A Roquetes

Avui divendres (20 hores)

Avui divendres 30 de
novembre, a les 20 h, quedarà oberta la pista de gel de
Tortosa. Un any més, i ja són
cinc, la plaça de l'ajuntament
acull aquesta instal·lació, que
suposa la principal eina de
promoció comercial durant la
campanya de Nadal i Reis. El
regidor
de
Promoció
Econòmica, Comerç i Fires,
Emili Lehmann, i la presidenta de la Federació de Comerç
Tortosa+, Maria José Ferré,
han explicat els detalls d'aquesta
activitat.
La
instal·lació de la pista de gel
suposa una de les activitats més importants que es fan a la ciutat durant aquest
període de l'any i que reforça una oferta molt atractiva a nivell lúdic i cultural
que està enfocada a dinamitzar el comerç i la vida social de Tortosa. De la seua
banda, Maria José Ferré ha remarcat que es tracta de "l'única pista de gel que
hi ha a les Terres de l'Ebre" i que això esdevé un important reclam de visitants,
molts dels quals són de fora de Tortosa. De la mateixa manera, ha assenyalat que
es distribuiran entre els clients invitacions i vals de descompte als comerços
adherits a la federació Tortosa+. Per a la inauguració, els membres del Club Patí
Dertusa han preparat una exhibició i durant la resta de dies d'obertura faran de
monitors per ensenyar a patinar a tothom qui vulga.

Més de 2500 alumnes dels centres educatius de Tortosa podran practicar
patinatge sobre gel de manera gratuïta i en horari lectiu

El grup d'empreses Rústicas Faiges va inaugurar un
nou molí d'oli que està situat a la carretera de
l'Observatori de Roquetes. Aquest és el segon molí
del grup d'empreses Faiges, l'únic a l'Ebre, ja que
fins ara només en disposava d'un a Toledo. Aquest
projecte neix amb la compra de 90.000 arbres de
cultiu intensiu d'arbequí a la zona de Parellades, per
disposar d'una collita d'olives pròpia i així poder realitzar el procés de l'extracció, refinament i l'envasat
del seu propi oli amb l'objectiu, segons explica la
consellera delegada, Rita Faiges, de promocionar-lo
arreu del món. Aquest molí, a més de donar a conèixer a Faiges com a productor d'oli, també tindrà una
vessant didàctica, ja que aquestes modernes
instal·lacions permetran ensenyar com es realitza tot
el procés de la producció de l'oli. (Antena Caro).

Canal Terres de l'Ebre creix un 22% anual
i ja s'apropa als 40.000 seguidors diaris
L'audiència de Canal Terres de l'Ebre durant l'any 2018, és de rècord, la millor dels
seus 5 anys d'existència. Segons dades de la consultora Konodrac Konograma -que
realitza la medició per a totes les televisions locals adherides a La Xarxa-, durant els
11 mesos transcorreguts d'aquest any una mitjana de 35.548 persones són espectadors que sintonitzen cada dia el Canal. Això suposa un espectacular increment,
del 22%, respecte el mateix període de l'any anterior, quan la mitjana de gener a
novembre havia estat de 29.035 seguidors diaris. Davant d'aquesta positiva realitat, i després de constants augments d'audiència en tots els estudis realitzats els
últims 3 anys, la direcció de Canal Terres de l'Ebre s'ha fixat com a objectiu imminent "superar els 40.000 espectadors diaris de mitjana l'any 2019". Els mesos en
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EN UN MINUT

Més
Notícies
*L’ASSOCIACIÓ
de
Famílies d’Alumnes de
l’institut Dertosa de
Tortosa, coincidint amb
el Gran Recapte, ha fet
entrega de 350 litres de
llet
al
Banc
dels
Aliments. La presidenta
de l’AFA, Mercè Sans, ha
explicat que: “Des de
l’AFA creiem que hem
d’educar als nostres fills
també en la solidaritat,
ensenyant-los que s’ha
d’ajudar aquells que més
ho necessiten”. El Gran
Recapte tindrà lloc avui i
demà a les Terres de
l'Ebre.
*LA UNITAT DE REHABILITACIÓ CARDÍACA
de l'Hospital Verge de la
Cinta atén gairebé 650
pacients. Amb una teràpia
multidisciplinària
millorar les condicions
físiques, psíquiques i
socials dels malalts perquè recuperin la qualitat
de vida.
*MOVEM
TORTOSA
demanda una declaració
institucional de Tortosa a
favor de les reivindicacions dels metges de
primària.

els que hi va ser més a prop van ser a l'agost i setembre passat, situant-se per sobre
dels 39.000 espectadors, i a només 658 espectadors més d'arrodonir l'audiència
amb la xifra de més de 40.000 espectadors. Si s'analitza el quadre d'audiències
mitjanes durant un mes, destaca també que aquest any 2018, durant el segon
semestre l'audiència s'ha mantingut sempre elevada. És a dir, es consoliden els
6.500 espectadors més de mitjana que s'han registrat en només un any de diferència. Val a dir que aquestes són unes dades que s'obtenen de manera pràcticament
exacta, gràcies al sistema conegut amb el nom de hbbtv, que comptabilitza els
canals sintonitzats als aparells de televisió de les llars, i que són smart tv (televisió
intel.ligent, conectada a internet).

Inversió per mantenir
els braus de l’illa dels Bous

L’alcalde de Roquetes desmenteix i desmunta les "mentides i
difamacions" sobre la inversió realitzada per part de l’Ajuntament al Port

El Govern contracta veterinaris i un ramader

L'alcalde de Roquetes, Paco Gas, ha sortit al pas de les declaracions, fetes en un vídeo penjat a la xarxa, on el responsable (Josep Estrada) afirma que s'han deixat perdre 40.000€ d'una subvenció per formigonar uns trams de
la pista forestal que puja a la Mola de Catí. A més, ha dit, que l'Ajuntament "ni tan sols n'ha demanat una pròrroga" per poder executar l'obra. L’alcalde ha aclarit que “el formigonat d'un tram de la pista a la Mola forma part
de tot un projecte de millora forestal sostenible al Port que des de l'ajuntament s'havia elaborat per tal de poderse acollir a unes subvencions d'Agricultura. Per tant, no és una subvenció que ens caigui del cel i es desaprofiti,
com s'ha dit de forma difamatòria en el vídeo. Sinó que respon a tot un treball valorat, i aprovat per Agricultura”.
L’alcalde afirma que “la data de justificació inicial de l'ajut era el 30 de setembre. Això vol dir que l'obra estigui
acabada. Donada la climatologia adversa es va demanar una pròrroga que ens van comunicar el mateix dia 30 de
setembre i de termini fins al 5 de novembre. Per tant és falsa l'afirmació del Sr. Estrada que no havíem demanat
pròrroga. En el projecte de millora forestal sostenible s'han executat, certificat i pagat obres de millora forestal per
valor de 51.755,10€”. L’alcalde diu que "no s'ha pogut formigonar un tram de la pista que puja a la Mola de Catí
(19.395,27€), donat el curt termini per a la seva execució i les condicions climatològiques adverses que l'empresa
adjudicatària va tindre. El 31 d'octubre, en el moment de certificar el final de l'obra, tot i haver reperfilat el paviment de la pista, la climatologia de nou va impedir realitzar el formigonat dins el termini. El Sr. Estrada torna a
mentir quan afirma que «40.000€ a tomar pel saco». Mentides i difamacions que no es poden permetre.
Roquetes ha invertit en la millora forestal sostenible al Port, entre el 2017 i el 2018, 105.329,85€".

Territori i Sostenibilitat ha contractat veterinaris i
un ramader per tenir cura durant els pròxims tres
mesos els prop de vint braus que habiten l'illa dels
Bous, al riu Ebre. El delegat del Govern a les Terres
de l'Ebre, Xavier Pallarès, ha anunciat l'adjudicació
de tres contractes menors, per un valor total de
30.000 euros. Un d'aquests també preveu la construcció d'un tancat de fusta on els animals seran
triats, sanejats i, en alguns casos, també esterilitzats pels veterinaris. A més, s'habilitarà un embarcador, a banda i banda del riu Ebre, per facilitar
l'accés a l'illa. Segons el delegat, dintre de tres
mesos es valorarà l'efectivitat de les mesures i el
Govern es planteja adjudicar un contracte plurianual a un ramader perquè es faci càrrec dels braus.
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Més Amposta
*EL PLENARI també va
aprovar adjudicar a la
Fundació Astres el contracte de serveis de
neteja viària d'espais
verds com el Parc dels
Xiribecs i el Camí de
Sirga. També es va
aprovar la moció del
PSC-CP on s'instava al
departament de Salut a
reconèixer
l'atenció
primària com eix públic
de la salut; la moció de
PxC per posar llums a
un parc públic; i les
mocions d'EA-AM per
l'absolució dels presos
polítics i per la retirada
del recurs d'inconstitucionalitat sobre l'impost català de les
nuclears.
*L’AJUNTAMENT ha
formalitzat la compra
de l’antic edifici del
Col·legi de les Monges.
Declarat Bé Cultural
d’Interès Local, la
voluntat és traslladar-hi
l’escola d’art (ESARDI) i
enderrocar la part més
nova per obrir l’equipament amb una nova
plaça pública.
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Per poder construir un nou pavelló poliesportiu

Va visitar la capital del Montsià

Amposta canviarà terrenys amb la
Generalitat

Artur Mas dóna suport
als candidats del PDECAT
del Montsià

El ple de l'Ajuntament
d'Amposta ha aprovat,
aquest dilluns, la permuta
d'uns terrenys amb la
Generalitat per poder
desencallar la construcció
del nou pavelló poliesportiu, que està aturada des
de 2010. El departament
d'Ensenyament va ocupar
part de l'espai on estava
projectat el pavelló quan
es va construir el nou
Institut de Tecnificació, en
funcionament des del curs
2012/2013. El consistori
ha apostat per cedir
aquests terrenys a la
Generalitat a canvi que aquesta els en cedeixi uns altres per fer el nou equipament.
El plenari també va aprovar una modificació de pressupost d'1,758 milions d'euros,
600.000 euros dels quals són per a la modificació del projecte del pavelló. L'alcalde
Adam Tomàs va assegurar que el preu de licitació, 1,9 milions d'euros, és molt ajustat, segons han valorat des del gremi de constructors, i que només una empresa es
va presentar al concurs públic obert el 2017. En canvi, en el moment de fer l'acta
de replanteig i adonar-se dels problemes amb els terrenys, l'empresa es va fer enrere. El projecte s'ha revisat, amb "anàlisis tècniques i econòmiques" i cal complementar-lo amb prop de 600.000 euros perquè hi havia partides incompletes i altres
comptabilitzades a la baixa. S'ha pressupostat en 2,6 ME, la meitat a càrrec de la
Generalitat i l'altra meitat a càrrec del consistori. La modificació pressupostària,
amb moments de debat intens, va rebre el vot en contra de la regidora no adscrita
i el grup de CiU, i l'abstenció de PSC i PxC.

5

L’expresident de la Generalitat, Artur Mas, va fer una
visita dissabte passat a la capital del Montsià per donar
suport a tots els alcaldes del PDECAT. La jornada va començar amb la seva arribada a l’Estadi Municipal d’Amposta, on les bandes de músics de la ciutat tenien previst
fer un partit amistós. D’allà es va desplaçar a peu fins a
l’Auditori Municipal d’Amposta, on va atendre als mitjans de comunicació i on Mas va efectuar un parlament.
Seguidament, va tenir lloc un dinar amb tots els assistents i que va servir com a presentació dels candidats del
partit de tota la comarca del Montsià.
Entre els parlaments d’Artur Mas, i sobre la capital de
la comarca, va dir que ”a Amposta hi ha en joc que les
coses es vagin endarrerint, o que Amposta torni a agafar
una mica el ritme que havia tingut en alguns moments i
sobretot que tiri endavant projectes de tota mena. Dóna
la sensació des de fora, almenys, que tot això està una
mica paralitzat en aquests moments”.
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Deltebre destinarà part del superàvit
al complex esportiu

www.mesebre.cat

Marta Bouzas Llaó és la nova Pubilla
Major de la Candelera 2019
Acte de presentació, dissabte passat, a l’Ametlla de Mar

I al canvi de l'enllumenat

L'Ajuntament de Deltebre destinarà 200.000 euros del superàvit de
2017, d'1.159.554 euros, a les obres d'adequació del complex esportiu municipal i també a iniciar el canvi de l'enllumenat amb LED en
diferents trams del municipi. La resta es destinarà a adjudicacions
finançades amb fons propis. La proposta es va aprovar al ple amb els
vots del PDeCAT, l'abstenció de CE-Socialistes per Deltebre, ERC i el
PP, i el vot contrari de la CUP, que proposava destinar el superàvit a
reduir l'endeutament municipal.
Per a l’alcalde, Lluís Soler, les xifres de superàvit “posen novament
de manifest l’acurada gestió econòmica que es realitza a
l’Ajuntament, el qual a hores d’ara també presenta el deute més baix
de la seva història”. En el plenari també s'han aprovat les bases de
subvencions del teixit associatiu, d'ajuts als tributs locals, d'ajuts
d'urgència social, els incentius a la dinamització econòmica i incentius, i les bases per al patrocini publicitari de Deltebre. Així mateix, ha
aprovat la segona modificació de crèdit d’aquest any 2018. Servirà
per finalitzar les diferents accions engegades pel govern municipal.
La proposta s’ha aprovat amb els vots favorables del PDeCAT i ERC,
l’abstenció de CE- Socialistes i PP i el vot contrari de la CUP.

Roquetes i Sorea signen un conveni per
garantir l’abastament d’aigua potable
A les persones necessitades del municipi

Marta Bouzas, amb Maria Consarnau (1a Damisel·la) i Maria París (2a).

Marta Bouzas és la nova Pubilla Major de la Candelera 2019.
La Pubilla Infantil serà Blanca Monforte Cañadas mentre que l’Hereu és Adam Llambrich. Els seus noms van sortir escollits, dissabte al vespre, en l’acte de presentació de les damisel·les, hereus i Quintos que formaran part de la pròxima Festa Major de
l’Ametlla de Mar. Al costat de la Pubilla Major, representant de
la Societat de Caça La Cala, hi seran Maria Consarnau de l’Associació de Jubilats l’Estany com a 1a Damisel·la, i Maria París de
la Creu Roja com a 2a Damisel·la.
Ruta de Tapes del Peix de la Llotja
D’altra banda, dins de l’actualitat de la Cala, informar que des
d’avui i fins al 9 de desembre, més d’una desena d’establiments
de la població elaboraran les seves millors tapes utilitzant els
productes pesquers de proximitat. Per primera vegada, la ruta
de tapes ve separada de les jornades gastronòmiques.

DIVENDRES 30
DE NOVEMBRE
DE 2018

ES CONSOLIDA
Quota de
captura de
tonyina roja
La Direcció General de
Pesca i Afers Marítims
s’ha mostrat moderadament
satisfeta
que
l’ICCAT, la Comissió
Internacional per a la
Conservació
de
la
Tonyina Atlàntica, doni
per finalitzat el pla de
recuperació de la tonyina roja i ha demanat a
l’organisme que no relaxi les mesures que han
permès revertir la població de tonyines a nivell
internacional.
El director general de
Pesca, Sergi Tudela, ha
celebrat que es mantinguin i consolidin les quotes per a les flotes artesanals d’aquesta pesquera, un cop posat en
marxa el pla de gestió de
l’espècie, que permetrà
que la setantena d’embarcacions catalanes que
han pescat tonyina roja
enguany incrementin
lleugerament la seva
quota de captura les
pròximes campanyes.

Jornada de Baix Ebre Avant per
captar el turisme actiu europeu
Empresaris turístics ebrencs hi participen

Roquetes Comunicació

L’alcalde de Roquetes, Paco Gas i el Gerent Territorial, Daniel Colilla, de
l'empresa Sorea, que abasteix d'aigua potable del municipi, han signat
aquest dimarts i per tercer any consecutiu, un conveni de col·laboració
per la creació d'un Fons de Solidaritat dotat amb 1.000 euros. Aquest
fons permetrà que les persones més necessitades del municipi, que en
uns moments determinats no tinguin prou recursos per poder pagar el
rebut de l'aigua, puguin tenir accés al consum bàsic d'aigua potable al
seu habitatge. D’altra banda, el ple de l’Ajuntament de Roquetes ha
aprovat, sense cap vot en contra, el pressupost general per a l’exercici
del 2019 amb un import de 6.317.973,86 euros, sense apujar els impostos i reduint l’IBI.

Mig centenar d’empresaris turístics de les Terres de l’Ebre han participat aquest dimarts en
una jornada professional amb operadors especialitzats en cicloturisme i turisme de natura,
que ha organitzat el Consell Comarcal del Baix Ebre en el marc del projecte Baix Ebre Avant.
L’objectiu d’aquest seminari de formació ha estat conèixer les tendències dels mercats europeus i els perfils de clients potencials de la mà dels representants de dues empreses coneixedores del sector. Totes dues ha recomanat als empresaris locals encaminar els seus esforços
a convèncer els touroperadors europeus perquè facin una aposta decidida per les Terres de
l’Ebre amb la creació d’ofertes concretes.
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LA RÀPITA

Més notícies
*DIMECRES: dia d’ensurts. Primer per una
forta explosió que es va
produir a l’interior d’un
bar restaurant del
municipi, sortosament
tancat
en
aquell
moment, i l’altra per l’atropellament
d’un
home de 88 anys i una
dona de 82 quan creuaven el carrer Sant Isidre.
Tots dos van quedar
ferits menys greu.
*EL VENT fa caure
dilluns arbres i pals de
telefonia. Les ventades
van superar els 100
quilòmetres hora.
*L’AJUNTAMENT està
acabant una inversió de
42.100 euros per a la
millora de l’eficàcia en
matèria de sanejament
de l’estació de bombament de l’Aiguassera.
Amb l’actuació es minimitzaran les fortes
olors.
RADIO RÀPITA
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Pesca reconeix projectes impulsats
pel Grup d’Acció Local de la mar de l’Ebre
La direcció general de Pesca farà una convocatòria de 700.000 euros per a incloure nous projectes l'any que ve
El Grup d'Acció Local
de Pesca (GALP) de les
Terres de l'Ebre ha fet
balanç dels primers projectes endegats en la
convocatòria d'ajuts de
2018 i també de les
oportunitats que suposarà la implementació
de l'Estratègia Marítima
de Catalunya que s'acaba de presentar. El gerent del GALP Mar de
l'Ebre, Joan Alginet, ha
destacat "la transversalitat i pluralitat" dels
projectes que ajudaran a
aportar "valor afegit" i
diversitat a l'activitat
vinculada amb el mar al
territori. Al milió d'euros
de
la
convocatòria
2018-2019 s'hi sumarà
una convocatòria extraordinària de 700.000
euros -romanent de la
convocatòria per al
2023- per poder incorporar nous projectes
l'any que ve. "És molt

“Entre els
projectes valorats
destaca l’impuls
al turisme
pesquer, des de
la Confraria de la
Ràpita, els tallers
d’aqüicultura i
arts de pesca
tradicionals i les
rutes pesqueres a
l’Ametlla de Mar,
els innovadors
envasats i
encaixats de la
important perquè ja entren projectes i hi ha
molta inquietud", ha assenyalat Alginet. Entre
els projectes que s'han
posat en valor després
del primer any destaca
l'impuls del turisme pesquer des de la Confraria

de la Ràpita, els tallers
d'aqüicultura i arts de
pesca tradicionals, les
rutes pesqueres a l'Ametlla de Mar, els innovadors envasats i encaixats de la sal del Delta
de l'Ebre que ha presentat Infosa, així com la

Ens locals del Montsià impulsen un projecte per formar
conjuntament 60 joves en empreses de la comarca

primera associació de
dones de la mar que s'ha creat a la Ràpita.
També s'ha remarcat el
caràcter de formació,
amb una trobada amb el
sector del país basc per
conèixer tècniques d'encerclament diferents.

sal del Delta, així
com la primera
associació de
dones de la mar
creada a la
Ràpita”

Mostra de Cultura i
Tradicions ‘Francesc Balagué’

El Servei d’Ocupació de Catalunya finança amb 230.000 euros la iniciativa
Un acord signat entre els ajuntaments d’Amposta, Ulldecona, el
Consell Comarcal del Montsià i la Mancomunitat de la Taula del
Sénia permetrà desenvolupar un projecte per uns 60 joves
menors de 30 anys de la comarca. Gràcies a una subvenció de
230.000 euros del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), els ens
locals posaran en marxa el batejat com a ‘Projecte Singulars’. En
la primera fase, es buscaran els 60 joves participants, s’estudiaran
les seves necessitats i se’ls assignarà grups de formació especialitzada. Un cop superada aquesta fase, se’ls derivarà a empreses
de la comarca que s’han prestat a col·laborar en el projecte per
completar la formació i, així, possibilitar la seva inserció al món
laboral. Tot i que els participants en el projecte podran tenir un
mínim de setze anys, està destinat prioritàriament a joves de divuit anys en endavant i que, preferiblement, hagin
finalitzat la seva formació i estiguin a l’atur. Se'ls prestarà assessorament, reforç i acompanyament per accedir al
món laboral. La gran novetat d’aquesta iniciativa, segons han subratllat alcaldes i responsables dels ens participants, és la possibilitat de que els ens locals treballin en xarxa a partir d'una visió conjunta de territori.

Curs d’Atenció Sociosanitària a Persones
Dependents en Institucions Socials
FISS (Formació i Serveis Socials) activa aquest proper mes de desembre
juntament amb el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i amb el suport
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social i la Generalitat un curs subvencionat de 470 hores per obtenir el Certificat de Professionalitat
d’Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials. El
curs s’impartirà al municipi de Tortosa, està adreçat a persones aturades o
en actiu i, per inscriure-se’n només cal contactar amb FISS a través del telèfon 977 21 12 21 o el correu electrònic formació@fiss.es.

Demà dissabte, 1 de desembre, a les 19.30h a
l'Auditori municipal de Sant Jaume, tindrà lloc una
Mostra Tradicional i intercanvi d'experiències a
nivell de ball de jotes de diferents indrets, cançó
popular, poesia tradicional i glosses... “Tot allò que
entronca amb la cultura dels nostres orígens, del
poble. Una lloa al folklore, una referència de tradicions culturals populars”. La Mostra pretén ser el
punt de partida d'investigació folklòrica en tots els
àmbits de les arts. Aquest és el primer any que es
realitza i comptarà amb la participació especial del
grup Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries.
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L’Onada Serveis s’incorpora al
Observatorio de Empresas Saludables

Punt de venda
de drogues a
Camarles
Els Mossos d'Esquadra
van desarticular un
punt de venda de drogues en un habitatge
de Camarles. Amb la
col·laboració de la
Policia Local, es va
detenir el seu responsable, un home de 51
anys, veí de Camarles i
de nacionalitat colombiana, per un delicte
contra la salut pública.
La investigació havia
començat al març
quan es van rebre
informacions sobre un
domicili on s'estaria
traficant amb substàncies estupefaents
D’altra banda, els
Mossos investiguen
penalment un home
de 39 anys i veí de
l'Aldea que va provocar un accident a
Camarles quan conduïa multiplicant per
sis la taxa d'alcoholèmia. Els fets succeiren
la setmana passada.

diarimés
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Arran de la notable qualificació que va rebre als Premios Empresa Saludable
L’Onada Serveis es convertirà l’any vinent en
membre efectiu de l’OES
(Observatorio de Empresas Saludables), un organisme creat pels organitzadors dels Premios de
Empresa Saludable amb
l’objectiu de promoure
l’intercanvi de bones
pràctiques i identificar noves experiències d’organització saludable, construir una comunitat de
professionals i empreses
que entenguin el fenomen
saludable com una nova filosofia de gestió i compartir els avenços que es generin amb la comunitat
empresarial i la societat per
crear la consciència de la
necessitat de dedicar recursos, equips i esforços a
aquesta qüestió. Fins enguany, els Premios de Empresa Saludable han celebrat cinc edicions a les
quals han participat més
de 150 empreses. A l’edi-

L'Ampolla millora els camins del
Goleró i el de la bassa de les Olles

ció 2018, L’Onada Serveis
va competir dins la categoria de Gran Empresa, a la
qual Orange Spain va ser
distingida com a guanyadora. Tot i que els guardons van ser lliurats el passat mes d’octubre, no ha
estat fins aquest mes de
novembre que s’han entregat a tots els participants els informes elaborats per l’Observatorio de
Recursos Humanos amb
motiu dels premis. En ells,
L’Onada Serveis ha estat

distingida per la seva iniciativa, capacitat d’integració i foment de la participació en matèria de salut en
el treball amb qualificacions notables. La principal
àrea de millora que s’identifica és la d’implantació de
les mesures, fet que garanteix que, amb un treball
acurat com el que actualment es desenvolupa a
l’organització, el creixement constant en la qualitat que, com a empresa saludable, registra L’Onada

Serveis esdevindrà exponencial fins permetre competir en termes d’igualtat
amb firmes de més gran
envergadura i plantilla com
la que ha estat guardonada enguany.
Des de la direcció de
L’Onada Serveis, les dades
es valoren com a “esperonadores”, perquè confirmen “el positiu impacte”
de les mesures adoptades
en matèria de treball saludable durant els darrers
exercicis.

“L’impuls a
iniciatives per
garantir un entorn
laboral més
saludable i la
capacitat de
comunicar
amb els
treballadors i
incentivar la seva
participació
també van estar
destacats”

XXXVII Jornades Culturals de la SCRUA
Aquest cap de setmana, a l’Aldea

L’Ajuntament de l’Ampolla ha millorat i ha condicionat el camí del Goleró, també conegut com a camí
del Riet, i el de la bassa de les Olles. Aquests camins
són transitats, principalment, pels pagesos que
tenen arrossars per la zona i també per persones
que van a visitar aquesta zona del Parc Natural del
Delta de l’Ebre. A causa de les pluges dels darrers
mesos i el pas de vehicles, s’havien format sots, i tot
i les reparacions provisionals que s’havien fet amb
asfalt en fred, els camins presentaven irregularitats
al llarg del seu traçat. A més a més, gràcies a l’actuació, els camins s’han ampliat.

“La capacitat
d’integrar els
equips de treball
a la
sistemàtica de
presa de
decisions de
l’organització en
matèria de salut
en el treball fou
reconeguda pel
jurat dels Premios
Empresa
Saludable”

Aquest cap de setmana tindran lloc les XXXVII Jornades Culturals
de la SCRUA (Societat Cultural i Recreativa Unió Aldeana) que
inauguraran avui divendres, a les 21.30 h, Dani Andreu, alcalde de
l’Aldea, i Montse Múria, presidenta de la SCRUA. Posteriorment, es
farà la presentació de l’exposició 80 anys de la Batalla de l’Ebre a
càrrec del president d’Amics i Amigues de l’Ebre, Marc March i del
membre del congrés Internacional per la Batalla de l’Ebre, Albert
Hernández. Avui també, en la primera jornada, a les 22.00 h., projecció del documental “El Periple” de Mario Pons amb la banda
sonora original en acústic de Los Sirgadors. El tinent d'alcalde,
Simón Falcó, i la presidenta de l'entitat, Montse Múria, faran
la cloenda de les Jornades el diumenge (20 hores).
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L’Orfeó
Gandesà,
al Vaticà

TERRES DE L’EBRE
L’empresariat de les Terres de l’Ebre
es va donar cita a Amposta
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Joan Ramon Vinaixa i la
Cana, premis Sirga d’Or
Organitzats pel Consell Comarcal de la Ribera

Als Premis Cambra 2018
L’Orfeó de Gandesa
va afrontar, el cap de
setmana passat, l’actuació més significativa en els seus 35 anys
d’història. Va actuar al
Vaticà. Fou durant la
missa de dissabte a la
tarda a la capella de
Sant Pere.
Una quarantena de
cantaires es va desplaçar fins a Roma per
cantar a la basílica al
Vaticà.
Entre les peces que
van poder interpretar
va destacar l’himne
de la mare de Déu de
la Fontcalda.

Prop de 250 empresaris i empresàries de les Terres de l’Ebre, van presenciar en
directe la cinquena edició del Premis Cambra. Un acte presidit per Marta Felip,
Secretaria d’Empresa i Coneixement de la generalitat, juntament amb l’alcalde
d’Amposta Adam Tomàs i del president de la Cambra de Comerç de Tortosa, José
Maria Chavarria.
Les empreses guardonades en cadascuna de les categories van ser:
Internacionalització:
Sat Ltda Apícola del Perelló–Mel Muria.
Millor estratègia i iniciativa: Avícola Subirats SL
Innovació: Controlpack Systems SL i Tekdom.
TIC: Jabil
Responsabilitat social empresarial: Oli i Vins Ecològics. Helga Harbig. Biopaumerà.
Emprenedoria: Servidel Tourist Rental Slu/Fernweh–Delta de l’Ebre.
Emprenedoria: Equipo Madera.
Reconeixements:
CAIXABANK pels 100 anys de l’obertura de la primera oficina a les Terres de l’Ebre.
DO TERRA ALTA per l’organització del concurs “Grenaches du Monde 2018”.
CARTODELTA per la trajectòria de l’empresa fundada l’any 1990.

Tivissa: reclamacions dels talls
de subministrament elèctric
Una trucada telefònica, una carta de correu ordinari
o un correu electrònic han estat els diferents mitjans
pels quals la Unidad Territorial de Reclamaciones
d’Endesa ha comunicat als veïns de Tivissa la resposta
a les seves reclamacions pels talls de subministrament
elèctric del passat estiu.
Concretament, el text de la carta d’Endesa diu, entre
altres, el següent: “En respuesta a su solicitud, le
notificamos que procederemos al pago de 150 euros,
en concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia del incidente
del dia 8/9/2018 al 10/8/2018”.
L’alcalde de Tivissa, Jordi Jardí, ha explicat que el servei d’assessorament energètic de l’Ajuntament de
Tivissa “ha estat qui s’ha encarregat de tramitar les
reclamacions de 17 tivissans i tivissanes que, amb
aquesta resposta que ara ha començat a arribar,
veuen com Endesa compensa els danys ocasionats
pels talls de subministrament elèctric”. Jardí ha
afegit que “estem molt satisfets per la gestió realitzada pel servei d’assessorament energètic en aquestes
reclamacions. Un servei que, per voluntat de l’equip
de govern, és cent per cent gratuït per als veïns”. Cal
recordar que al març de 2017 l’equip de govern de
l’Ajuntament de Tivissa va posar en funcionament un
servei d’assessorament energètic gratuït, adreçat als
veïns i veïnes i les empreses de la població.
Amb aquest servei, les persones interessades poden
conèixer de primera mà i de forma entenedora el
contingut de les factures de llum i gas.

Reparen la teulada de
l'església d'Horta de Sant Joan

El mestre i historiador benissanetà Joan Ramon Vinaixa
i Miró i l’Associació Cultural la Cana de Flix van ser,
dimarts, proclamats guanyadors del premi Sirga d’Or
2018, un reconeixement que el Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre reserva per a aquelles persones i entitats
que destaquen per la seva labor i entrega a la comarca.
En l’edició d’enguany també n’eren finalistes Josep
Maria Pros Tarragó i Manel Saltor Pons, així com l’associació cultural Lo Llaüt d’Ascó i l’Associació per a la
Preservació del Patrimoni Ferroviari (APPF) - Museu
del Ferrocarril de Móra la Nova. La consellera de
Cultura, Laura Borràs, va lliurar la Sirga d’Or als homenatjats.

Els Plans de foment mobilitzen
13,6 milions d'euros
La Generalitat de Catalunya ha atorgat 4,6 milions
d’euros en ajuts a diferents ens locals de Catalunya
amb l’objectiu de donar suport al desenvolupament
de diferents plans de foment territorial del turisme,
mobilitzant una inversió total de 13,6 milions d’euros.
Aquests diners serviran per crear, rehabilitar i millorar infraestructures turístiques; recuperar o crear itineraris turístics; renovar senyalització turística existent o crear-ne de nova; adequar i millorar espais
turístics; i crear productes turístics innovadors que
generin un model turístic competitiu, sostenible i de
qualitat, entre d’altres.

El Bisbat de Tortosa i la parròquia d'Horta de Sant
Joan (Terra Alta) han iniciat les obres de reparació
de la teulada de l'església de Sant Joan Baptista,
malmesa pel pas del temps i els efectes de la pluja.
L'actuació permetrà substituir tota la vora de llevant
de la coberta de teula i la vora de la zona de l'absis.
L'aigua també ha fet malbé, amb el pas dels anys,
les puntes de les biguetes, dos de les quals seran
substituïdes, i les llates. Tant el Bisbat com la parròquia preveuen destinar 33.000 euros als treballs,
que s'allargaran durant dos mesos. Construïda al
llarg del segle XVI i d'estil gòtic tardà, l'església està
inclosa en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de
Catalunya. (ACN)

En total, s’han atorgat 16 ajuts. Els destinats a projectes ebrencs són els següents:
-Ajuntament d’Ulldecona. Pla de millora de les
infraestructures turístiques del municipi. 350.000 €
-Ajuntament de Tortosa. Passeig de les cultures:
308.253,75 €
-Consell Comarcal del Baix Ebre. Via verda del carrilet Tortosa La Cava Deltebre. 264.708,92 €
-Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre: camí de
sirga, camí de riu. 207.571,94 €.
Des del 2014 –any en què es van posar en marxa els
plans de foment territorial- i fins el 2018, la Direcció
General de Turisme haurà subvencionat 89 projectes amb un import total de més de 27 milions d’euros.
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Isabel Carrasco

GUANYADOR DEL PREMI BUTACA 2018 DE DANSA AMB L'ESPECTACLE "A VORE"

Lo Planter és una escola de ball, cant i
música tradicional amb seu a Tortosa.
En els darrers anys ha aconseguit plantar la llavor per recuperar i revalorar els
balls i músiques populars i tradicionals.
Entre les classes de ball i veu setmanals, els tallers d'instrument, ball i veu
en caps de setmana, i projectes diversos, tres integrants del Lo Planter han
tingut temps per aventurar-se a fer el
projecte artístic "A Vore" on han portat
les jotes ebrenques a guanyar un Premi
Butaca a la millor producció de dansa
de Catalunya del 2018.
Parlem amb Ramon Balagué Altadill,
component de Lo Planter i responsable
de la idea artística i Pau Puig, director
musical de Lo Planter.

Quan i per què neix Lo Planter?
Lo Planter va néixer com una inquietud
de vàries persones per seguir transmetent els coneixements que ens havien
llegat la gent gran, o que havíem aprés
llegint i escoltant aquelles coses que la
majoria de la gent no valora perquè no
coneix. Volíem transmetre estes maneres de ballar i xalar típiques de l'Ebre i
que són alhora comunes a tants altres
territoris. I aprendre'n més i més portant Lo Planter a gent d'altres territoris
a compartir. I també volíem trencar
tòpics i reivindicar els fandangos, les
seguidilles, els boleros, els cants de
batre, altres maneres de tocar... i la
necessitat d'aprendre balls d'altres territoris perquè actualment, a les Terres de
l'Ebre, sembla que només existeixi la
jota. I això és també un tòpic. Volíem
tenir un lloc on ensenyar a xiquets i
xiquetes, joves i grans i crear un planter
de relleu generacional. Actualment la
jota té molta salut comparat en fa 20
anys, i ara també hi ha diferents visions
sobre el ball i la música. Visions immobilistes, visions trencadores, visions
identitàries, la part ritual, la part festiva,
la visió docent... Natros volíem un espai
on ensenyar i convidar a gent a explicar
els seus coneixements i la seua visió
sobre la música tradicional. Un espai
per sumar i aprendre compartint.
Estàvem oblidant les nostres
formes de ball?
Va haver-hi un moment al segle XX on
quasi s'oblida. La suma de les músiques
que venien de fora, la dictadura, les
noves maneres de viure, l'anhel de ser
modern i girar l'esquena a allò «de
poble», la tecnologia amb la tele i la
ràdio, els nous balls de moda... tot això
sumat a la decisió política de «folkloritzar» l'herència popular, que ja venia del
segle XIX. Tot un seguit de grans canvis
socials i polítics van aconseguir que arribéssem a menystenir lo propi. També
un cert esnobisme. Es pot dir que s'ha
perdut moltíssim. Però lo que no s'ha
perdut ho volem cuidar com un tresor.
És una herència que miraculosament ha

arribat a les nostres mans superant
totes les barreres que li ha posat la
història. Volem fer d'aquesta herència
algo nostre de nou, vivenciar-la des del
present i fer-la compatible en com som
ara.
I dintre d'aquest projecte neix
l'espectacle "A Vore" que fusiona els estils tradicionals i
moderns.
Sí, és una proposta creativa a partir
d'este substrat cultural ebrenc. Ens hem
basat en el llibre "Del folklore Tortosí"
de Joan Moreira, publicat a principis del
segle XX. És un retrat meravellós de la
societat tortosina de finals del XIX principis del XX. Allà es parla de cantadors
antics, maneres de parlar i xalar, de com
la música i el ball vertebren la festa i, a
través d'ella, la societat. Parla dels cantadors com a fenòmens socials, de
remeis casolans que avui el Ministeri de
Sanitat declararia heretgia, i hi mostra
també partitures amb melodies que ja
no es toquen actualment. Aquest llibre,
amb les històries que conta, és el que
vertebra l'espectacle. També hem tret
molta informació d'articles que Moreira
escrivia per a un diari. Però també hi ha
tot allò que hem conegut nosaltres, i tot
que hem aprés de gent com Lo

Canalero, Lo Teixidó, Lo Noro, Ramon
Balagué Jarque, JM Chavarria... A partir
de tot això i amb la voluntat de dinamitar les fronteres dels conceptes
«modern» i «tradicional» hem posat la
nostra creativitat a treballar.
M'agrada pensar que la música ha evolucionat per transmissió oral amb incorporacions noves de músics excepcionals, altres menys excepcionals, contextos que la feien mutar (carrer, tavernes,
escenaris, discoteques, festivals, internet...), La transmissió oral mantenia
viva la música, el ball i el cant. El fet de
transmetre oralment acaba fent mutar,
per voluntat, per necessitat o per accident, allò que es transmet. I el que es
transmet varia, muta, s'adapta, però
mantenint la relació inseparable amb
allò que el fa ser el que és. Fixar una
música en una partitura o a través
d'una gravació serveix per a intentar
que no s'oblide, però també la fixa i la
fa immutable. A partir d'aquell moment
aquella música sempre es tocarà més o
menys de la mateixa manera. I això té
molt a vore en la creació. De vegades
vius la música a través de la música que
fan altres, o interpretant-la. Altres
tenen la necessitat de crear-ne de nova.
En “l'A Vore” hi ha una mica de tot
això. Ja que des del primer moment
hem utilitzat la premissa de: “Que passaria si?...”. A Vore” és una resposta
artística a una reflexió sobre esta cultura "tradicional" i la "moderna". Sembla
transgressor barrejar lo antic en lo
modern quan hauria de ser lo més normal. Em ve al cap un fenomen fascinant
a Àfrica en com los músics han assumit
les noves tecnologies per fer música i
ho han integrat perfectament en la
seua cultura festiva. Això hauria de ser
lo més normal.
Quina seria la diferència entre
lo que és popular i lo tradicional?
Ui, és una pregunta molt interessant.
Tradicional és allò que ens ve d'una tradició, d'una manera de fer que té uns
codis concrets. Lo tradicional va ser

modern, trencador en el moment en
què va aparéixer en la història. Podia
venir d'una imposició, d'una necessitat,
d'una adaptació... Va agradar, va arrelar i la gent ho va utilitzar i amb el
temps es pot convertir en tradició. Fins
i tot amb el temps, la població arriba a
perdre consciència de si aquest fet, que
ja anomenen tradicional, té autoria o
no, o fins i tot en quin moment de la
història s'origina. Se'l considera seu i
s'hi identifica. Una cosa tradicional pot
ser popular o no. I a l'inrevés. Allò
popular és allò que el poble s'apropia,
que utilitza o vivència de manera massiva. Algo amb el que se sent identificat, sigui antic o no, com per exemple
el mòbil, l'ordinador, el regueton,
Mozart, els Beatles... a nivell planetari.
Els castells, els calçots...a nivell de
Catalunya. Alguns balls de seguici de
festa major a nivell local, la jota a nivell
local en alguns indrets... Avui en dia
poques coses de la música tradicional
són populars. Però sí que és cert que la
majoria de coses que són populars acaben desapareixent amb el temps substituïdes per unes altres. En canvi hi ha
aspectes de la tradició que han superat
el pas dels segles i han sigut populars
fins fa relativament quatre dies. I això
és clarament un miracle.
Per acabar parlarem d'”A
Vore”, un magnífic espectacle
que barreja la jota tradicional,
la dansa contemporània, la
música electrònica i que ha
estat premiat als Premis Butaca
de dansa 2018. Quan el podrem
tornar a gaudir a les Terres de
l'Ebre?
Esperem que prompte! Vam actuar a
Tortosa al maig, quan potser el projecte
era massa jove, i poca gent es va assabentar que actuàvem. Estem pensant
en liar-la fent alguna cosa, però encara
és massa prompte per publicar-ho. De
moment anem actuant per Catalunya.
Esperem que algun Ajuntament del
nostre territori els agrade la idea de
programar-mos!

La pesca, un sector clau

Catalunya és un país amb una llarga tradició pesquera. La pesca és un sector cabdal per al Govern de
social, cultural i de sostenibilitat mediambiental per poder deixar un llegat a les futures generacions d
ports ebrencs. Els pescadors de la costa ebrenca estan mantenint els resultats a bon nivell, però t

1,7 milions d’inversió
Els darrers cincs anys Ports de la Generalitat ha invertit 1,7
milions d’euros en infraestructures, equipaments i serveis
per modernitzar les dàrsenes pesqueres i potenciar l’activitat pesquera ebrenca, d’acord amb les noves necessitats
del sector. Les actuacions s’han fet des d’aquests grans
eixos: la renovació de molls i pantalans; les urbanitzacions
a l’entorn de les llotges i la millora de la mobilitat; la renovació dels serveis per millorar l’eficiència energètica,
millorar la gestió dels residus i racionalitzar el consum; i la
dotació de càmeres de videovigilància per reforçar les
mesures de seguretat. En aquest sentit, el gerent de Ports
de la Generalitat, Joan Pere Gómez Comes, ha dit sobre
la inversió duta a terme durant aquests darrers cinc anys
que “la Generalitat ha dotat de recursos el sector pesquer ebrenc per modernitzar les infraestructures, els
equipaments i els serveis i posar en valor la viabilitat de
l’activitat”.

"

Les principals actuacions executades en matèria d’infraestructures han estat destinades a potenciar el sector pesquer. La construcció d’un pantalà per a vaixells pesquers a
les Cases d’Alcanar. La remodelació del moll del dic de llevant on amarren les embarcacions d’arrossegament i les
tonyinaires a l’Ametlla de Mar. La reordenació de la dàrsena pesquera i la renovació de les instal·lacions de pesca a
l’Ampolla. La millora del moll de la benzinera on se subministra combustible als vaixells de pesca; la renovació del
moll d’armament, una instal·lació multifuncional que
també dona servei a les embarcacions pesqueres i el moll
pesquer on amarren les embarcacions de tresmall i d’arrossegament, a Sant Carles de la Ràpita. La urbanització de
l’entorn de les llotges de la Cala i de la Ràpita, amb la qual
s’han reordenat els accessos, s’han redistribuït les zones
d’aparcament i s’ha impulsat la mobilitat.
En el capítol de serveis, les passarel·les de pesca s’han dotat
de torretes de subministrament d’aigua i llum amb sistemes

La Generalitat ha dotat de recursos el sector pesquer ebrenc
per modernitzar les infraestructures, els equipaments i els serveis
i posar en valor la viabilitat de l’activitat”

de telegestió per estalviar recursos energètics. Gómez
Comes ha explicat que “Ports aposta pel consum racional
dels recursos, i amb els sistemes de telegestió cada usuari
es responsabilitza del seu propi consum d’aigua i llum,
així potenciem l’eficiència energètica a les instal·lacions
portuàries siguin pesqueres, nàutiques o comercials”.
També s’han urbanitzat els molls de ribera creant noves
zones de passeig a l’entorn de la pesca i la nàutica perquè
els ciutadans puguin gaudir de l’operativa portuària, principalment de la pesca, una activitat tradicional que agrada
molt a la ciutadania. L’aposta per la integració del port en
el seu entorn ajuda a valorar el peix i la gastronomia marinera, i posa en valor el treball dels pescadors i la mar.

Els ports ebrencs
acullen un 30%
de la flota pesquera

"

Ports aposta pel consum raciona
de telegestió cada usuari es responsabili
així potenciem l’eficiència energè
siguin pesqueres, nàu

per a les Terres de l’Ebre

e la Generalitat, un patrimoni que hem de saber valorar i preservar des de moltes vessants: econòmica,
de pescadors. Ports està treballant fort per donar viabilitat al sector pesquer amb inversions en els cinc
tenen reptes per endavant per protegir l’activitat i promoure el peix com a producte de proximitat.

En la recta final de l’any, valorem com està el sector pesquer als cinc ports ebrencs situats a l’Ametlla de Mar,
l’Ampolla, Deltebre, Sant Carles de la Ràpita i les Cases
d’Alcanar. Aquests ports acullen 204 embarcacions pesqueres, gairebé el 30% de la flota pesquera de
Catalunya. De gener a setembre, la pesca descarregada i
el valor de venda en llotja han estat positius, els cinc
ports en conjunt han capturat 2.460 tones de peix que
s’ha venut en llotja per un valor de 14,6 milions d’euros,
incrementant un 2% els quilos de peix i un 5% el valor
de venda en llotja, respecte al mateix període de l’any
passat. Els resultats són bons, però queda molt camí per
recórrer i per mantenir l’activitat pesquera. Les principals
línies estratègiques passen per la promoció del peix de
proximitat i la rellevància de l’economia blava sostenible
com a motor econòmic.
Destacar també la importància que té el sector tonyinaire al port de l’Ametlla de Mar, liderat pel Grup
Balfegó, que de Gener a Setembre han capturat 1.204

al dels recursos, i amb els sistemes
itza del seu propi consum d’aigua i llum,
tica a les instal·lacions portuàries
utiques o comercials”

tones de tonyina, amb un valor de venda de 6 milions
d’euros, incrementant un 27% en captures i en valor de
venda de les tonyines.

Peix de proximitat
Les Confraries de pesca catalanes amb Direcció General
de Pesca i Afers Marítims al capdavant, organitzen campanyes per promocionar el peix de proximitat que es
comercialitza a les llotges del nostre litoral. L’objectiu és el
mateix per tot el col·lectiu pesquer, inclòs l’ebrenc, posar
en valor el peix de la costa com a peix fresc, de qualitat,
d’un gran valor nutricional que és part de la dieta
Mediterrània, per tal de fomentar el vincle entre els consumidors i el sector pesquer, amb un sistema d’etiquetatge que permeti el seu reconeixement. “Ports se suma a
les campanyes de promoció del peix fresc de la nostra
costa, per la seva qualitat i la seva proximitat, que va de

"

l’embarcació a la llotja i de la llotja a la cuina dels consumidors”, ha dit el gerent de Ports.
Pel que fa als reptes de futur que planteja l’economia blava
sostenible, en els nostres ports ja s’estan desenvolupant
algunes actuacions com el Projecte Marviva en què els
pescadors s’han compromès a recollir amb els seus arts, els
residus marins, majoritàriament plàstics, que van a parar a
les seves xarxes, els porten als ports i posteriorment es
valoritzen. També s’estan estudiant energies sostenibles per
als edificis pesquers i s’està valorant la substitució del combustible de les embarcacions pesqueres per un tipus d’energia més sostenible, però encara queda molt camí a fer.
Joan Pere Gómez Comes ha fet una valoració del sector i
ha dit que “la pesca és estimada per tots, pescadors,
administracions i ciutadans, i hem de treballar plegats
dins d’un marc sostenible en pro de les futures genera-

cions”.

La pesca és estimada per tots, pescadors, administracions i ciutadans,
i hem de treballar plegats dins d’un marc sostenible
en pro de les futures generacions””
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TERCERA DIVISIÓ
Ascó-Reus
dissabte 17 h
PRIMERA CATALANA
Rapitenca-Muntanyesa
diumenge 12h
SEGONA CATALANA
Dissabte
P Mafumet-Catllar 16h
la Sénia-Camarles 16.30
h (Alcanar)
Riudoms-Valls 17h
Pastoreta-Vendrell
La
18.30h
Diumenge
Torreforta-Ulldecona 12h
Gandesa-Ampolla 16h
Amposta-Reddis 17h
Vilaseca-M Nova 17h
Tortosa-Canonja 17h
TERCERA CATALANA
Dissabte
Roquetenc-Flix 16.30h
Catalònia-la Cava 16.30h
Ametlla-R Bítem 17.30h
Diumenge
Godall-Masdenv. 15.30h
Perelló-Aldeana 15.30h
J i Maria-S Jaume 16h
Alcanar-Rapitenca 16h
Corbera-Batea 16.30h
Olimpic-S Bàrbara 17h

ESPORTS
TERCERA DIVISIÓ. PERÒ SEGUEIX EN ZONA COMPROMESA

L’Ascó recupera autoestima
amb el triomf a Sant-boi (0-1)
Demà dissabte, un altre partit clau a casa, contra el Reus B
L’Ascó afrontava un partit amb doble valor al camp del
Santboià, diumenge passat. Era important després de les
darreres derrotes per sortir de la zona de descens. I va
guanyar (0-1). 3 punts d’or contra un rival directe i que li
permeten tenir més confiança per a la propera confrontació, la de demà, contra el Reus B, un equip que va guanyar a la Grama i que ha fet un salt de qualitat, situant-se
amb 23 punts. L’Ascó en té 16. Està encara en zona compromesa. En la jornada següent descansa i li quedaran dos
partits per acabar la primera volta. L’equip va ser responsable i conscient de la importància que tenia el partit de
Sant-boi. Va estar unit i compromés. Demà, contra el filial
reusenc que entrenen Beto i el gandesà Rafel Navarro, necessita sumar el primer triomf a casa. El tortosí Domènec Estorach, jugador del Reus, serà
baixa per sanció. Amb l’Ascó, a Sant-boi, va anar convocat el faldut Marc Fabregat que
és juvenil i que recenment ha fitxat pel club riberenc. L’Ascó, a l’inici de la segona volta,
afrontarà sis partits seguits com a local. A la foto, el mister Javier Garcia.
PAS ENRERA. L’EQUIP NECESSITA RECUPERAR EL VOL DIUMENGE A LA DEVESA (12H)

La Rapitenca s’ensorra a Sant Ildefons (3-0)

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

NACHO
NUEZ
El davanter rapitenc
està en l’òrbita
d’equips ebrencs de
Segona catalana. El
darrer interessat ha
estat el Tortosa. El
jugador, però, vol
seguir a la Rapitenca.
El Tortosa, per les
baixes, segueix fent
gestions per reforçar
la davantera i per
això ha contactat
també, a més de
Nacho, amb un altre
davanter per a
poder-lo incorporar.

www.mesebre.cat

la Rapitenca va visitar diumenge passat el Sant Ildefons, amb la il.lusió d’encadenar
un altre resultat positiu després de la primera victòria a casa de la jornada anterior,
contra el Vilanova. Però no va poder ser. En un primer temps igualat, el Sant Ildefons
va acabar marcant l’1-0, un gol que va fer mal als rapitencs que no van poder reaccionar a la segona meitat. I en els darrers minuts del duel, els de Camarero van rebre
dos gols més. Fragilitat defensiva en les accions dels gols locals i unes sensacions que
no van ser bones en acabar la confrontació. Diumenge vinent (12h), la Rapitenca
rebrà l’històric Muntanyesa, equip capdavanter. Després es descansarà, i en la jornada
posterior, els rapitencs visitan el Manresa, equip també històric i dels que lluiten a la
part alta. Tot i que no hi ha distàncies a la taula, la Rapitenca torna a la zona de descens directe. El partit contra la Muntanyesa torna a ser important. Brayan i Cardona
seguiran sent baixa. Mata és dubte. I Marquès tornarà, després de la sanció.
Des de la direcció esportiva, Agustí Zahera, ja va transmetre que no es fitxarà “per
fitxar”, i que hauria de ser un jugador per a millorar, en el cas de fer una incorporació.
Per tant, fins al moment, confiança amb tot plegat i a l’espera de poder guanyar el
diumenge i arriba al descans amb més confiança que la que hi ha després del partit a
Sant Ildefons.

A PARTIR D’AQUEST DIUMENGE

La Primera catalana, en directe per streaming
Amb l’objectiu de donar un impuls al futbol amateur, la Federació Catalana de Futbol engega
una nova iniciativa. A partir del mes de desembre de 2018, cada cap de setmana s’emetrà en
directe a la pàgina web de l’FCF quatre partits de la Primera Catalana, dos del Grup 1 i dos del
Grup 2, fins a la finalització de la present temporada. En funció de l’interès dels partits de cada
jornada, la Federació escollirà el duel que retransmetrà a través de l’FCF TV i que s’anunciaran
prèviament al web. Un cop finalitzin, els encontres quedaran penjats al compte de Youtube de
l’FCF per a la seva posterior visualització. En els dies previs als partits, a la portada de la pàgina
web de la Federació s’ubicarà un baner des del qual es podrà accedir directament al canal del
directe. Els partits que inauguraran aquest nou projecte seran el duel de la jornada 14 entre la
UE Vilassar de Mar i el Palamós CF, del Grup 1, el proper diumenge 2 de desembre a les 12.00
hores. I el segon enfrontament que s’emetrà en directe serà el de la jornada 15 del Grup 2 entre
el CF Montañesa i el Mollerussa diumenge 16 a les 12 hores.
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La Federació Catalana,
amb Minut 91
Minut 91, després de 21 anys, continua tenint el seu
espai en la televisió ebrenca. Des de fa 3 temporades
en diumenge la nit, en directe, a Canal Terres de l’Ebre.
Cal valorar la repercussió que està tenint el programa i, per aquest motiu, estem molt satisfets. Minut 91
és com un punt de trobada per acabar la jornada del
cap de setmana, amb tots els reportatges que ens
acosten i refermen la informació amb les corresponents
imatges. Diumenge vinent, nou marató amb fins a 8
reportatges de partits dels nostres equips. I amb els
gols. Molta feina però que val la pena pel seguiment
que té. Res seria possible sense Quique Queralt i Dani
Camacho, els millors companys que he pogut tenir en
el viatge televisiu en tots aquests anys. I la col.laboració inestimable de Joaquin, i ara també del faldut Juan
Carlos. Agrair enormement el suport de la Federació
Catalana, de la delegació ebrenca, perquè el seu patrocini és fonalmental per tirar avant el projecte. I esperar
poder tenir altres ajudes i poder seguir el 2019.

L’opinió de Joaquin Celma.

Santa Bàrbara,
100 anys d’història
Quatre equips del Montsià ja són centenaris: Amposta,
Ulldecona, Alcanar i Santa Bàrbara. Aquesta darrera
població sempre va tenir fama d'indústria dels botons i
fa cent anys n’hi havia una (Botons Grover) i l'encarregat, que era de Barcelona però vivia a S. Bàrbara, va
portar la vestimenta per fer un equip de futbol i per això
aquest club porta la samarreta del Barça. Era el 1919.
Pocs clubs poden dir a la província que tenen cent anys
d'història. Aquest és el cas del S. Barbara, però fins a la
temporada 73/74 no va començar a competir en lligues
oficials. Abans eren només partits amistosos, tornejos o
campionat d'aficionats. Un dels seus rivals, en les primeres èpoques, va ser la Galera i el 1923, en un partit
amistós, arran dels incidents, els jugadors del S. Barbara
van haver de tornar camp a través...Aquest club gairebé
sempre ha estat a Tercera catalana: 35 campanyes, 6 a
segona i 3 a la 4 catalana. Queden 8 presidents de tota
la història: Alfredo Blanch, Albert Lleixà, Manolo Arasa,
Silverio Marco, Andrés Sol, Lluc Roig, Antonio Figueres
i l’actual, Jordi Gisbert. Aquest club té un persona que
ha fet una feina titànica: César Roig, amb dos llibres del
club; el primer editat en el 75è aniversari i el segon en
els seus 100 anys. Resumir la història d'un club en un
article és impossible Però jo havia de fer un homenatge
a aquesta entitat que en 100 anys ha tingut bons i mals
moments, com totes. VISCA SANTA BÀRBARA i tots els
jugadors, tècnics i directius que l’han fet molt gran.

MINUT 91
DIUMENGE, en directe, a
CANAL TERRES DE L’EBRE.
Anàlisi de la jornada amb resums amb els
gols dels partits:
Ascó-Reus, Rapitenca-Muntanyesa,
Gandesa-l’Ampolla, la Sénia-Camarles,
Perelló-Aldeana, Catalònia-la Cava,
Corbera-Batea, Roquetenc-Flix i Ebre
Escola-Benissanet
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2A CATALANA. VICTÒRIA DELS LOCALS PER 3-1

El Catllar frena la ratxa senienca

www.mesebre.cat
TRIOMF PER 0-2

El Gandesa, després de perdre a Tortosa, va recuperar
la bona dinàmica amb un triomf treballat al Vendrell (02). Segons el mister Alberto López: “sabíem que era important començar el partit amb molta intensitat, perquè
ells surten molt forts a casa. Vam estar molt ferms i, a
més, vam circular la pilota amb rapidesa i vam tenir diverses possibilitats. Ells, en accions a pilota aturada, van
fer sensació de perill, però vam contrarrestar-ho bé. A la
represa vam seguir ben posats mentre el Vendrell va baixar una mica la intensitat. Vam tenir més la pilota i amb
bones circulacions vam fer arribades fins que Adri Sales
va marcar el 0-1. Ells, llavors, van utilitzar un joc directe,
ja més a la desesperada i sobre tot quan es van quedar
amb deu. En defensa, nosaltres vam estar molt bé, també vigilant les segones jugades i podent sortir a la contra.
En una d’elles, van fer-li un penal a Gumiel que va ser el
0-2, transformat per ell mateix. Victòria important. Felicitar els jugadors pel gran treball. Els 3 punts ens permeten escal.lar una posició. Hem de seguir treballant”.
Pau Ripoll, jugador del Gandesa, va ser operat la setmana passada. Tot va anar bé. Els companys van dedicarli la victòria (vegeu plana 20).

VA GUANYAR EN AFEGIT AL RIUDOMS (2-1)

AGUSTI (2), FREDE I XAVI FUERTES VAN MARCAR

Després de la golejada a Vilaseca, el Camarles havia de
reaccionar. I va fer-ho guanyant contra el Riudoms en
temps afegit (2-1). Segons Kiki, tècnic del Camarles,
“l’objectiu era recuperar sensacions després de la dura
derrota de la jornada anterior. L’equip havia d’estar unit i
treballar per revertir la imatge. I més davant l’afició. I va
aconseguir-ho. La primera meitat va estar igualada, amb
poques ocasions, sent molt disputada davant d’un Riudoms que també va jugar amb intensitat i molt posat. A
la represa, el gran gol de Jesús, amb control i rematada al
pal llarg, ens va donar tranquil.litat. A la contra vam crear
diverses situacions per a decidir. El Riudoms va fer perill
en accions a pilota aturada que va evitar Aitor, amb dues
bones intervencions. En general, ens vam defensar bé.
Però ja estàvem en temps afegit i en la única errada nostra al darrera, ells van marcar l’empat. I si en altres jornades ens ha passat que quan hem marcat ens han fet un
gol en la jugada següent, en aquesta ocasió va ser al revés
i arran d’una segona jugada, Samu va establir el 2-1 que
va ser molt important perquè ens va fou una victòria que
ens dóna confiança i que permet recuperar-nos. Ara hem
de treballar per millorar fora de casa i que no ens passi el
que ens ha succeit en els darrers dos desplaçaments quan
hem rebut 10 gols en dos partits en què defensivament
no hem estat a l’altura”.

ELS AMPOLLEROS ESTAN IMPARABLES

Bona feina del Gandesa, al camp Samu lidera el triomf de l’Ampolla
del Vendrell
davant del Tortosa (3-0)

La Sénia, tot i avançar-se, va veure frenada la seua ratxa al Catllar (3-1). Segons Serrano, tècnic senienc: “ens
vam enfrontar a un rival de la part alta i era un bon dia
per a intentar fer un salt de qualitat, però el cert és que
vam fer dels pitjors partits del que portem de lliga. Sobre
tot a la primera mitja hora no vam estar ben posats i ens
va costar molt entrar en situació. El Catllar, millor que nosaltres en aquesta fase, va tenir un parell d’ocasions. Sobre el minut 30, vam fer un parell de modificacions i el
partit es va igualar i vam estar una mica més posats fent,
a més, el 0-1 quan David va aprofitar una indecisió del
seu porter”. A la represa, segons Serrano, “vam estar bé
durant els primers 15 minuts, però una errada en defensa,
amb una passada defectuosa, va propiciar l’empat del
Catllar. Amb l’1-1, vam passar per una fase de desordre
defensiu i vam sortir del partit. El Catllar va insistir i ens
va fer el 2-1 en una acció un xic afortunada perquè la pilota fou desviada per un defensa nostre i va agafar una
paràbola que la va posar dins de la porteria. Amb el 2-1,
no vam poder reaccionar. No vam tenir resposta i al final
vam rebre el 3-1. Sabíem que algun dia podia arribar la
derrota, però no va ser la millor manera, perquè, en general, no vam jugar com en les darreres jornades”.

El Camarles recupera sensacions
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El Móra la Nova goleja al cuer,
el Torreforta (4-0)
El Móra la Nova segueix ferm a casa, on va guanyar
dissabte al cuer Torreforta per 4-0. Nando Garcia, el tècnic, explicava que “victòria important que ens permet seguir invictes a casa, on hem sumat 17 de 21 punts. És
molt valuós fer-nos forts a casa per assolir el nostre objectiu el més aviat possible”. Nando afegia que “vam començar el partit creant diverses ocasions que no vam
transformar. No fer-ho ens va crear dubtes perquè amb
els minuts no vam tenir el control que ens caracteritza.
Vam ser irregulars i vam concedir possibilitats al Torreforta, que també les va tenir”. Agustí, de penal, va fer l’1-0
amb el que es va arribar al descans. “Va ser clau avançarnos durant el primer temps, tot i no ser tot el constants
amb el domini del joc que ens hagués agradat. Així mateix, va ser clau que a l’inici de la represa, Frede va marcar
el 2-0. Llavors, ja vam tenir el control del joc i vam crear
altres opcions. Destacar l’aportació dels 5 canvis perquè
vam tornar a oxigenar i van permetre mantenir el ritme i
l’estat físic. L’equip va insistir i Fuertes i Agustí van ampliar l’avantatge, disposant d’altres oportunitats per ferne algun gol més”. En la propera jornada, el Móra la Nova visita el Vilaseca, asbans del descans.
Els tarragonins tenen intenció de poder reincorporar al
davanter Valerio.

Malestar al Club de Futbol la Sénia per la clausura del camp

DESPRÉS DEL PARTIT CONTRA LA CANONJA

El comitè de competició va decidir tancar el camp de la Sénia per un partit després del que va disputar l’equip local
contra la Canonja, fa dues jornades. Ja vam informar que la junta directiva senienca estava molt molesta: “el que hem
d’intentar evitar es que passin aquestes incidències i la Federació ha de prendre mesures contra qui les provoca. Es veu
a les imatges que vam presentar com un jugador de la Canonja tira una pilota des del camp a la graderia i un altre llança
un glaçó de gel amb molta mala intenccó, per ocasionar danys al públic. Un altre jugador de la Canonja amenaça amb
tallar el coll a un aficionat nostre...el que ens sap greu és que se’n tanque el camp a nosaltres quan si els jugadors de
la Canonja haguessin marxat al vestidor res hagués passat. I resulta que ens diuen que es van llançar objectes des de la
graderia i que també se’ns tanca el camp per insults, a més de 300 euros de sanció. Si algun aficionat va dir res, ho lamentem però no és lògic que hi hagi aquesta reacció per part de jugadors de la Canonja. La sensació que tenim és que
ni s’han mirat les imatges que vam oferir per complementar el nostre recurs”. Després d’aquell partit, segons fonts del
club senienc, passada una bona estona, ja fora del camp, jugadors de la Canonja van baixar d’un vehicle per increpar
a un jove aficionat que estava al carrer que dóna accés a les instal.lacions. Demà la Sénia jugarà, com a local, a Alcanar.
Labèrnia i Isaac són baixa per sanció. Òscar fou operat i ja es recupera.

L'Ampolla va guanyar el Tortosa en el derbi (3-0). Bon
partit dels locals que van tenir a Samu com el seu davanter determinant amb dos gols que van encarrillar el
triomf a la primera meitat.
Cal dir que el Tortosa va començar bé el derbi, amb
control de la pilota. Un tret de Tomàs va ser la millor opció. Damià, porter local, va desviar-lo. Amb els minuts,
l’Ampolla va tenir més presència al centre del camp, amb
el treball de Joel. I, amb la velocitat de Guillem i de Samu, va fer mal a un Tortosa que no va poder ajustar-ho
amb la defensa de 3 centrals. I llavors va aparèixer Samu
amb dos gols. El primer amb un tret esplèndit des de 25
metres. Una canonada. El segon arran d'una bona acció
combinada amb centrada de Roca i rematada del killer
local. La dinamita ofensiva ampollera va marcar distàncies amb un 2-0 que era massa contundent però que reflectia la pegada dels locals. A la represa, amb el 2-0, el
Tortosa va disposar d'una opció de Dani Bel que va evitar
Damià. Però no es va veure capacitat de reacció. L’Ampolla, ben posada, va estar prou còmode sobre el camp.
A més, tenia més espais. Una contra que va culminar
Guillem, explosiu i en plena forma, va ser el 3-0 que sentenciava. El Tortosa no va poder entrar en el partit tot i
que insistiria, tenint una opció el juvenil Viña. L’Ampolla,
a la contra, en va crear una de clara que no va concretar
Ramirez. L'equip d’Enric és segon a dos punts del líder
Valls. El Tortosa és quart, a 7 punts de l'Ampolla i a 9 del
líder. Amb el Tortosa va debutar Miguel Reverté.

9 PUNTS DE 12, TOT I LES 7 BAIXES

L’Amposta segueix creixent amb el
triomf a Ulldecona (3-4)
L'Amposta, amb 9 punts de 12 amb Xavi Cid, es distancia de la zona de descens. L'Ulldecona, amb dues derrotes
consecutives, segueix amb dubtes. Els ampostins es van
posar amb el 0-2 amb els gols de Calsina, gran gol, i de
Sergi José. Una falta que va traure Gustavo va ser l'1-2.
Acte seguit, Quim va fer l'1-3. l’Ulldecona va estar fràgil
en defensa. A la represa, l’equip local va pressionar molt
més amunt i l'Amposta es va defensar més enrera. Els locals van tenir opcions i també l'Amposta, a la contra. Paez
va marcar el 2-3 al 87. Un penal rigoros de Juanjo Rovira
va significar el 2-4, transformat per Arnau Bertomeu. I al
final, un altre penal dubtós a favor dels locals va suposar
el 3-4.
Carlos Gilabert, tècnic de l’Ulldecona: “a la primera meitat no vam estar intensos en defensa i les errades ens van
tornar a penalitzar amb el 0-2. La dinàmica no és bona i
s’acusa amb situacions com aquesta: vam entrar al partit
amb l’1-2, però, acte seguit, vam rebre l’1-3. A la represa,
l’equip va reaccionar i va buscar la porteria contrària, amb
intensitat. Si bé l’Amposta va fer contres, nosaltres vam
tenir ocasions, tot i que el gol, el 2-3, va arribar tard, sense
temps i més amb el penal
que ens van xiular. Hem
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3A CATALANA. DESPRÉS DE VÈNCER EL JESÚS I MARIA (1-0)
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GRAN PARTIT. JACK CID VA ESTAR ESPLÈNDIT I YUSI VA FER UN ‘HAT-TRIC’

L'Aldeana és líder en solitari

El Perelló reacciona i goleja a Santa Bàrbara (1-5)

L'Aldeana lidera la taula en solitari després de guanyar el J. i Maria, amb gol de Thomas,
i per l'empat de la Rapitenca B, a casa amb l'Olímpic, i de la derrota del Catalònia a Bítem.
Els aldeans, fruit de la pressió elevada que van fer, van començar millor la confrontació, amb
un penal no xiulat a Versiano i altres opcions, a més del gol de Thomas. El J. i Maria no es
va trobar còmode en la primera mitja hora. En els darrers deu minuts de la primera meitat,
el partit es va igualar i els visitants ja van tenir una opció. A la represa, bona feina dels aldeans en defensa i opcions a la contra per a sentenciar. El J. i Maria va intentar-ho però només va tenir una aproximació amb perill, a través de Sufi. Al final, 1-0. Subi, tècnic de l’Aldeana: “vam sortir molt posats i vam poder recuperar pilotes prop de la seua porteria. Així
va venir el gol i altres opcions. A la represa, vam estar molt bé defensivament i, a més, vam
sortir a la contra, tenint diverses opcions per a sentenciar. Vam fer mèrits per guanyar”. Ito,
del J. i Maria: “l’Aldeana, a més d’un penal no xiulat, va tenir més opcions i va merèixer
guanyar. Va jugar més posada. Nosaltres no vam poder entrar al partit”.

El Perelló, després de dues derrotes, va reaccionar fent un partit molt complet i amb un
canvi d'actitud respecte l’anterior a la Ràpita. Va golejar a Santa Bàrbara amb un Jack Cid
imperial que va propiciar jugades que van aprofitar els seus companys. Vicent, a la sortida
d'un córner, i Yusi, de penal comès sobre Jack (arran d’una jugada de geni), van posar el 02. Callau va reduir distàncies amb un penal que fou l'1-2. Quan el Santa podia entrar en el
partit, en temps afegit a la primera meitat, una contra letal dels visitants va ser l'1-3, amb
una definició magistral de Jusi. A la represa, el perellonenc Raúl, de falta magistral, va marcar l'1-4. El Santa va tenir opcions però sense encert i el Perelló, molt ben posat i sent superior, va aconseguir l'1-5 amb una jugada de Jack que va culminar Yusi amb el seu hattric. Els perellonencs es reivindiquen de nou mentre que el Santa acumula sis jornades
seguides sense guanyar. La teràpia de grup perellonenca va donar els seus resultats. L’equip
es va posar les piles. En la propera jornada, els de Molinos, que ara són segons, rebran el
líder Aldeana que té 26 punts. El Perelló en té 25.

LA RAPITENCA B ES VA AVANÇAR 3 VEGADES (3-3)

VA REMUNTAR EN EL DERBI CONTRA EL CATA (2-1)

VA GOLEJAR EL GODALL (6-0)

L’Olímpic empata en 3 ocasions

Millor versió del R. Bítem

El Batea s’enlaira

Ramon Sancho, de la Rapitenca B: “el partit, excepte els
primers 10 minuts, va estar dominat per nosaltres. Un cop
ens vam traure la pressió, vam marcar l’1-0 i vam tenir 3 ó
4 ocasions. No vam fer el segon gol i al final del primer
temps, arran d’una pèrdua nostra, ens van empatar. A la represa, aviat, vam marcar el 2-1. Però, acte seguit, ens van
empatar, aprofitant una indecisió. Vam reaccionar amb uns
20 minuts molt bons en els que vam fer el 3-2 i vam tenir
ocasions per decidir. No va ser així (el seu porter va estar
excepcional) i al final, l’Olímpic va tornar a empatar arran
d’un desajust nostre. Bon partit amb moltes ocasions nostres”. Des de l’Olímpic es valorava l’empat: “vam començar
bé però després, arran de l’1-0, vam perdre el control del
joc. Va ser important l’empat d’Imanol (44’). A la represa,
no vam sortir massa posats i vam rebre el 2-1. L’equip va
tornar a refer-se i Caballos va empatar. Malgrat el 3-2, a darrera hora Imanol va igualar altre cop el marcador”.

David Garcia, del R.Bítem: “va ser un derbi molt disputat
i bonic de jugar, amb molta gent al camp. Nosaltres vam començar bé, dominant, però sobre el minut 20, va ser el Catalònia qui va agafar el domini. A la represa, Aleix, de penal
clar, va fer el 0-1. Amb el gol, nosaltres vam reaccionar, empenyent més amunt i empatant Emili en un 1 contra 1. El
Catalònia va tenir una opció en un córner, que va evitar-la
Reolid, i nosaltres vam insistir i també vam tenir-ne de clares, com una de Moha. Al final, en un córner, Víctor va establir el 2-1. L’equip pot anar a més i va demostrar-ho”. Albert Forcadell, del Catalònia: “inici amb control del R Bítem,
però amb els minuts, ens vam adaptar i vam estar molt bé
fins el descans, mereixent posar-nos per davant. A la represa, 0-1 amb un penal i vam tenir un parell d’opcions per decidir. El R.Bítem en un contra va empatar i llavors va empènyer fent perill en accions a pilota aturada com el 2-1, ja al
final. Gran partit però, per natros, resultat injust”.

Chema, tècnic del Batea: “vam entrar molt bé al partit i
vam crear diverses ocasions. Al final de la primera meitat
van arribar dos gols. L’important és que l’equip defensiva i
ofensivament va estar força bé, jugant amb molta intensitat.
A la represa, vam ser més efectius. Aviat dos gols més i, després, en un minut, dos més de Sergi que van tancar el resultat. Content de l’equip perquè, en totes les línies, va estar
força bé. Hem de seguir”. El Batea, amb dues victòries seguides, puja a la cinquena plaça. Josep Lluís Bartolí, del Godall: “el partit, per nosaltres, va ser un paradigma de com no
s’ha de jugar. Fins el minut 30 vam estar bé, atents i amb
tensió. Però arran de l’1-0 vam sortir de la confrontació,
sense estar concentrats, i sense lligar cap jugada. No hi ha
cap excusa. El Batea em va agradar per joc i intensitat i va
crear moltes opcions. Va ser molt superior. Ens haurem de
refer, millorant aspectes tàctics i també de tensió i atenció en
els partits, pensant en el nostre objectiu que és la salvació”.

VA GUANYAR 3-1 A L’AMETLLA, EQUIP AMB BAIXES

FABI HA ESTAT BAIXA AL FLIX

EL SANT JAUME S’IMPOSA AL CORBERA (4-1)

Primera victòria del Masdenverge

Amador Voces, fitxatge

Edu Albacar determina el triomf

Capera, del Masdenverge: “excepte el dia de l’Olímpic que vam
estar fatal, el dia que més malament hem jugat vam obtenir la victòria que mereixiem. A la primera meitat no vam tenir ritme de partit.
Ens van fer el 0-1. Al descans vam parlar de posar-li ànima si voliem
ser un equip i així vam fer-ho. Vam fer un retoc tàctic perquè ells tenen centrals amb molta presència i vam posar dos davanters ràpids
per guanyar l’esquena, a més de jugar amb 3 defenses. Arran de
l’empat, l’equip va passar per sobre l’Ametlla durant uns 15 minuts
remuntant per orgull i caràcter més que per bon joc”. Josep Ma. Rovira, de l’Ametlla: “a la primera meitat vam controlar el partit,
avançant-nos en la primera ocasió amb un bon gol de Fages i tenint
Igors una oportunitat per a fer el segon. A la represa, ells ja van jugar
amb una altra actitud. Fins el minut 20, vam aguantar. Arran d’una
jugada en què la pilota havia pogut sortir fora, va venir l’1-1 i, després, en pocs minuts, ens van fer dos gols més. No és excusa però
vam anar amb 10 jugadors del primer equip i juvenils. I el Masdenverge té millor equip del que la classificació indica”.

El Flix ha incorporat al defensa central Amador Voces, que va ser jugador
del Tortosa, la Cava i que la temporada
passada va acabar a l’Ascó B.
Amb aquesta incorporació s’amplia
una plantilla que està minvada i que, a
més, va tenir la baixa del defensa Fabi.
Amador ja podria debutar en el proper partit dels flixancos, demà a Roquetes.
El conjunt de Narcís Labòria va golejar dissabte passat al cuer, l’Alcanar,
per 8-0. Luis Garcia va marcar un gol,
així com Tini i Pere. Magí Andreu va fer
un repòquer obtenint cinc dianes.
El Flix és novè, amb 21 punts, a cinc
del líder.

Joan Subirats, tècnic del Sant Jaume: “és evident que Edu va decidir el partit, amb dos llançaments magistrals de falta directa, que
foren dos gols per l’escaire, i amb el llançament d’un córner que va
significar el gol de Pujol. Va ser letal, a més de la serenitat i l’ofici
que va donar. També cal dir que l’equip, en general, va estar més
implicat i que va treballar amb molta actitud davant d’un bon rival
que té dos bons davanters i un central amb ofici. Al primer temps,
l’1-1 era just, però, a la represa, les accions a pilota aturada i l’encert van determinar. Eric a la contra va marcar el 4-1, al final. Lamentar la lesió de Marc, una més a afegir”. Jorge Parraga, del Corbera: “el Sant Jaume va ser mereixedor de la victòria. Nosaltres
vam fer el ptijor partit fins ara, sense intensitat ni el respecte necessari. Vam acabar pagant-ho. No vam estar dins del partit. Destacar
l’encert del jugador del Sant Jaume en les faltes. Va marcar distàncies. La derrota és un cop dur però ens hem de refer. Hem jugat
molts partits fora, amb l’inconvenient que, a més, no hem pogut
entrenar en moltes sessions. Treballarem per reaccionar”.

El Roquetenc va frenar la ratxa de la Cava i continua progressant (0-2)
Mario Arques, del CD la Cava: “mal partit després de 4 jornades en les
que havíem jugat molt millor. Partit amb poc ritme i moltes imprecisions en
el que el Roquetenc es va defensar amb ordre i va buscar la contra amb pilotes llargues. Primera meitat amb poques opcions, un parell d’aproximacions nostres amb possibilitats i cap d’ells. A la represa, mateixa dinàmica.
Domini nostre però sense claredat ofensiva, excepte una ocasió inicial de
Marcel. El Roquetenc, en les seues dues ocasions, va marcar amb gols de
Camarero. Es va intentar però més amb el cor que amb el cap. Va ser un
accident a casa i que ha de servir per alertar a l’equip. S’ha de ser més constant en una lliga tan igualada”. Miquel Campos, cap de premsa del Roquetenc: “victòria de prestigi que ens manté a la part alta de la taula, tancant

el cicle de 6 partits seguits fora amb 4 victòries, un empat i només una derrota. L’equip va estar molt ben posat, sent letal al segon temps al contraatac amb els gols d’Òscar Camarero. Primera meitat igualada, amb poques
opcions; dues de la Cava en els darrers minuts. A l’inici de la represa, ells
van tenir una opció clara, però de l’1-0 es va passar al 0-1 i, acte seguit, al
0-2 que vam saber conservar gràcies al bon treball de l’equip”. El Roquetenc estrenarà gespa natural demà dissabte, contra el Flix. Abans del partit
es farà la presentació del futbol base del club de Roquetes.
El CD la Cava, que té dos partits menys, pendents de recuperar, visitarà
la Santa Creu de Jesús, també demà dissabte. La junta directiva està treballant per actualitzar els pagaments als jugadors i poder posar-se al dia.

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

GF
23
35
40
19
25
22
32
28
31
16
31
31
28
17
14
18
13
5

GC
10
21
25
11
19
17
21
17
23
17
21
19
21
26
21
26
34
79

P
26
25
24
23
23
23
22
21
21
18
17
15
15
15
14
11
4
0
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El FC Barcelona apadrina l’infantil
femení de l’Handbol Club Perelló

Presentació del llibre de Jordi
Robirosa, a Tortosa
Jordi Robirosa va estar a Tortosa per presentar el seu
llibre 'Dream Team. El equipo que cambió la historia'.
Un acte que forma part del 50è aniversari del
Cantaires Tortosa Bàsquet, entitat que ja té la seva
mascota.
Pel que respecta el sènior de Copa Catalunya, dir que
Les Vinyes del Convent Cantaires CSIT 2019 va pedre
per 57-71 contra el Santa Coloma. Partit igualat fins
a falta de tres minuts quan l’equip ebrenc va cedir i el
rival va distanciar-se en el marcador, sentenciant la
seua victòria.
En el segon quart va debutar Giorgi Tavlabeishvili,
que va anotar el primer punt, però tres faltes en atac
consecutives li va condicionar la resta del partit. En
aquest quart es mante la tònica i el Cantaires va marxar al descans amb un punt afavor 29-28.
En el tercer quart el Santa Coloma va sortir a pel partit, de la mà del seu millor jugador, Àlex Lòpez, amb
ràpids contraatacs, aconseguint una avantatge de
quatre punts. Ja en l’últim quart, l'equip del CB
Cantaires ja no va tenir més forces per intentar una
remuntada... Tot i això es va mantenir fins a tres
punts de distància a falta de tres minuts del final del
partit, quan aquest es va trencar a favor dels visitants
arribant-se al final amb el 57-71.

Festa de l’Esport al Perelló, avui
Nova edició de la Festa de l'Esport al Perelló, que
tindrà lloc avui divendres dia 30 de novembre de
2018 a partir de les 18,30 h al pavelló poliesportiu
del Perelló.
Entrega de trofeus i reconeixements a equips, atletes
i millors esportistes locals 2017/18

L'Handbol Club Perelló ha estat l'entitat triada pel FC
Barcelona per ser apadrinada en el seu programa
Junts+ d'arrelament i difusió als diferents territoris on
les penyes tenen presència. Cada any, la
Conferederació Mundial de Penyes el FC Barcelona
signa un acord per tal d'enfortir la seva xarxa de penyistes arreu del món i tria un equip jove d'un esport
diferent al futbol el qual gaudirà d'una sèrie d'activitats al llarg de la temporada. L'equip elegit ha estat
l'infantil femení del HC Perelló, gràcies a la col·laboració i feina fetes per la Penya Barcelonista del Perelló.
Avui divendres 30 de novembre, a les 20.30 h, es signarà l'acord entre ambdues entitats a la Sala de Juntes
de l'Hotel d'Entitats del Perelló.

IV Cros ATE Ciutat de Tortosa

Handbol. Lliga Catalana femenina

El Parc de Remolins de Tortosa serà l'escenari diumenge 2 de desembre del IV Cros ATE Ciutat de
Tortosa "Gran Premi Eduardo Fornós", una prova
que inclou el Campionat de Catalunya Universitari
entre les diferents curses de promoció i sèniors que
contempla el seu reglament. S'han previst un total de
vint-i-dos curses.

A Lliga catalana l’Ascó es va imposar per 29 a 25 al
Vilamajor. El conjunt riberenc va trencar la ratxa de
sis jornades sense perdre de les visitants
D’altra banda, el Perelló va perdre per un ajustat 23
a 22 a la pista del Granollers. Les perellonenques de
Sasa Jovic, van posar contra les cordes a les de
Granollers. Van manar a la primera meitat, amb un 9
a 11 al descans, però a la represa es va igualar el marcador. El gol local de la victòria va arribar de penal i
un atac ‘in extremis’ del Perelló va poder suposar
l’empat. Però no va poder ser.

Neix el ‘TriTour’ a partir dels millors
triatlons de Catalunya!
4 triatlons, en llocs de somni i situats estratègicament
a tota la geografia catalana.
Així es defineix el TriTour, creant el circuit amb més
participació fins ara, albergant entre els 4 triatlons a
més de 3.000 participants.
Delta de l’Ebre (Deltebre i Amposta, 13 i 14 d’abril),
Costa Brava (Tossa, 14 de setembre) i Pirineu (Pont de
Suer 7 de juliol).
Aquesta lliga de triatlons està dissenyada per triatletes
populars i per la participació de clubs, com a novetat
poden gaudir de promocions en la seva inscripció conjunta o competir a la lliga TriTour a través del numero
d’assistents del club en cada prova.

Club Volei Roquetes
El sènior masculí va perdre per 1-3 contra el líder
invicte de la categoria, l’INEF Lleida.
Nova lesió i nova derrota per al juvenil masculí. Partit
que es va resoldre per errors tàctics tot i el bon joc de
debutants i dels nois que normalment tenen menys
minuts. Les juvenils i les cadets descansaven.
Per últim, derrota de l'Infantil Femení a casa per 0-3
davant l'EIC Salou. Les roqueteres, tot i fer el millor
partit de la temporada, no van poder amb el líder del
seu grup, un equip amb més potencial físic i tècnic.
Malgrat la derrota les noies de Roquetes demostren
una gran evolució respecte la primera volta on els
parcials van ser molt contundents, i avan tenir fins i
tot una opció d'emportar-se el tercer set.
Durant aquest cap de setmana, més concretament els
dies 23, 24 i 25, s’ha organitzat el curs de Tècnic
Català Voleibol de Nivell Bàsic de la Federació
Catalana de Voleibol, amb la col·laboració del CV
Roquetes, i per mitjà de l’Escola d’Entrenadors.
Foto: Eusebi Llaó

Handbol. Centre Esports Tortosa
Infantil femení: Ribes-CE Tortosa (23-13)
Infantil masculí: CH Cambrils-CET (9-25).
Cadet femení:
Cadet masculí: CET-Palautordera (29-33).
Juvenil masculí: Vilanova-CET (23-33).
Sènior femení:
Sènior
masculí:
Cerdanyola-CET
(28-21).
Desplaçament a la pista del Cerdanyola. Des de bon
principi ja se sabia que els locals no posarien les coses
fàcils, tant a nivell de joc com per l’afició. La primera
part va decidir (18-8). A la represa es va reduir el
desavantatge fins el 28-21.
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EL DELTEBRE NO VA PODER REACCIONAR

Primera victòria de la Fatarella al seu camp (4-1)
Ramon Grau, tècnic de la Fatarella: “ha estat el partit que
més ocasions hem creat. I la victòria fou merescuda. L’equip
va entrar bé al partit, fent dos gols i tenint el control del joc.
A la represa, vaig fer 3 canvis que van mantenir la fluidesa.
Vam marcar dos gols més, disposant de noves oportunitats.
Amb el 4-0 ens vam relaxar i la Cava va fer el seu gol i va crear un parell de possibilitats. Es va notar que per primer cop
n’érem 17 a la convocatòria. Ara som més competitius. Només tenim la baixa de Jordi, el capità, i quan estigue, en un
parell de setmanes, estarem al complet. Esperem seguir progresant”. Sisco Martí, de la Cava B: “en la primera aproximació, la Fatarella va marcar l’1-0 i això ens va dificultar més entrar en el partit. No vam poder fer-ho, també vam jugar amb
cert desànim i amb poques ganes. Amb el 4-0 vam fer dos
pals, quan el partit estava boig, i quan ells també van tenir altres opcions. Res a dir. Victòria merescuda de la Fatarella”.
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Jugadors de la Fatarella celebrant el primer triomf a casa.

VA SUPERAR EL TIVENYS (5-0)

L’Amposta decideix a la represa (3-0)

El Vilalba referma la millora

Jordi Subirats, tècnic de l’Amposta B: “partat bastant travat, sobre tot a la primera meitat quan el Xerta, ben tancat
amb dues línies de 4, ens va dificultar el nostre joc. No vam
poder circular la pilota i ens va costar arribar amb claredat.
A la represa, ells van baixar físicament i vam trobar més
epais. Una contra, portada entre Didac i Regolf, va suposar
l’1-0 que ja va obrir el partit, tenint després altres possibilitats i fent dos gols més que van sentenciar. Victòria important i més amb els 3 desplaçaments que tenim ara”.
Eric Borràs, del Xerta: “partit molt complicat, amb només
11 jugadors justos. Vam estar ben posats a la primera meitat, aguantant el 0-0. A la represa, ens van fer l’1-0 i vam
intentar-ho i vam tenir opcions com una rematada al pal.
Després va venir el segon gol local i, acte seguit, el 3-0 que
ja va sentenciar. És complicat jugar amb aquestes limitacions contra rivals que juguen bé a futbol, amb ritme i intensitat. Però res a dir. Destacar als que van jugar perquè
van donar la cara en tot moment”.

Abdul, jugador-tècnic del Vilalba: “estic molt content. Era
important guanyar el segon partit, primer a casa, de cara a la
directiva i a l’afició. El club ha fet un gran esforç per tenir futbol al municipi i ara ho podem tornar amb bons partits i amb
triomfs. L’equip és ara més competitiu i es nota. Contra el Tivenys vam estar molt bé defensiva i ofensivament. Vam ser superiors des de l’inici fins el final, i es va veure reflectit amb els
gols. Treballarem per seguir amb aquesta ratxa”. David Montardit, president del Tivenys: “vam començar bé però, com en
les darreres jornades, amb poca contundència a les àrees, tan
defensiva com ofensivament. El Vilalba, en la primera arribada, va marcar l’1-0. A la mitja hora, en més que possible fora
de joc, ens van fer el 2-0. A la represa, aviat, ens van marcar
el 3-0 i, llavors, l’equip va reaccionar, creant diverses ocasions
amb dos gols fantasma (un molt clar). Mereixiem marcar en
aquell moment. No vam fer-ho i ells, a la contra, van ampliar
l’avantatge fins un 5-0 massa inflat. Esperem recuperar gent i
revertir la dinàmica actual. Hi ha equip per a fer-ho”.

MOLT DE PÚBLIC AL CAMP

El Benissanet és líder en guanyar a l’Arnes (2-1)
El Benissanet va
guanyar l'Arnes (2-1)
i és líder actual de la
taula, juntament amb
l'Amposta. Pol i Ricard van avançar els
locals amb el 2-0.
L'Arnes va començar
millor el partit però el
Benissanet va ser
molt efectiu. Arran
d’una acció d’estratègia, Pol va fer l’1-0. El
partit es va obrir i Ignasi va poder fer el
segon per als locals.
Posteriorment, una
indecisió visitant va
comportar el 2-0, de
Ricard. No obstant,
un gran gol del visitant Robert al 44 va significar el 2-1 i va ajustar el partit. La segona part va ser molt intensa amb un Benissanet molt posat defensivament i amb possibilitats a la contra i un Arnes insistent que va tenir opcions per empatar, la més
clara en el darrer minut. En la propera jornada els quatre primers s'enfronten entre ells. Xavi Pérez, tècnic del Benissanet:
“l’Arnes va començar dominant però nosaltres vam ser efectius, avançant-nos amb el 2-0. Ells van fer un gran gol, poc abans
del descans, que va comportar molt de treball a la represa. Vam estar molt ferms en defensa, amb un gran treball, i vam tenir
possibilitats a la contra. L’Arnes va insistir i va disposar de les seues opcions, la millor al final que semblava que podia ser
l’empat. El liderat és anecdòtic perquè la classificació està ajustada i en la propera jornada pot canviar amb els partits que hi
haurà”. Roger, de l’Arnes: “vam començar amb convicció i pressionant dalt. Vam fer diverses arribades però van ser ells els
que es van avançar en el marcador. Vam acusar-ho i, arran d’una indecisió nostra, ens van fer el 2-0. El gran gol de Robert

El Cata s’imposa (3-1)
Jordi Llobet, tècnic del Catalònia B: “després de 5 jornades sense guanyar, vam sortir amb ganes d’aconseguir la victòria i vam començar amb molta intensitat,
fent Roger l’1-0, arran d’una bona jugada. Una altra
bona acció entre Dani, amb canvi d’orientació, que Roi
va aprofitar per assistir a Nabil que va marcar el 2-0. A
la represa, el Deltebre es va etsirar, però una falta que
va traure Martí, per l’escaire, va significar el 3-0. Ens
vam acomodar i el Deltebre va tenir una opció que va
evitar Pau i després va marcar el 3-1. Ja no va haver més
història i va ser important tornar a guanyar i també recuperar jugadors”. Anton, del Deltebre: “la primera
part nostra més fluixa. No vam jugar concentrats i, a
més, en les jugades dels gols que vam rebre vam estar
lents i sense intensitat. Al descans vam parlar-ho i a la
represa, als primers minuts, vam tenir una ocasió i després un parell més. Però, arran d’una falta dubtosa, el
Catalònia va decidir amb un gran llançament. Es va seguir intentant però, tot i fer el 3-1, no vam poder entrar
en situació. A la primera meitat vam llençar el partit. Esperar recuperar gent perquè tenim baixes i les acusem”.

VA GOLEJAR EL GINESTAR (4-0)

Pas ferm de l’Ebre Escola
Xavi Subirats, de l’Ebre Escola: “a la primera meitat, el
Ginestar va jugar més tancat buscant la contra però vam
contrarrestar-ho bé. I, a més, amb una pilota filtrada, Enric va marcar l’1-0. Vam fer circulacions més ràpides i en
aquell moment vam estar ben posats, marcant Jordi el 20. A la represa, ells van pressionar més amunt i el partit
es va travar, amb més imprecisions. Ja avançada la segona meitat, arran d’una falta, Sisco va anticipar-se i va establir el 3-0. Després, Jordi va fer el 4-0. Molt content
amb l’equip i també pel club. Hi ha molta il.lusió i seguirem lluitant per mantenir-la”. Poley, del Ginestar: “vam
començar jugant molt junts al centre del camp, per tancar el seu joc interior. Vam fer-ho bé perquè ells van haver de ser més directes i no podien circular. Va ser així fins
l’1-0. Llavors ells ja van estar més còmodes i el partit va
obrir-se, tenint nosaltres també alguna opció però sense
poder-la culminar. Ens costa molt darrerament definir.
Arran d’un llançament del seu porter, ens van marcar el
2-0. A la represa, vam pressionar dalt però la veritat és
que no vam crear opcions i l’Ebre, en dues jugades, ens
va fer dos gols més. I David va evitar altres opcions
seues. La seua victòria fou merescuda. No és excusa però
no havíem tingut lesions i ara en tenim fins 4. Després,
pels aiguats, no podem entrenar al nostre camp i sembla
que la dinàmica actual és aquesta i tot s’ajunta”.

Aclariments del comitè tècnic
d’àrbitres i també de Jordi Llobet
El comitè tècnic d’àrbitres de les Terres de l’Ebre ha
volgut aclarir, sobre les declaracions de Jordi Llobet, tècnic del Catalònia B, de la setmana passada, després del
partit Catalònia B-Vilalba, que l’àrbitre Outman no estava com a espectador al camp de la Santa Creu aquell
diumenge perquè, a la mateixa hora, també aquell diumenge, estava xiulant el partit Deltebre-Fatarella.
Així mateix, des de Jesús, Jordi Llobet, per la seua
part, ha manifestat que “demano, en nom meu i del
club, disculpes públicament a l’àrbitre Outman perquè
em vaig equivocar. Degut a la gran semblança física,
perquè són vessons, em vaig confondre amb el seu
germà Musta pensant que era ell i que podien estar tots
dos al camp. Per tant, el comentari que vaig dir que va
fer, no va ser, lògicament, d’Outman si no que fou del
seu germà. D’aquesta forma, aclareixo la confusió que
va existir”.

20

diarimés
ebre

ESPORTS

Equip de la setmana

www.mesebre.cat

DIVENDRES 30 DE NOVEMBRE DE 2018

EQUIP DE LA
JORNADA

JOAQUIN CELMA

CF GANDESA

REOLID (R Bítem)

ÀLEX CLUA (M Nova)

ADRIÀ (Batea)

EDU ALBACAR (S Jaume)

THOMAS (Aldeana)
GUILLEM (Ampolla)

QUIM (Amposta)

Top Secret

Excel·lent
*Fa dues jornades, al partit
la Sénia-Canonja,
l’afició local va celebrar el triomf en afegit
camada
boxer
i va poder cridar com pot atigrats,
passar en un camp de futbol. Però els jugadors de la Canonja
es van enfrontar amb part
de l’afició
en acabar el partit, com es veu en els videos que la
pit blanc,
cara
Sénia ha aportat. Com a negra.
‘premi’, Bon
camp tancat per un partit i a sobre multa de 300 euros.
¿Serveix per a res aquesta pancarta que porten els àrbitres i els jugadors al principi del
partit on es diu, gràcies pel suport?.
*Sempre vaig dir que el rapitenc, Nacho, s'hagués hagut de quedar una temporada més
a la Segona catalana. Les dades estan clares: solament un gol fins ara. Dilla juga més i
Peque es va consolidant a l'equip. Potser seria una solució per a Nacho anar cedit a
l’Ulldecona o l’Amposta i s'enlairaria una altra vegada. Qualitat en té. El Tortosa, fa poc,
va fer una oferta ferma però el davanter va voler seguir a la Rapitenca.
*Els derbis tornen, una temporada més, a condemnar al Tortosa. Va patir per guanyar al
Móra la Nova i al Gandesa. I només una victòria clara, a Ulldecona. La Sénia i l’Ampolla
l’han guanyat i amb l’Amposta va empatar. Nou fitxatge: Miguel Reverté, que torna.
*En un equip de Segona catalana, alguns jugadors no estan d'acord amb el seu mister
actual. Jo opino tot el contrari; paciència, és un gran entrenador.
*Es va solucionar el culebró del porter juvenil Josep Navarro (J.i Maria). La Cava el volia
però no rebia la baixa. Els caveros van decidir suspendre el partit de fa dues jornades,
precisament contra el Jesús i Maria, per manca d’efectius. El J. i Maria no li donava la
baixa perquè tenia els seus “motius”. Però va dir que li donaria, com ho ha fet amb
altres jugadors que també han marxat a la Cava. Els de l’Aube van acceptar suspendre
el derbi juvenil a darrera hora. Passats uns dies, Josep ja va debutar amb la Cava.

JACK (Perelló)

GUMIEL (Gandesa)

ERIC (Masdenverge)

MAGÍ (Flix)
FERRERES (Camarles)

ÒSCAR CAMARERO (Roquetenc)
sss*

PRIMERA I SEGONA CATALANA EN OFF

*Les dades ho diuen tot: últimes 8 jornades, la Rapitenca només una
victòria i per la mínima. De moment, la directiva no vol fer fitxatges.
Camarero ha de canviar de tàctica. S'esperava més d'aquest equip.
*Des que va arribar Xavi Cid a l’Amposta, 3 victòries i una derrota, per la
mínima contra el lider. Fitxatge amortitzat i l'equip anirà a més. Després
del pont podran jugar Isaac, Galera i Felipe. Valmaña ja comença a entrenar. Jan ja va tornar diumenge.
*Ulldecona, següents 4 jornades es jugarà part de la lliga. Torreforta,
Vila-seca, Riudoms i La Sénia. En cartera hi ha tres fitxatges. De moment,
s’està negociant.
*Matemàtiques fàcils. Si l'Ampolla guanya tots els partits a casa i perd
tots els de fora faria 65 punts. I amb això gairebé s’asseguraria la promoció amb la qual cosa aquest equip, més el Catllar i el Valls, fins ara, són
candidats a l'ascens. A casa estan tots 3 impecables.
*Ordre defensiu: el Gandesa en els darrers sis desplaçaments només ha
rebut tres gols.
*Camarles: millor equip ebrenc al seu camp. Sis victòries i una derrota,
contra el líder. Fora, tot el contrari: només una victòria.
*Desperta el Vilaseca: setmana passada va marcar 5 gols. I en aquesta va
crear 6 ocasions clares i el líder Valls no va fer l’1-0 fins al 86 i de penal,
transformat pel seu pihichi, Joel Marigot (ex del Batea). Se sent dir que
Valerio pot tornar al Vilaseca, per reforçar l’equip.

TERCERA CATALANA EN OFF

Vells rockers del nostre futbol: Aleix, Emili, Nacho, Jota i Cosido. Entre els 5, uns quants anys...

*Aquesta lliga ja ha tingut cinc líders: Batea, Perelló, Santa Bàrbara,
Rapitenca B i, des d'aquesta setmana, l’Aldeana, que porta dotze
jornades invicte. L’únic partit perdut fou en la primera jornada i per
la mínima, a Jesús. Gran treball de Subi que després de les seves
etapes al Roquetenc, Ametlla i ara, a l’Aldeana, és possible que
algun equip de categoria superior aposti per ell.
*No només va ser encertat el fitxatge del míster del Roquetenc,
Guillermo Camarero, sinó que té una oferta per renovar per a les
properes temporades. El mister més veterà de la nostra regional.
*Primera victòria del Masdenverge. Per treball, afició i sentiment no
mereixen estar tan avall.
*Amador Voces (ex Ascó B, Tortosa, la Cava i Rapitenca...) nou fitxatge del Flix. Entrenava amb el Cambrils Unió.
*El Perelló buscava un fitxatge mediàtic i ja el té: Jack Cid que després de la seva llarga lesió destaca en cada partit. En aquesta jornada va donar un gol i va provocar un penal, a l’estil Ronaldo Nazario,
marxant de 3 rivals.
*Res canvia a la Rapitenca B, passada temporada va fer 145 gols i
en aquesta ja en porta 40 sent l'equip més golejador. És el 5è equip
que més gols ha fet fins ara de Catalunya, fins a la tercera catalana.
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GASTRONOMIA I NATURA
SERGI SALES
ORNITÒLEG CIENTÍFIC

AVUI:

API AL FORN
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

www.tradicionarius.es

Pòlit negre
(Capó reial)

Plegadis falcinellus
El seu nom científic fa doble referència a la peculiar forma del bec,
Plegadis prové del terme grec Plegadis i falcinellus és el diminutiu de
la paraula llatina falx, que en tots dos casos significa "falç". Es l'únic
membre de la familia del ibis present de forma regular a Europa.
Aquest ocell, que mesura prop d'1 metre de punta a punta de l'ala,
s'alimenta d'escarabats aquatics, larves, amfibis i cargols, per tant,
potser un bon aliat per combatre la plaga de cargol poma que amenaça els arrossars del Delta de l'Ebre.
Es una espècie de recent colonització a casa nostra perque no es ben
be fins a finals dels anys 90 que no s'estableix de forma regular al
Delta provinent de les poblacions de l'Est d'Europa.
Actualment crien al voltant de 300 parelles al Delta de l'Ebre, que juntament amb Doñana, representen els principals nuclis
Peninsulars.
Part de la població s'anella
amb marques de PVC per
tal d'estudiar les seves rutes
de migració, per això és molt
important que ens poguem
fixar en si a les seves llargues
potes podem detectar i llegir
anelles.
SECCIÓ PATROCINADA PER:

www.fundacioplegadis.org

NÙM. 001

INGREDIENTS:
• Per 6 mates d'api
• 150 grs de mantega
• 100 grs de formatge ratllat
PREPARACIÓ:
Tallem els apis en uns 15 cm més o menys , els pelem i

rentem. Posem una olla al foc amb aigua i sal , i quan
bulli submergim els apis a l'aigua i tapem l'olla. Quan
torni a bullir, baixem el foc i ho fem coure durant una
hora. Quan siguin tendres, els escorrem bé i els posem
en cassoletes de terrissa, amb la mantega a trossos per
sobre i empolvorem amb formatge ratllat. Posem al forn
i quan es dauri el formatge estarà llest.
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SERVEIS
SECCIÓ PATROCINADA PER:

L’horòscop
Àries

Balança

20/3 al 19/4
Estaràs amb ganes de gaudir de molta interacció social, i també dels petits plaers.
Però també et posaràs nerviós per qualsevol
futilitat.

22/9 al 22/10
Avui les relacions socials seran el plat fort, i
hi poden haver moltes satisfaccions, però
seràs com una abelleta anant d’una flor a l’altra.

Taure

Escorpí

20/4 al 19/5

22/10 al 21/11

PASSATEMPS

Estaràs capritxós i amb ganes de no fer res
gaudint del sofà i dels bons àpats. Et sentiràs romàntic i complaent amb els altres i
amb la parella..

Avui en el sector econòmic pots tenir molt
guanys, però també una pèrdua important i
inesperada que possiblement tingui a veure
amb propietats.

Bessons

Sagitari

20/5 al 21/6

21/11 al 21/12

Avui cauràs simpàtic, i serà un bon dia per
aclarir malentesos i per fer noves amistats,
però evita posar-te filosòfic, perquè et poden
considerar boig.

Et sentiràs ple d’optimisme i amb ganes de
menjar-te el món, i de fer canvis totals en la
teva vida sense parar-te a pensar gaire.

Cranc

Capricorn

22/6 al 21/7

21/12 al 19/01

El teu estat d’ànim segueix alterat i inestable,
estaràs molt sensible i et sentiràs com una
criatura que necessita que la mimin i l’afalaguin.
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SOLUCIÓ

CIENTÌFICS

Avui estaràs molt sensible i veuràs el món de
color rosa, les relacions socials et donaran
satisfaccions, i potser fins i tot t’enamores.

Lleó

Aquari

22/7 al 22/8

20/1 al 18/2

Avui tindràs el cap als núvols, estaràs poc
realista; no prenguis decisions precipitades i
deixa passar uns dies. Les relacions amb la
parella o socis no aniran bé.

Hauràs de procurar ser més realista, el cap
se te’n va en fantasies i oblides les teves responsabilitats, i et pots trobar alguna enganxada amb algú.

Verge

Peixos

23/8 al 21/9

19/2 al 20/3

Econòmicament vas bé , però estaràs força
malgastador, sentiràs com una ànsia d’entrar a totes les botigues i comprar-te qualsevol coseta.

Estàs amb ganes de trencar esquemes i fer
canvis radicals en la teva vida, no et deixis
emportar per l’exageració, i vigila els teus
actes.

TELÈFONS D’INTERÈS:

Emergències

·

MÉS EBRE RECOMANA
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Mossos

d’Esquadra

·

Bombers

·

Urgències

(Ambulàncies)

112
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Es traspassa cafeteria restaurant
zona cèntrica de
Tortosa, en ple
funcionament.
Interessats trucar
al 637174866
(tardes)

Aquest és el teu
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

TORTOSA
ES VEN LOCAL

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

ENTRADA
IMMEDIATA.

619 049 038
Es lloga
pàrquing:
plaça,1 d'Octubre
(antiga
plaça Joaquin Bau)
de Tortosa
639 594 527

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

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

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

florestajardi@hotmail.es

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

MONT-ROIG DEL CAMP.
ES LLOGA CASA ADOSSADA PAGAMENT
Menjador, cuina equipada, dos
674355349 - AURORA

TORTOSA · REUS
TARRAGONA
VENDRELL
VILAFRANCA PENEDES

tlf: 686 979 513

COMPRO
VEHICLES,
MOBLES
I ESTRIS
ANTICS.

+ despises comunitat i brossa

664 149 258

Màxima serietat. Pere

TELEF.

525€/mes

PRECIOS
ECONOMICOS
CADA DIA 10H 20H

WWW.YOTOO.ES
-OFICINA-

COMPRO

977 70 02 79

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

MASAJES
COMPLETOS

695410052

VARISÑ

Venc cadira
de rodes
elèctrica
minusvàlid.
Estat nou.

AL COMPTAT.

691 30 22 41
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TORTOSA
CATALANA
MASAJISTA
JOVEN,

IMMOBILIARIAÑ
Vols anunciar-te?
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RELAXÑ

CATALANA
SCORT

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

PUBLICITAT

977
279
290
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

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

664 149 258

MASAJES
EYACULANTES
discretos/económicos

680 937 686
TORTOSA

diarimés
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Roger Aviño Martí
ALCALDE DE XERTA

Cal ser realistes i enfocar el futur sent conscients del que tenim i on podem arribar
L'entrevista permet conèixer
l'alcalde/alcaldessa, de cara a
les pròximes eleccions municipals del maig 2019, com a persona explicant la seva trajectòria, motivacions, visió de territori, país, reptes, objectius.
Avui entrevistem a Roger
Aviño Martí (MX-AM), alcalde
de Xerta.
Quin seria el balanç d'aquesta última legislatura?
D'entrada el balanç de la legislatura, tot i que encara no ha
acabat, és positiu, ja que hem
pogut desenvolupar moltes de
les propostes que portàvem al
nostre programa electoral,
obres i serveis necessaris per al
municipi. D'altra banda s'ha
aconseguit reduir considerablement el deute municipal al voltant d'un 70% respecte a l'existent en 2015. Aquesta
reducció s'ha aconseguit realitzar amb diferents amortitzacions anticipades, dutes a
terme els últims tres anys,
d'una hipoteca i d'un crèdit
ICO demanat en 2012, que
cancel·larem totalment a finals
d'aquest mes de novembre.
Aquest fet resultarà significatiu
per a la futura capacitat d'acció
de l'ajuntament, ja que a conseqüència d'aquest crèdit ICO,
ens trobàvem obligats a complir un pla d'ajust i presentar
cada tres mesos un seguiment
d'aquest pla al ministeri. Les
previsions de reducció de les
inversions i la despesa corrent
que preveia aquest pla a partir
del 2018 en endavant eren
molt difícils de complir i ara,
amb l'amortització anticipada,
aconseguirem finalitzar el pla
d'ajust i les limitacions que ens
imposava.
Per a les properes eleccions municipals es torna
a presentar per alcalde.
Per què?
Si, després d'una reunió realitzada fa uns mesos amb membres del grup de Més per XertaAM, es va decidir continuar
amb el projecte iniciat al 2015 i
tornar a encapçalar la candidatura per als propers comicis. Hi
ha molts motius de per què.
Perquè vull continuar treballant
per Xerta, defensar la meua
gent, i aconseguir realitzar més
accions què, amb quatre anys,
no pots arribar a aconseguir, ja

que és un espai de temps molt
limitat trobant-nos en l'àmbit
de l'administració pública. En
molts casos, les gestions són
lentes i feixugues i, projectes
carregats de sentit comú, triguen molt més del que voldríem per poder-los materialitzar.
D'altra banda, aquests últims
quatre anys, com se sol dir
col·loquialment, hem tingut
que "picar pedra" en relació al
deute i de cara a la propera
legislatura, la situació econòmica del municipi serà més positiva i, evidentment, després de
l'esforç realitzat volem continuar gestionant l'ajuntament.
Quins han estat els eixos
principals del seu programa i quins seran els projectes de futur.
És molt difícil resumir en
poques paraules l'acció de
govern d'aquesta legislatura,
però considero que el nostre
programa s'ha basat, en primer
lloc, en avançar per aconseguir
un ajuntament que sigui proper
a les xertolines i xertolins; millorant l'atenció al públic, el recolzament a les associacions, la
gestió interna i la resolució de
problemes que feia molts anys
que s'arrossegaven... En segon
lloc, prioritzar l'obra municipal
en actuacions urgents per al
desenvolupament del poble,
com és el cas de la renovació de
carrers i trams de clavegueram,
millora d'equipaments municipals,
camins,
enllumenat
públic, ... En tercer lloc, continuar modificacions puntuals del
POUM, tot i que és un procés
lent i laboriós, estem intentant
modificar el planejament urbanístic per tal d'adaptar-lo a la
realitat del municipi. Finalment,
l'ampliació de la cobertura i/o
creació de molts serveis municipals, com és el cas de l'escola
bressol, deixalleria municipal,
piscines, l'estació, biblioteca
municipal, servei de joventut,
servei d'atenció sociolaboral, lo
bando de Xerta, … i molts d'altres.
De cara al futur, cal continuar
amb la mateixa tendència,
mantenir i millorar els serveis
que actualment estan en funcionament, crear-ne de nous i
continuar prioritzant les inversions en obra pública en solucionar problemes estructurals
del municipi. D'altra banda, cal
avançar en les modificacions
del POUM, ja que representa

un greu problema per al futur
desenvolupament del municipi.
No vull nomenar grans obres
faraòniques, crec que aquells
temps han passat i, per tant, cal
ser realistes i enfocar el futur
sent conscients del que tenim i
on podem arribar.
Els valors de fer política
municipal: Quin paper ha
de jugar l'alcalde, alcaldessa en el món municipal pel futur del nostre
territori?
Les alcaldesses i alcaldes són
una peça fonamental en la
societat d'un país. Considero
que la ciutadania valora positivament la figura de l'alcalde, ja
que com s'ha dit moltes vegades, som els polítics que estem
"a la trinxera". Això vol dir que
com a màxims responsables
dels ajuntaments, representem
l'administració pública més propera al ciutadà i, per tant,
estem permanentment en contacte amb els seus problemes i
inquietuds. Per tant, les alcaldesses i alcaldes esdevenim un
factor elemental que configura
la vertebració del país. En
aquest sentit, a nivell de comarca, tenim un òrgan que és el
consell d'alcaldes, i de cara al
futur del nostre territori, seria
molt positiu dotar-lo de més
contingut per tal de tractar amb
unitat d'acció, els temes que
ens afecten a tots els pobles de
la comarca i del territori.
Què opina de la situació
política actual?.
Evidentment és una situació
complexa a la qual hem arribat
a conseqüència de dècades de
polítiques totalment errònies
per part d'un govern central. És
indignant veure als presos i exiliats polítics, és indignant veure
la manca de separació de
poders, és indignant la situació
en que es troben molts serveis
públics, és indignant el que
estem patint les administracions locals, especialment els
ajuntaments a conseqüència
d'aquesta situació.
Tot i la complexitat del moment
cal tenir esperança i confiança
amb el nostre país. La història
ens ensenya que hem superat
situacions molt difícils i aquesta
també la superarem, amb l'anhel de construir una societat
que no ens avergonyeixi cada
dia com està passant ara
mateix.

Quin missatge donaria als
seus conciutadans i conciutadanes?
Un missatge d'optimisme, que
vivim a un territori amb molts
d'actius, que Xerta és una vila
que es troba al centre geogràfic
d'aquest magnífic territori, i

que cal continuar treballant per
potenciar-los; lluitant per crear
benestar, sostenibilitat, treball i
actuar contra la despoblació de
les zones rurals. Amb les eines
que tenim al nostre abast
volem seguir avançant i millorar
la vida als nostres pobles i ciutats.

