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Edita: Quan la voluntat pot ser la veu de la consciència
EDITORIAL

Recordeu a la Greta 
Thunberg? Una jove 

que, mirant a la cara dels 
governants europeus a 
Brussel·les. 
Els va dir coses com: «sóc la 
Greta Thunberg i tinc setze 
anys. Sóc aquí per dir: “casa 
nostra s’està incendiant. Això 
és un crit de socors».”Vostès 
han escombrat el seu desastre 
sota l’estora perquè nosaltres 
el netegem”, “vostès no són 
prou madurs per dir les coses 
com són” o “diuen que estimen 
als seus fills però els roben el 
seu futur davant dels ulls”.
Quan la Greta Thunberg va 
prendre consciència del des-
astre que suposarà per a la 
humanitat el canvi climàtic, va 
decidir començar a lluitar per 
aturar-lo. L’agost del 2018 va 
iniciar una vaga escolar que 

ara com ara ja segueixen cen-
tenars de milers d’estudiants 
a tot el món. Des de llavors 
ha aconseguit cridar l’atenció 
mediàtica i parlar davant dels 
líders mundials amb un mis-
satge molt clar: els adults han 
d’actuar, perquè quan els jo-
ves d’avui siguin grans ja no hi 
haurà marxa enrere. La Greta, 
que té un trastorn d’Asperger, 
és candidata al Premi Nobel de 
la Pau.
Jo tinc bastants més anys que 
la Greta i recordo que l’any 
1989, les Nacions Unides ja 
advertien que, si no es parava 
l’escalfament global abans de 
l’any 2000, molts països de la 
Terra quedarien sota les aigües. 
És evident que la predicció de 
les Nacions Unides, ara fa 30 
anys, no s’ha realitzat. Estem 
salvats! 

ORNITOLOGIA
Delta Birding Festival, la fira ornitològica més 
important del mediterrani arriba al Delta de l’Ebre
MónNatura Delta acull la 

sisena edició del Delta 
Birding Festival amb especial 
atenció en la cura dels residus.
Durant tres dies (20, 21 i 22 de se-
tembre), MónNatura Delta serà el 
centre del món ornitològic amb 
un ampli ventall d’activitats i ta-
llers per a totes les edats: sorti-
des en vaixell, alliberament d’aus, 
conferències i exposicions entre 
d’altres. 
Aquesta sisena edició del festival 
internacional d’ornitologia pre-
senta més d’un centenar de pro-
postes molt diverses, i enguany 
posa un especial interès en la 
cura dels residus. 
La graella del Delta Birding Festi-
val presenta un cicle dedicat a la 
presencia de plàstics al mar entre 
d’altres, així com una exposició 
d’art amb materials reciclats que 
s’anirà creant al llarg dels tres dies 
del festival. MónNatura es veurà 
envaït per unes quantes aus sor-
gides de restes de metall. Un cant 
absolut a l’art del reciclatge d’un 
jove autodidacta com és en Luca 
García. 
Els aficionats de l’art i dels ocells 
enguany estan d’enhorabona 

perquè podran veure pintura de 
graffitis en directe cada dia. L’ar-
tista Roc Blackblock ens mostrarà 
com una tècnica artística d’origen 
molt urbà com són els graffiti es 
pot aplicar magistralment a la te-
màtica ornitològica. 
Una altra novetat serà la pre-
sència, al Festival, del grup Lec-
huzas Pajareras – Women Bir-
ders Group. La manca de dones 
aficionades a l’ornitologia és un 
fet constatat des de fa temps i, 
s’observa ara una tendència a que 
això canviï. Uca Díaz i Maria Ca-
bau ens explicaran quines parti-
cularitats té ser dona birder. 
El Festival compta sempre amb 
una graella de conferències amb 
persones de renom a nivell mun-
dial com Tim Birkhead, el profes-
sor britànic que ho sap tot dels 
ous dels ocells; o Nina O’Hanlon, 
l’especialista en ecologia d’ocells 
marins ha estat testimoni del pro-
blema dels plàstics als mar. Sense 
oblidar altres grans ornitòlegs i 
naturalistes del país com Jaume 
Sañé, o Eduard Durany i Sergi 
Garcia. 
L’activitat començarà el divendres 
20 de setembre i es pot consul-

tar el centenar de propostes al 
web que ha creat l’organització 
per l’ocasió (www.deltabirdin-
gfestival.com), on s’hi detallen 
els horaris de les conferències 
previstes, les presentacions així 
com els tallers especialitzats i les 
activitats que es fan a l’aire lliure 
o bé a l’interior del recinte edu-
catiu que té MónNatura Delta. Un 
equipament de la Fundació Cata-
lunya La Pedrera, organitzadora 
del Festival conjuntament amb 
Oryx i l’Institut Català d’Ornitolo-
gia (ICO).
Al programa d’activitats ampli i 
atractiu, l’acompanya una gran 
fira de productes i serveis, amb 
més de seixanta expositors, pen-
sats per als ornitòlegs i per a la 
gent que gaudeix de la natura en 
general.
La fira ornitològica més impor-
tant del mediterrani es consolida, 
després de tenir un gran èxit de 
convocatòria els anys anteriors 
amb més d’un miler d’aficionats. 
El Delta Birding Festival destina el 
preu de les entrades a projectes 
de conservació dels ocells. En-
guany, per primer cop, seran els 
mateixos visitants del Festival els 

que escolliran el projecte gua-
nyador d’entre tots els presentats. 
Durant el Festival s’oferirà l’opor-
tunitat excepcional de visitar la 
llacuna de l’Alfacada, el tresor 
més ben guardat del Delta de 
l’Ebre, on es gaudirà d’una de-
mostració d’anellament. Així ma-
teix, es podran fer sortides per a 
principiants a l’entorn del festival, 
sortides amb vaixell a mar obert 
per a observar aus marines, pel 
riu Ebre i amb bicicleta elèctrica 
per descobrir des d’una pers-
pectiva diferent les aus del Delta. 
Tallers de fotografia, familiars, in-
fantils i de recerca completen les 
propostes del Delta Birding Festi-
val per a tots els públics.

Així que no fem cas, i menys de 
lo que ens diu una noieta de 
setze anys... que estem “davant 
d’un desastre mundial i ara és 
moment de parlar clar», o que, 
“el canvi climàtic aviat serà ir-

reversible i els polítics no reac-
cionaran”. Qui és aquesta noia 
obstinada, sense maldat, i inca-
paç de mentir que osa provo-
car-mos dient: “Però... potser 
TU sí que ho podràs canviar!”.
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EL TRADICIONÀRIUS 
DE ROQUETES 
CELEBRA EL 
CENTENARI DE PETE 
SEEGER
La cloenda del XXVI Tradicio-
nàrius de les Terres de l’Ebre 
estarà dedicada durant aquest 
cap de semana a recordar la 

figura del cantant nordamericà 
Pete Seeger, inspirador de dos 
moviments musicals tant im-
portants com el Folk i la cançó 
social a nivell mundial. El pro-
grama d’activitats, totes a l’Hort 
de Cruells, compta amb una ex-
posició, una sessió de cinema a 
la fresca, tallers de música i un 
concert commemoratiu amb la 
participació de Cati Plana, Arturo 
Gaya, Sergi Trenzao i Kike Pelli-

cer (units en la formació Tren Se-
eger) i les col.laboracions espe-
cials del Cor Flumine i la cantant 
Montse Castellà. Avui divendres 
13 a les 20h será inaugurada l’ex-
posició. A les 22.30h tindrà lloc 
la projecció del documental ‘The 
power of song. Demà dissabte, a 
partir de les 16h s’oferiran tallers 
musicals. A les 22h tindrà lloc el 
concert de cloenda del Tradici-
onàrius. (Foto J Miguel Morales)

L’AJUNTAMENT I 
EL DEPARTAMENT 
D’INTERIOR 
CERQUEN VIES 
DE TREBALL 
CONJUNTES 
PER SEGUIR 
DISMINUINT LA 
INSEGURETAT 
CIUTADANA
L’alcalde de Deltebre, 
Lluís Soler, i el conseller 
d’Interior de la Generalitat 
de Catalunya, Miquel Buch, 
han presidit la Junta Local 
de Seguretat de Deltebre. 
Una reunió que ha estat 
sol·licitada pel propi alcalde de 
Deltebre a causa del repunt 
de robatoris i ocupacions 
que s’ha viscut aquest mes 
d’agost al municipi deltebrenc 
i que trenca les bones dades 
que s’havien anat assolint 
anteriorment.
En el marc de la roda de 
premsa, Soler ha posat en 
valor “el reforç de seguretat 
que s’ha realitzat a Deltebre 
per part dels Mossos 
d’Esquadra durant aquests 
darrers dies a petició del propi 
Ajuntament de Deltebre i que 
ha permès reduir el repunt 
de robatoris que hi va haver 
aquest mes d’agost”. De tota 
manera, Soler ha detallat que 
“s’ha de seguir treballant per 
cercar estratègies conjuntes 
que permetin augmentar la 
percepció de seguretat a la 
ciutadana”. La col·laboració 
entre les dues administracions 
ha permès realitzar al voltant 
de 30 controls policials, així 
com també incrementar 
l’activitat tant pel que fa a la 
prevenció com a la posterior 
investigació. 

DELTEBRE 11-S: LA DIADA
La manifestació marca “un punt d’inflexió” per 
buscar la “unitat d’acció que demana la gent”
La consellera de la 

Presidència, Meritxell 
Budó, ha afirmat que la 
manifestació de la Diada 
marca “un abans i un després” 
i un “punt d’inflexió” per 
buscar la “unitat d’acció que 
demana la gent”. .
Budó ha assegurat que el ma-
teix president del Govern, Quim 
Torra, està “liderant” la recerca 
d’aquesta “unitat d’estratègia” 
del sobiranisme català per “fer 
front” a “la tardor que ens ve”, 
marcada per la sentència del Tri-
bunal Suprem. Segons la conse-
llera, després de la manifestació 
cal “traçar el camí a seguir d’ara 
endavant”. Meritxell Budó fa una 

lectura positiva de la participa-
ció a la Diada, tot i que les xifres 
reflecteixen un descens: “Quin 
país és capaç, durant més de vuit 
anys, de mobilitzar centenars de 
milers de persones de manera 
cívica i pacífica”. Per això, sosté 
que ha estat un “èxit”. Segons la 
consellera de la Presidència, la 
mobilització va servir per “tornar 
a demostrar” que “centenars de 
milers de persones” estan dis-
posades a sortir al carrer per de-
fensar la llibertat de Catalunya. 
A la manifestació va tornar a 
haver-hi una nodrida presència 
d’ebrencs i ebrenques. 
Vegeu especial Diada a les pla-
nes 11-14.

NOU CURS
Ahir dijous, primer dia de classe per a
27.000 alumnes de les Terres de l’Ebre
Comença un nou curs 

escolar per a 27.062 
alumnes de les Terres de 
l’Ebre.   
En xifres absolutes, seran 535 
estudiants més que el passat. 
També s’incrementa en disset la 
plantilla de docents, que arriba 
als 2.382. Entre les principals no-
vetats d’aquest curs 2019-2020 
figura l’ampliació de l’oferta de 
formació professional, segons 
el Departament d’Educació, per 
respondre a necessitats més es-
pecialitzades d’acord amb les 
demandes del territori. En total, 
es posen en marxa sis nous ci-
cles formatius de grau superior 

i mitjà. Paral·lelament, l’Institut 
Julio Antonio de Móra d’Ebre i 
l’Escola d’Art de Móra la Nova 
formen part del programa pilot 
d’oferta simultània de tres anys 
per obtenir el títol de Batxillerat 
Artístic i el grau mitjà d’Arts Plàs-
tiques i Disseny en Decoració i 
Ceràmica. 
A Amposta, es posa en marxa el 
col·legi Agustí Barberà comença 
a funcionar com a institut-escola. 
D’altra banda durant aquest 
2019, el Departament ha inver-
tit 522.236 euros en actuacions 
com la primera fase de la rehabi-
litació i ampliació de l’Escola Sant 
Llàtzer a Tortosa. 
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SOTA EL LEMA 
“CAMINA AMB 
NATROS!” 
ARRENCA LA 
SETMANA DE LA 
MOBILITAT 2019
El regidor de Mobilitat de 
l’Ajuntament de Tortosa, Fer-

nando Saporta, acompanyat 
pel sotsinspector de la Poli-
cia Local de Tortosa, Francesc 
Amaré, ha presentat l’edició 
2019 de la Setmana Europea 
de la Mobilitat, que enguany té 
com a lema “Camina amb na-
tros!”. La celebració d’enguany 
fa especial incidència en els 
beneficis de caminar i d’utilit-
zar la bicicleta per als nostres 

recorreguts urbans. El regidor 
ha donat a conèixer les dife-
rents activitats que conforma-
ran la programació d’aquesta 
edició, que tindrà lloc del 16 
al 22 de setembre, al mateix 
temps que ha agraït a tots els 
centres escolars del municipi la 
seva implicació i el seu suport 
en la celebració de la Setmana 
de la Mobilitat a Tortosa.

MOCIONS 
APROVADES 
El grup Movem Tortosa ha 
informat aquesta setmana 
que “les noves majories 
de l’Ajuntament faciliten 
l’aprovació per unanimitat 
de les mocions presentades 
per Movem Tortosa al darrer 
ple. El plenari a va aprovar 
les dos mocions que havíem 
presentat. Mocions que 
busquen seguir avançant, 
per una banda, en la millora 
del benestar animal i de la 
salubritat als carrers de la 
ciutat i, per l’altra banda, en 
la conservació del patrimoni 
històric del terme municipal”.  
 Així mateix, el ple va aprovar 
per unanimitat la moció 
d’Esquerra Republicana-
Tortosa Sí perquè 
l’Ajuntament “faci complir el 
contracte de recollida i gestió 
de residus sòlids urbans i 
de realització de servei de 
neteja. Agraeixo el suport de 
tots els regidors a la moció. 
L’empresa concessionària 
no està complint el 
contracte i és evident que 
hi ha un problema amb 
el servei del qual no es 
pot responsabilitzar la 
ciutadania”, va dir el portaveu 
d’Esquerra-Tortosa Sí, Xavier 
Faura. Per últim, el ple també 
va aprovar les dues propostes 
presentades pel Grup 
Municipal del PSC de Tortosa. 
Les mocions feien referència a 
la plaga de la mosca negra i a 
la cobertura d’esdeveniments 
a Tortosa i l’Ebre per part 
dels mitjans de comunicació 
públics catalans. El ple també 
va aprovar una moció de 
Ciutadans.

MÉS 
NOTÍCIES 

POLÍTICA
La retirada de la simbologia franquista i la 
gestió de les escombraries tensen el ple
El debat sobre la gestió 

de les escombraries i la 
retirada de la simbologia 
franquista van ser dos dels 
punts que més crispació va 
crear al ple de Tortosa.   
El govern municipal però va re-
cordar que no s’oposa a la reti-
rada, sinó que està a expenses 
de la resposta dels governs ca-
talà i espanyols sobre el catàleg 
que va elaborar. D’altra banda, 
el ple de l’Ajuntament de Tor-
tosa va aprovar autoritzar l’ope-
ració de crèdit a llarg termini a 
l’Empresa Municipal de Serveis 
Públics (EMSP) per un import de 
400.000 euros. És el crèdit anu-
al que l’Ajuntament autoritza 

per tal que l’EMSP dugui a terme 
el pla d’inversions. D’altra banda 
i pel que fa a les nou mocions 
dels grups municipals, se’n van 
aprovar sis. Es va aprovar la mo-
ció de Ciutadans per demanar 
la implantació d’un pla director 
del manteniment de clavegue-
ram i la seua immediata aplica-
ció en la neteja d’embornals per 
evitar inundacions; així com la 
proposta consensuada entre els 
grups municipals de Ciutadans i 
Movem per demanar la correcta 
gestió de les colònies de gats i 
habilitar la partida pressupos-
tària per sufragar les despeses 
de l’Associació Progat Torto-
sa. També per unanimitat es va 

aprovar la moció d’ERC per re-
clamar l’empresa adjudicatària a 
complir el contracte del servei 
de recollida de residus i neteja 
viària al municipi; i la moció de 
Movem per impulsar la conso-
lidació i recuperació de la tor-
re, el poblat, l’església i la pila 
baptismal medievals de Fullola. 

DEMÀ DISSABTE
La VII Mostra Ebre Beer oferirà 50 varietats de 
cervesa de 10 cerveseres artesanals diferents
El regidor de Promoció 

Econòmica de l’Ajuntament 
de Tortosa, Sisco Pepió, ha 
presentat la Ebre Beer 2019, 
una proposta que, enguany, 
assoleix la seva setena edició. 
Pepió ha expressat que “aques-
ta mostra es troba ja plenament 
consolidada”, i ha agraït a l’orga-
nització de la mateixa la seva im-
plicació, any rere any, en la difu-
sió de les cerveses artesanes que 
es fan al territori de les Terres 
de l’Ebre. En aquesta VII Mos-
tra Ebre Beer 2019 es podran 
degustar fins a 50 varietats de 
cervesa artesana diferents, amb 

la presència de 10 mestres cer-
vesers arribats de diferents llocs 
del país, dos de LLeida, un de 
Barcelona, quatre de la província 
de Tarragona, i tres del territori 
ebrenc. Com a novetat, aquest 
any arriba la Ebre Beer Cup, que 
vol premiar la millor cervesa re-
presentada a la mostra 2019. l 
públic assistent podrà votar la 
cervesa que més li haurà agra-
dat, i participar, al mateix temps, 
al sorteig d’un sopar per a dos 
persones al Forn de la Canonja. 
La fira tindrà lloc demà dissabte 
14 de setembre a la plaça Lluís 
Companys, a Ferreries.

El ple també va aprovar les mo-
cions del PSC per a un control 
més eficient i efectiu de la pla-
ga de la mosca negra, i la que 
reclama a la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals una 
adequada cobertura informativa 
de Tortosa i les Terres de l’Ebre.

(notícia d’ebredigital.cat)
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*Oberta la convocatòria dels 
Premis a l’Excel·lència als 
Estudis. L’Ajuntament d’Am-
posta destina prop de 50.000 
euros a aquestes beques 
dirigides a estudiants de cicles 
formatius de grau superior, 
graus i màsters universitaris 
i estudis superiors de música 
i dansa.
*Les Jornades d’Arquitectura 
Biodinàmica descobriran les 
restes romanes de la vil·la 
de la Carrova. Les activitats 
difondran les tècniques de 
construcció de l’època roma-
na, el 21 i 22 de setembre.

*Amposta acull l’únic 
esdeveniment cultural sobre 
videojocs i art digital de tot 
el país. El VAG Experience 
serà els dies 4 i 5 d’octubre en 
diferents punts de la ciutat i 
vol ser la llavor d’un projecte 
que acabi creant una incuba-
dora d’empreses vinculades a 
la indústria del videojoc.
*Diumenge torna la Du-
extrem, organitzada per 
Montbike. Incripcions obertes 
fins avui divendres.  

BREUSSUCCESSOS
Detenen 3 homes per 
segrestar-ne un altre
Els Mossos van detenir tres 

homes per segrestar-ne un 
altre a Amposta i torturar-lo 
durant 30 hores.    
Els segrestadors demanaven als 
familiars de la víctima 10.000 
euros per alliberar-la. Per de-
mostrar que realment el tenien 
retingut, van enviar diverses fo-
tografies on es podia veure l’ho-
me raptat lligat i amb diverses 
contusions. L’home segrestat i 
els raptors es coneixien, ja que 
vivien a l’Índia en pobles molt 
propers. Aquest és el tercer se-
grest que es resol enguany a 
l’Ebre, tots en menys de 24 ho-
res. Els tres detinguts van pas-
sar a disposició judicial i el jutge 
va decretar ingrés a presó per a 
dos d’ells i llibertat amb càrrecs 
per al tercer. La investigació va 
començar quan els Mossos van 
rebre una denúncia telefònica 
d’una home des de l’Índia que 

assegurava que havien segres-
tat el seu cunyat al municipi. El 
mateix dia de la denúncia, el 5 
de setembre, els investigadors 
ja havien identificat els autors 
del segrest i el lloc on tenien la 
víctima, però el fet que la famí-
lia fes un pagament parcial del 
rescat des de l’Índia va precipitar 
els esdeveniments. Els raptors 
van alliberar l’home i més tard, 
els agents van detenir a Amposta 
tres dels quatre segrestadors.

EDUCACIÓ
Nou projecte a l’Institut 
escola Agustí Barberà

La directora territorial 
d’Educació de les Terres 

de l’Ebre, Montserrat Perelló, 
va visitar ahir dijous, el nou 
Institut-Escola Agustí Barberà 
d’Amposta en l’obertura del 
nou curs escolar 2018-19 a les 
comarques ebrenques. 
Montserrat Perelló, acompa-
nyada per la directora del cen-
tre, Victòria Pons, per l’inspector 
del centre, Mario González, i per 
l’alcalde d’Amposta, Adam To-

màs va donar el tret de sortida 
al nou curs escolar en aquest 
centre que enceta una etapa, ara 
com a Institut-Escola.
L’alcalde, ahir dijous, comentava 
que “és un nou projecte educa-
tiu de l’Institut Escola Agustí Bar-
berà, del que estem convençuts 
que donarà molt bon resultat. 
Igualment desitjar molt bona 
entrada a totes i totes amb els 
nous reptes que comencen en 
aquesta jornada”.
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BENIFALLET BÍTEM
CLOENDA D’UNA 
FESTA AMB MOLTA 
PARTICIPACIÓ 

JUANJO ROVIRA VA  
PROTAGONITZAR EL 
PREGÓ

Benifallet va acomiadar dimecres 
la Festa Major. Uns dies carregats 
d’actes populars i de molta parti-
pació. La Festa va començar amb 
un emotiu acte: el pregó a càrrec 
de Joan Margalef que va comptar 
amb una sorpresa amb presència 
d’exjugadors locals.

El bitemero Juanjo Rovira va 
fer el pregó de la Festa Major 
del seu poble, divendres passat 
D’aquesta manera, s’iniciava el 
primer cap de setmana de fes-
ta, que tindrà continuitat a partir 
d’avui i fins diumenge, en honor 
a la Mare de Déu de l’Oliva. 

SOCIETAT PAÜLS CAMARLES CONSELL COMARCAL
SOLUCIONS PER 
COMBATRE LA 
MOSCA NEGRA

DETENCIÓ PER 
UNA PLANTACIÓ DE 
MARIHUANA

FORMACIÓ AMB 
CERTIFICAT DE 
PROFESSIONALITAT

S’APROVEN LES LÍNIES FONAMENTALS DEL 
PRESSUPOST DEL 2020 A LA COMARCA DEL 
BAIX EBRE

El delegat del Govern, Xavier Pa-
llarès, ha presidit una nova reu-
nió de la Comissió de Seguiment 
de la mosca negra, que treballa 
amb “l’objectiu de cercar solu-
cions més eficaces i eficients en 
els tractaments per al control de 
les plagues, tant de mosca negra 
com mosquit, ja que som cons-
cients que l’eradicació és gairbé 
impossible”. 
S’han plantejat noves propostes 
per a implementar a partir del 
2020 que han de permetre ges-
tionar les plagues per al seu mà-
xim control. 
Des del Govern es proposa fer 
un estudi que valori la gestió ac-
tual que se’n fa dels tractaments.

Els Mossos van detenir un veí 
de Paüls de 48 anys i naciona-
litat espanyola per cultivar ma-
rihuana en una finca ubicada en 
aquest municipi. Els agents van 
descobrir la plantació en sentir 
una forta olor a marihuana quan 
patrullaven per la zona de sant 
Roc. La plantació estava formada 
per 24 plantes de grans dimen-
sions. D’altra banda, els Mossos 
van comissar una plantació de 
marihuana en una zona boscosa 
del Pinell, amb unes 2.800 plan-
tes en diversos bancals de difícil 
accés. Els agents van detenir la 
persona que s’encarregava del 
cultiu, un veí del municipi de 23 
anys i nacionalitat albanesa.

El Consell Comarcal del Baix 
Ebre, a través de la societat Baix 
Ebre Innova, ha programat un 
parell de cursos que comença-
ran el pròxim mes d’octubre i es 
duran a terme al Viver d’Empre-
ses de Camarles. 
Concretament es farà un itine-
rari complet del certificat de 
professionalitat en activitats de 
gestió administrativa i un altre 
itinerari de soldadura amb elèc-
trode i revestit i elèctrode no 
consumible (TIG).
Pel que fa al curs de gestió ad-
ministrativa tindrà una durada 
de 920 hores, mentre que el 
de soldadura durarà 720 hores. 
En els dos casos s’han previst 
sis hores diàries de formació. 
Aquests cursos formen part del 
programa de Formació amb 
Compromís de Contractació 
2019, que garanteix la inserció 
laboral d’un mínim del 40% de 
l’alumnat que supere el curs. 

El ple del Consell Comarcal del 
Baix Ebre ha aprovat, en sessió 
ordinària extraordinària, les línies 
fonamentals del pressupost del 
2020 amb una previsió d’ingres-
sos i despeses de 17,1 milions 
d’euros. 
“Es tracta d’un pressupost que 
compleix l’estabilitat pressu-
postària, la regla de la despesa, 
l’equilibri pressupostari, l’anive-
llament pressupostari i l’objectiu 
del deute”. “Hem aprovat les lí-
nies generals que seran objecte 
de debat i anàlisi per part de tots 
els grups comarcals”, ha mani-
festat el president del Consell, 
Xavier Faura. 
El pressupost del 2020 preveu 
un increment del capítol 1 que 
respon al pacte salarial estatal, 
que preveu una pujada salarial 
del 2% als treballadors públics. 
D’altra banda, el Consell deixarà 
de percebre una subvenció de 
98.000 euros de la Diputació per 

arranjament de camins munici-
pals que rebran directament els 
ajuntaments. 
El plenari també ha aprovat el 
nomenament dels representants 
de l’ens comarcal en organismes 
i entitats durant el mandat 2019-
2023. 
Així, al Consorci de Polítiques 
Ambientals de les Terres de l’Ebre 
(Copate) els representants seran: 
Joan Alginet, Francesc Gas, Ma-
ria Jesús Vinya i Jordi Gaseni, en 
representació d’Esquerra Repu-
blicana; Xavier Royo, Domingo 
Tomàs i Francisco Castro, de 
Junts per Catalunya; Mercè Pe-
dret del PSC i Sònia Rupérez  de 
Movem Terres de l’Ebre.

SOLIDARITAT
TIVENYS I XERTA S’AGERMANEN EN UNA 
CADENA HUMANA EN SOLIDARITAT AMB 
ELS AFECTATS PEL FOC DE LA RIBERA 

Els municipis de Tivenys i de 
Xerta s’han agermanat aquest 
diumenge en solidaritat amb 
els afectats per l’incendi de la 
Ribera d’Ebre, les Garrigues i el 
Segrià d’aquest juny. 
Els veïns s’han unit en una ca-
dena humana i han ocupat un 
tram de l’Asssut de l’Ebre. 
“Ens arromangarem per dir que 
no ens rendirem i que volem ai-

xecar el que el fet ens ha pres 
i viure la terra”, ha assegurat el 
portaveu de la plataforma Re-
brotem, Roger Heredia. 
El col·lectiu solidari ha recaptat 
més de 100.000 euros i ha fet 
una crida per a poder assolir el 
sostre marcat i que és elstivenys 
xerta 250.000 euros en els dis-
set dies que encara resten de la 
campanya.

SUCCESOS
DENUNCIEN 
DOS PESCADORS 
RECREATIUS 
El Seprona de la Guàrdia Civil ha 
denunciat dos pescadors recre-
atius per capturar amb mort dos 
exemplars de tonyina vermella 
en època de veda. El cos poli-
cial va establir controls en ports 
de baixa activitat, idonis per a 
la descàrrega de captures il·lí-
cites. Al primer pescador el van 
enxampar la setmana passada 
a la rampa de Riumar, a Delte-
bre. També la setmana passada, 
efectius del Seprona, van inter-
ceptar un vehicle que pretenia 
abandonar el port pesquer de 
Calafat, a l’Ametlla de Mar. A dins 
duia un refrigerador portàtil de 
grans dimensions que contenia 
diverses parts de tonyina verme-
lla trossejada. La Guàrdia Civil va 
aixecar acta als dos pescadors 
per infringir la Llei 3/2001 de 
Pesca Marítima de l’Estat, per la 
tinença i descàrrega d’exemplars 
de tonyina vermella en època de 
veda.
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FLIX ULLDECONA
ARRANQUEN 
UNA PANCARTA A 
L’AJUNTAMENT

ENSURT PER 
ENSORRAMENT 
D’UNA CASA

FESTIVAL MASDENVERGE 2024 LA RÀPITA
EUFÒNIC TANCA 
LA SEVA VUITENA 
EDICIÓ

PINTADES A LES 
CARES DELS LÍDERS 
INDEPENDENTISTES 

FESTES 
QUINQUENNALS I 
EL SEXENNI

UNA VINTENA DE RESTAURANTS DE LA 
RÀPITA OFERIRAN MENÚS AMB EL POLP I 
L’ARRÒS COM A PROTAGONISTA

PROJECTES
NOUS AEROGENERADORS 
A LES COMARQUES DE BAIX EBRE I A LA 
TERRA ALTA

PROMOCIÓ
HOTELS AMB DO 
AMB ELS VINS DE 
LA TERRA ALTA

L’alcalde de Flix, Francesc Bar-
bero, va denunciar via les seves 
xarxes socials que la matinada de 
dimecres van arrencar la pancar-
ta que penjava des del balcó de 
l’Ajuntament amb el lema “L’au-
todeterminació no és delicte” 
amb el llaç groc adjunt.  “Demà 
presentarem denúncia i la re-
posarem ben aviat amb el lema 
#LlibertatPresesiPresosPolítics. 
Cap concessió a la intolerància“, 
va dir Barbero. Les imatges de les 
càmeres de seguretat que hi ha a 
la placeta de l’Ajuntament, poden 
servir per esclarir els fets i detec-
tar els possibles autors materials 
d’aquesta acció.

Els serveis d’emergències van 
rebre l’avís a les dues de la ma-
tinada de dimecres, de l’ensor-
rament d’una façana al número 
43 del carrer Murada de Baix del 
municipi d’Ulldecona al Montsià. 
Es van desplaçar dues dotacions 
dels Bombers de la Generalitat 
de Catalunya que van revisar 
l’estructura de l’edifici per as-
segurar-se que no hi hauria cap 
nou esfondrament. 
La casa, ara, ha quedat en mans 
dels tècnics municipals que en 
els propers dies decidiran quina 
és la millor manera de procedir 
per assegurar la seguretat de la 
casa.

Eufònic, el festival d’arts sonores 
i visuals de les Terres de l’Ebre 
ha tancat la seva vuitena edició 
amb més de 4.000 espectadors 
i un balanç positiu per part dels 
organitzadors.
En l’edició d’aquest 2019, una 
trentena d’actuacions i uns cin-
quanta artistes han passat pels 
diversos escenaris i espais del 
festival.
Tot i que el certamen es va tan-
car aquest diumenge al migdia 
amb una festa al concert al Xi-
ringuito del Suís amb Sonido Tu-
pinamba i Confeti del Odio, dues 
de les instal·lacions presentades 
seguiran obertes una setmana 
més. 
Es tracta de les obres ‘Phase 
Transition’, de l’escocesa Kathy 
Hinde, i de ‘Piedras del Camino, 
d’Òscar de la Fuente, que es po-
den veure fins el 15 de setembre 
al Centre d’Art lo Pati, a Ampos-
ta.

Poc abans de la diada de Catalu-
nya Masdenverge es va desper-
tar amb les cares pintades dels 
diferents líders independentistes 
empresonats i exiliats que pen-
gen en cartells al municipi. Des 
de l’Ajuntament han denunciat 
aquests actes que asseguren són 
vandàlics. Les pintades s’han fet 
per la nit d’amagat i no sé sap qui 
han estat els autors, un fet que 
no ha agradat gens a l’equip de 
govern del municipi.
(ebredigital.cat)

En el marc de la celebració de 
les festes Quinquennals d’Ull-
decona, l’alcaldessa d’Ulldeco-
na, Núria Ventura, i l’alcalde de 
Morella, Rhamsés Ripollés, han 
anunciat el seu compromís de 
col·laborar conjuntament en les 
pròximes festes Quinquennals 
d’Ulldecona i Alcanar i el Sexen-
ni de Morella. Aquestes festivi-
tats coincideixen cada 30 anys 
i la pròxima vegada que se ce-
lebraran juntes serà l’any 2024. 
Així, a través de la col·laboració 
es busca fer valdre la tradició 
d’aquestes festes tan especials 
en la zona.
(ebredigital.cat)

Les Jornades Gastronòmiques 
del Polp i l’Arròs de la Ràpi-
ta arriben a la seua 28a edició. 
Entre el 14 de setembre i el 6 
d’octubre, 18 restaurants de la 
població oferiran menús basats 
en aquests dos productes. Són 
dos establiments més que l’edi-
ció anterior: una mostra del bon 
moment del sector de la restau-
ració i de la qualitat creixent de 
la cuina de la Ràpita.

Per l’alcalde de la Ràpita i regi-
dor de turisme, Josep Caparrós, 
“això significa que la restauració 
està molt motivada i implicada 
amb la promoció del nostre mu-
nicipi”. Caparrós ha presentat la 
vintena de menús que s’oferiran 
a l’Espai Gastronòmic del Mercat 
Municipal. “Tothom assimila la 
Ràpita amb bona gastronomia, 
i d’això és del que van aquestes 
jornades”, ha afegit Caparrós.

El dilluns 9 de setembre el BOE 
(Boletín Oficial del Estado) ha 
publicat l’anunci pel qual els 
parcs eòlics projectats als ter-
mes municipals de Benifallet, i a 
Pinell i Prat de Compte, surten a 
exposició pública per a ser de-
clarats com a projectes “d’uti-
litat pública” a instàncies del 
departament d’Empresa i Co-
neixement. L’ordre apareix sig-
nada, amb data 3 de setembre. 
Segons la informació del portal 
ebredigital.cat, el BOE identifica 
a dos parcs eòlics. Al primer se 
l’anomena ‘Els Aligars’ i afecta 
80 propietats del terme munici-
pal de Benifallet (apareix la llista 
nominal i per parcel·les), i tam-
bé a propietats municipals dels 
ajuntaments de Pinell de Brai i 
Prat de Compte. El segon es de-
nomina parc eòlic ‘La Tossa-La 
Mola d’en Pasqual’, i afecta 26 
propietats de Prat de Compte i 
dos de Pinell de Brai.

La publicació al BOE, de caràc-
ter tècnic i de tràmit, es produeix 
sense cap organisme públic hagi 
informat que els dos projectes 
s’hagin desbloquejat, per la qual 
cosa allò que es pot explicar de 
les seves característiques és el 
que es pot llegir a l’anunci. És 
a dir, no es sap a hores d’ara si 
aquesta activació del tràmit ne-
cessari per a construir-los, signi-
fica que políticament s’ha decidit 
ampliar la producció d’energia 
eòlica a la Terra Alta (on hi ha un 
moviment en contra que dema-
na la seva paralització, i aquesta 
legislatura s’ha estrenat nou go-
vern amb 5 partits polítics), i al 
Baix Ebre.

La propera setmana arriba a Bar-
celona una nova edició d’Ho-
tels amb DO, la iniciativa que 
l’Institut Català de la Vinya i el 
Vi (INCAVI) i el Gremi d’Hotels 
de Barcelona van posar en mar-
xa per promocionar a la capital 
catalana els vins de les diferents 
denominacions d’origen del ter-
ritori. El torn per als vins de la 
Denominació d’Origen Terra Alta 
serà dimarts 17 i dimecres 18 a 
partir de les 19h. I l’hotel, el H10 
Marina (Av. Bogatell, 64-68), que 
obrirà les portes del restaurant 
Dionissos per a aquells que vul-
guin gaudir de la Garnatxa blan-
ca de la Terra Alta a Barcelona.
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*MÉS FESTES: després de 
la Ràpita, les festes tradici-
onals de la sega arribaran 
a Deltebre, l’Ampolla, Sant 
Jaume d’Enveja, l’Aldea 
i finalment Amposta i es 
completaran amb les jor-
nades gastronòmiques de 

l’arròs.

*COL.LABORADORS 
ANTICS I ACTUALS i també 
exdirectors i persones molt 
vinculades a la història de 
Revista Ràpita van prendre 
part la setmana passa-
da, durant dos dies, a les 
taules rodones en motiu 
del seixantè aniversari de 
publicació, organitzades per 
la regidoria de Cultura dins 
del cicle de conferències de 
les Jornades Culturals 2019. 
I és que al mes de juliol de 
1959 va veure la llum Ràpita, 
la revista d’informació local 
que des d’aleshores ençà 
s’ha convertit en el mitjà 
de comunicació local escrit 
de referència a la població 
costanera.

BREUSFUNDACIÓ PLEGADIS

La Festa de la Sega de la Ràpita combina la 
tradició del delta amb la divulgació ambiental
Els prop d’un miler de 

visitants a la 2a Festa 
Tradicional de la Sega de la 
Ràpita van poder participar en 
un ampli ventall d’activitats 
que anaven des de les més 
tradicionals fins a les enfocades 
a la divulgació científica i 
mediambiental.    
Així, tant es va poder practicar 
amb una falç com els pagesos 
tallaven les tiges d’arròs, com 
aprendre els secrets dels ocells 
rapinyaires. I és que és aquesta 
doble vessant -tradicional i pe-
dagògica- la que fa diferent de 
les altres la Festa de la Sega de la 
Ràpita. L’alcalde de la Ràpita, Jo-
sep Caparrós, va apuntar que la 
col·laboració entre l’ajuntament i 
la Fundació Plegadis és “un èxit” 
perquè permet aportar “innova-
ció” a la festa de la sega. “Per una 
banda, tenim una part identitària, 
per fer valdre els nostres orígens. 

Gràcies a ells som el que som. I 
per l’altra, gràcies a la col·labora-
ció amb la Fundació Plegadis, la 
festa té un ventall d’activitats de 
caràcter mediambiental, pedagò-
gic i de divulgació del valor natu-
ral del nostre entorn. Així, posem 
en valor el respecte a l’entorn na-
tural amb la commemoració a la 
manera de fer dels nostres avant-
passats”, va afegir l’alcalde. 
Aquesta ha estat la primera festa 
de la sega del total de sis que se 
celebren als municipis del Delta 
de l’Ebre durant aquests dies i que 
serveixen per commemorar la 
tradicional forma de recollir el ce-
real. Des de l’any passat, la Ràpita 
s’ha sumat al calendari ebrenc 
de festes tradicionals al voltant 
de l’activitat agrícola del delta: al 
juny amb la festa de la plantada i 
al setembre amb la de la sega. Un 
fet diferencial i únic de les nostres 
terres.
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GODALL DEMANA A 
LA DIPUTACIÓ MÉS 
INGRESSOS PER A 
LA LLAR D’INFANTS
El Ple de l’Ajuntament de Go-
dall ha aprovat una moció 
on proposa a la Diputació de 
Tarragona que incorpori al fi-
nançament de la llar d’infants 

municipal una quantitat mínima 
fixa superior a l’actual, al marge 
dels infants matriculats, per així 
poder afrontar millor la prepon-
derància dels costos fixes del 
servei i evitar les tensions en les 
finances municipals que es ge-
nera per la variabilitat de matri-
culats en pobles petits. Després 
de destacar i agrair l’aportació 
financera que fa la Diputació; 
l’alcalde Alexis Albiol ha afir-

mat que: “per nosaltres la llar 
d’infants municipal és vital per 
arrelar les famílies joves i evitar 
que traslladin la seva residència 
fóra de Godall, un poble que ha 
patit i pateix un despoblament 
preocupant”. Segons les dades 
publicades entre els anys 2007 i 
2017 Godall va perdre el 25% de 
la població i el dia d’avui comp-
ta amb molts més veïns situats 
en la franja d&#39;edat de 80 

a 89 anys que entre la franja de 
0 a 9 anys. Albiol ha fet saber 
que el funcionament de la llar 
d&#39;infants municipal té un 
cost anual aproximat de 18.000 
euros, dels quals, la pràctica to-
talitat corresponen a costos fi-
xos; que es paguen amb la taxa 
d’escolarització i la subvenció 
de la Diputació. “Ara bé, quan 
el número de xiquets inscrits 
és inferior a sis llavors el dèficit 

OBRES DEL 
PALAU DE 
JUSTÍCIA 
El president de l’Audiència 
de Tarragona, Javier Hernán-
dez, ha demanat conèixer 
la data de finalització de les 
obres del nou Palau de Justí-
cia a Tortosa, que s’esperava 
que obrís portes aquest mes 
de setembre. D’altra banda, 
en la memòria del 2018 
Hernández també proposa 
la implementació d’un servei 
comú d’executòries per als 
jutjats penals de Tarragona, 
Reus i Tortosa; fomentar 
plans de substitució entre 
els penals de Reus i Tarra-
gona; mantenir els reforços 
implementats i ampliar 
el penal 2 de Reus; un pla 
provincial de formació de 
funcionaris interins i noves 
eines informàtiques. 

TEDXYOUTH 
AMPOSTA 
El TEDxYouth torna a Am-
posta amb joves inquiets, 
curiosos i excepcionals. Els 
menors de 16 anys que vul-
guin anar-hi tenen l’entrada 
gratuïta, la resta hauran de 
pagar 5 € (amb el berenar 
inclòs). La cita amb el talent 
és demà dissabte, dia 14, a 
l’Auditori de la Unió Filhar-
mònica.

FANGOFEST 
Des d’ahir i fins diumenge, a 
la Lira Ampostina i al Casal, 
torna a la capital del Mont-
sià el festival Internacional 
de Cinema Fantàstic Terror i 
Gore: Fangofest.   

MÉS 
NOTÍCIES 

POLÈMICA
L’anunci de la tramitació de dos nous parcs 
eòlics destapen la caixa dels trons a la Terra Alta
La plataforma en Defensa 

de la Terra Alta i l’Ateneu 
Popular la Pastora ja van 
advertir a l’agost que 
s’estaven reactivant projectes, 
amb nous parcs eòlics, a 
l’ombra i demanaven tenir 
“a l’abast” tota la informació 
sobre aquestes tramitacions, 
que afecten “gairebé tots els 
pobles de la comarca”.    
Mentre que la Conselleria d’Em-
presa va anunciar la redacció 
d’una nova llei de planificació 
eòlica i es comprometia a reu-
bicar els tres nous parcs que 
s’han de construir a Batea, la 
Pobla de Massaluca i Vilalba dels 
Arcs, les entitats contra la mas-

sificació eòlica a la Terra Alta 
van denunciar que les promo-
tores d’aquestes centrals han 
recuperat “estratègies” de fa 15 
anys, anant a trucar a la porta 
dels ajuntaments sense tenir en 
compte l’evolució que ha tingut 
la comarca en aquest període. 
La plataforma de la Terra Alta i 
l’Ateneu la Pastora van apel.lar 
ja fa unes setmanes a la mobi-
lització de la comarca i el seu 
objectiu era “crear una xarxa 
que basteixi una estratègia con-
junta” entre el teixit associatiu, 
els dinamitzadors econòmics i 
els ajuntaments per aconseguir 
que no es permeti ni es projecti 
cap més parc eòlic a la comar-

ca. Però aquesta setmana s’ha 
conegut la tramitació de dos 
nous parcs eòlics. 
La plataforma ja ha anunciat 
que presentarà al.legacions. Els 
aerogeneradors es preveu que 
tinguin 130 metres d’altura. 

HORTA DE SANT JOAN
Homes vestits amb falda pel dret a decidir
i contra els prejudicis
La falda masculina o ‘kilt’, 

un dels signes d’identitat 
de la cultura escocesa, com 
a metàfora del dret a decidir 
i contra els prejudicis de tot 
tipus. 
Fa un any, dos veïns d’Horta de 
Sant Joan, van decidir organitzar 
una trobada d’homes amb falda 
amb aquest esperit reivindicatiu. 
En aquella ocasió hi van acudir 
mitja dotzena de persones. En-
guany, i com a preludi de la festa 
major, es va tornar a secundar la 
convocatòria de vestits amb faldi-
lles, divendres passat. La cita fou  
a la plaça de Catalunya del poble. 

Tot plegat volia transmetre, se-
gons un dels organitzadors, l’acti-
vista Jesús Carbó, un clar missat-
ge contra les pors i els estereotips, 
socials i culturals, als més joves.La 
primera celebració, el dia 2 de se-
tembre de l’any passat, va tenir lloc 
de forma gairebé “espontània”. 
“Els escocesos fan un acte demo-
cràtic molt lloable, que és fer un 
referèndum i ningú els posa pro-
blemes, i aquí ens peguen hòsti-
es. Com havia la vinculació de les 
faldes vam decidir fer un acte rei-
vindicatiu, sense fer èmfasi en cap 
aspecte, sumant-ho tot”, apunta. 
Fins i tot van intentar contactar 

“Redueixen el nombre d’aero-
generadors per a fer-los més 
alts. No entenem perquè se-
gueixen amb la tramitació. Ja 
vam explicar que no volem més 
parcs”, declaraven des de la pla-
taforma.

amb les autoritats escoceses per 
proposar-los la idea. Un amic que 
vivia en aquell país els va ajudar a 
difondre-ho i la premsa d’Escò-
cia va acabar fent-se ressò de la 
iniciativa. L’activista hortolà nega, 
però, que es tracti d’una qüestió 
estrictament política. La filosofia 

darrere de tot plegat es resumeix 
dient: “que cadascú sigui feliç, 
mentre no molestis l’altre quin 
problema hi ha? Si vaig amb fal-
da, si m’agrada o no la indepen-
dència, si vull anar amb pantalons, 
pintar-me les ungles o la inclina-
ció sexual”.

econòmic del servei augmen-
ta enormement fet que genera 
greus tensions a les finances
municipals”. Ha reconegut
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L’AMPOLLA
Nova gran cita amb 
el Torneig Jordi Pitarque 
i Ceprià
L’Associació Esportiva 

Jordi Pitarque organitza 
el Torneig Jordi Pitarque 
Ceprià, al camp de futbol de 
l’Ampolla.   

La fase prèvia es va celebrar 
dissabte. Es van classificar: 
el Primer Toque, Catalònia, 
Sant Cugat, Tortosa, Esco-
la Valls i la Floresta. Aquest 
equips  completaran els grups 
per a la segona fase que tin-
drà lloc demà dissabte dia 14. 
La fase final serà el diumenge. 
El torneig és un referent a ni-
vell estatal. I a més, recorda a 
Jordi Pitarque. A nivell turístic 
també suposa un impacte per 
a l’Ampolla per tots els equips 
desplaçats i el que això supo-
sa. Un èxit en tots els sentits.
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Aquest any el ritme de venda de 
tiquets és molt elevat, la gent ha 
respost molt bé. S’ha donat més 
temps perquè s’ha preparat tot 
amb molta antelació, tal com 
ens agrada treballar a l’equip de 
govern, perquè no s’ha d’anar 
a correcuita ni improvisant per 
falta d’organització, i això fa que 
tothom es puguin adaptar a l’ho-
ra de comprar els seus tiquets. La 
venda finalitza el 23 de setem-
bre o fins a esgotar les places, 
a hores d’ara, amb 15 dies vista 
per al Maridatge, ja hem superat 
el 50% de l’aforament de l’acte, 
us ho perdreu? Només per 15 € 
podreu gaudir d’una nit excep-
cional amb Vi Origen, tapes dels 
nostres restaurants: Pla dels Ca-
talans, Llar Hector Roda, Joan 
Estellé, Les Xiques, La Vaqueria 
i Muñoz Forners, música en di-
recte del Quartet Joe Juanos 
i DJ a partir de les 23 h. A més, 
l’endemà, diumenge 29, tenim 
la «LA FESTA DE LA SEGA»! Amb 
moltes activitats i degustacions 
d’arrossos preparats amb molta 
cura i entusiasme pels nostres 
restauradors locals. Un cap de 
setmana complet!

Més info del Maridatge:
www.viorigen.com
Més info de “La Festa de la 
Sega”: Plana 5

IRENE NEGRE 
1A TINENT D’ALCALDE DE L’ALDEA 
MARIDATGE MUSICAL

Dissabte, 28 setembre, 
al Pavelló esportiu de 

l’Aldea, des de les 20.00 h 
fins les 23.00 h, tindrà lloc la 
4a edició de Maridatge amb 
música en directe. 

Parlem amb Irene Negre, 1a 
Tinent d’Alcalde.

Ens anticipem una mica a 
la data perquè sempre que 
una activitat s’ho val, els 
tiquets s’esgoten ràpida-
ment, i aquest és el cas del 
Maridatge Musical de l’Al-
dea.
Per primer cop els tiquets del 
maridatge han estat a la venda 
durant un mes per a que tot-
hom qui vulgui, tingui temps 
de comprar-los. A més, com 
a novetat, aquest any es po-
den adquirir els tiquets on-
line a la pàgina web www.
viorigen.com. Amb això faci-
litem la inscripció a aquelles 
persones de fora que vulguin 
gaudir del Maridatge i també a 
aquelles que per horaris els és 
complicat dirigir-se a les ofi-
cines municipals. La venda de 
tiquets finalitzarà el dia 23 de 
setembre.

Lo 28 de setembre una fusió 
de sis vins de la Terra Alta, 
música en directe i gastro-
nomia.
Sí, en aquesta edició ens par-
ticipen tots els restaurants del 
municipi i com a Regidora 
organitzadora del Maridatge 
només puc donar-los les grà-
cies a tots per posar-m’ho tan 
fàcil i ajudar-nos a vestir en-
cara més aquesta jornada. És 
un honor immens treballar al 
costat d’aquests grans profes-
sionals. En aquesta jornada es 
realitzarà un maridatge de sis 
vins i sis tapes, una d’elles dol-
ça, mentrestant ens amenit-
zarà el quartet Joe Juanos. En 
acabar el maridatge hi haurà 
un DJ que ens tancarà la ses-
sió de nit, conjuntament amb 
els Quintos que també ens se-
ran d’ajuda en aquest dia.

DISSABTE 28 DE 
SETEMBRE AL 
PAVELLÓ ESPORTIU 
DE L’ALDEA TINDRÀ 
LLOC LA 4a EDICIÓ 
DEL MARIDATGE 
MUSICAL I EL 
DIUMENGE 29 LA 
FESTA DE LA SEGA  

També s’ha pensat amb els 
petits de la casa.
Indubtablement els petits de 
la casa són el primer per a les 
famílies i per nosaltres, així que 
els hem preparat una nit dife-
rent on tinguin activitats, jocs, 
diversió i també sopar! Només 

per 10 € hi ha servei de guarda 
que inclou tot el que he es-
mentat, a partir de les 19.45 h 
es podran deixar els xiquets 
i xiquetes a la Carpa Esplai 
(ubicada a 50 m del Pavelló) 
on monitores cuidaran d’ells i 
fins a les 00.00 h que els hau-

ran d’anar a recollir els pares. 
D’aquesta manera facilitem 
l’assistència a les famílies i els 
regalem un moment d’oci di-
ferent dels nostres fills i filles.
Està clar que ens haurem 
d’afanyar per comprar els 
tiquets. 
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MARIÀ I HERNAN, 
A PER TOTES
Quin goig veure el derbi 
Tortosa-Rapitenca, on no va 
mancar el bon futbol i gairebé 
semblava un partit de tercera 
Divisió, amb un gran ambient. 
I res més acabar, es va poder 
seguir en diferit per la televisió 
amb Súper Michel i amb Cantó 
i Jota com a comentaristes, com 
si fos el Canal Plus. Els tècnics  
German i Sancho van anar a pel 
partit. German ja ho ha dit als 
jugadors que qui no lluiti i s’es-
forci, anirà a la banqueta. Per la 
Rapitenca el cavero Ferran, que 
estrena nou look, està millor 
que mai amb més velocitat. 
Ja vaig dir que amb Subi de 
preparador físic els jugadors 
suarien de valent. El dilluns els 
presidents dels dos clubs van 
estar a Canal TE.  Marià Curto 
no es va mullar en fer un filial 
si o si, quan l’Ebre Escola li 
guanya per golejada en aquest 
sentit. Però el seu objectiu és 
deixar el club a zero deutes. I 
porta camí. Té un projecte per 
recuperar la tercera divisió en el 
futur. Més endavant l’explicaré. 
El presi rapitenc, Hernan, va 
estar molt mesurat i al seu cos-
tat Zaera. Va dir que la relació 
amb Fernando és estupenda; 
que jo sàpiga mai han dinat 
junts per dir-se quatre veritats. 
En definitiva, el derbi deixa 
bones vibracions. Tant de bo 
en 6 anys estiguin els dos clubs 
a Tercera divisió, amb la gestió 
de Marià Curto i el desembar-
cament de Fernando Garcia 
com a futur president rapitenc.

CELMA

FC VILALBA
Tal com diu Celma, el derbi va 
ser esplèndit. I el més satis-
factori va ser gaudir de l’am-
bient de l’estadi. Feia anys 
que no veia gent a la graderia 
de general. I n’hi havia. Tot 
i les queixes pels 15 euros 
de l’entrada, pocs no van 
entrar al Josep Otero. A més, 
el partit no va decebre. Va 
ser de categoria superior. La 
conclusió positiva fou que el 
futbol ‘minoritari’ té vida. Té 
flama. I que continuava apas-
sionant. Això era diumenge 
la nit. El mateix diumenge, ja 
abans del derbi, el president 
del Vilalba, Mael, i el tècnic 
Abdul, em van comunicar la 
decisió del club terraltí de no 
competir a la Quarta cata-
lana, tal com vam avançar 
al programa el dilluns. Era 
l’altra cara de la moneda. 
La tristor de Mael em va fer 
emocionar. Havia lluitat fins 
el darrer moment però no 
ha trobat més suports per 
formar directiva i la decisió va 
ser aquesta. Vilalba, com en 
altres poblacions ha passat, 
es queda sense futbol. Avui 
es farà un altre calendari a la 
Quarta catalana.  Els motius 
del Vilalba són raonables i 
entenc l’estat anímic de Mael 
perquè sé el que implica 
prendre una decisió d’aques-
ta mena. No obstant, és la 
realitat per a clubs com el 
Vilalba, per les dificultats que 
disposen per tirar endavant. 
Va ser l’única nota que no fou 
positiva en un gran diumenge 
esportivament parlant.  

MICHEL

MINUT 91 . A CANAL TERRES DE L’EBRE

DIUMENGE (22.30h). Resums: Ascó-Santboià, Camarles-la Sénia, 
Rapitenca-Cambrils U, Amposta-Roda Berà, Móra la Nova-Mont-
blanc, la Cava-Rapitenca B, Rem Bítem-Roquetenc i Olimpic-Amet-
lla.  Convidats: Juanjo Prats (director esportiu del CD la Cava), Jordi 
Roca (tècnic de l’Olimpic) i Ivan Romeu (tècnic de l’Ametlla).

PROPERA   
JORNADA

PRIMERA 
CATALANA

Ascó-Santboià
dissabte 17.30 hores

SEGONA    
CATALANA 

DISSABTE

Móra N-Montblanc 16h
Bonavista-Tortosa 17h
Riudoms-Ulldecona 
18h
Borges-Ampolla 18h

DIUMENGE

Rapitenca-Cambrils 12h
Gandesa-P Mafumet 17h
Perelló-Gandesa 17h
Amposta-Roda 17h
Camarles-la Sénia 
17.30h

TERCERA  
CATALANA 

DISSABTE 

Flix-S Jaume 17h

DIUMENGE

Aldeana-Corbera 12h
Godall-Ebre E 16.45h
Arnes-Amposta 17h
La Cava-Rapitenca 17h
R Bítem-Roquetenc 
17h
Olimpic-Ametlla 17h
J i Maria-Batea 17h
S Bàrbara-Catalònia 
18h

IRENE NEGRE 
1A TINENT D’ALCALDE DE L’ALDEA 
MARIDATGE MUSICAL

LA SÉNIA VA 
GUANYAR EL 
RIUDOMS (1-0)
En la primera jornada, la Sénia 
va guanyar el Riudoms (1-0). El 
tècnic Serrano deia que “nosaltres 
vam tenir més ocasions i més 
clares, amb un penal fallat, però 
ells també van tenir-ne, amb 

un xut de falta al travesser, o en 
diverses contres. Dins de la igualtat, 
perquè el Riudoms va estar molt 
ben posat, crec que nosaltres 
vam merèixer més el triomf. No 
obstant, és cert que avançada la 
represa, amb el 0-0, el partit estava 
obert i ells van disposar de diverses 
contres per poder marcar”. Un gol 
de Xavi Beranuy (ex Rapitenca) 
va valdre tres punts valuosos 

a darrera hora. “Crec que el 
partit va reflectir el que serà la 
categoria per nosaltres. Estarem 
en la lluita en la nostra lliga, en la 
que hi haurà molta igualtat i on 
costarà traure els partits com es 
va comprovar diumenge davant 
el Riudoms. Satisfet per la victòria 
i pel treball. Hem de seguir per 
millorar”. El tècnic lamentava les 
lesions de la primera part.

PRIMERA CATALANA

L’Ascó va començar la 
lliga d’una forma brillant, 

guanyant al camp de 
l’Almacelles (0-2).
Després dels dubtes de principis 
d’estiu, l’Ascó es va armar per 
competir a la Primera catalana. 
I l’inici del campionat no va po-
der ser més explosiu perquè es 
va veure un Ascó protagonista 
amb un Marcel imperial i que 
a la primera meitat ja va tenir 
ocasions, que va evitar un vell 
conegut, Chiné. A la represa, un 
golàs de Marcel va obrir el partit. 
Els locals s’havien quedat amb 

deu i l’Ascó que va sentenciar a 
poc del final amb un altre gol de 
Marcel. 
L’equip necessitava una adapta-
ció i conjuntar-se. Aquest resul-
tat li anirà força bé per a fer-ho. 
El tècnic Jordi Font declara-
va en acabar el partit que “es-
tic molt satisfet per la victòria, 
però sobre tot per la forma en 
què s’ha obtingut. El resultat ens 
anirà bé per la confiança”. En la 
propera jornada, l’Ascó rebrà el 
Santboià. 
La confrontació es jugarà demà 
dissabte a les 17.30 hores.

Tret de sortida amb 
victòria per a l’Ascó

SEGONA CATALANA

Tortosa i Rapitenca van 
empatar a dos gols en el 

primer partit de la temporada, 
a la Segona catalana. Un partit 
amb un ambient extraordinari 
i que no va decebre per 
la intensitat, l’emoció i la 
incertesa que va existir fins els 
darrers minuts.                   
Sabaté, de penal, va fer l’1-0 al 
primer minut. El Tortosa va es-
tar millor durant la primera mitja 
hora. En els darrers minuts del 
primer temps, la Rapitenca va fer 
un pas avant i va tenir dues pos-
sibilitats, empatant Ferran amb 

un gran gol. A la represa, partit 
elèctric, amb anades i tornades. 
La Rapitenca, arran d’una juga-
da de Brayan que va culminar 
Ferran, es va posar per davant 
amb l’1-2. Però, acte seguit, Pol, 
aprofitant una gran jugada local, 
va empatar de nou. Amb el 2-2, 
va poder passar de tot. Al final, 
2-2. Els aficionats, que gairebé 
omplien la tribuna, van acomia-
dar els dos equips amb aplaudi-
ments pel partit intens que havi-
en ofert.
Pel Tortosa, lamentar la lesió del 
porter Josué.

Tortosa-Rapitenca, 
una gran festa (2-2)
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EMPAT A LA 
CANONJA (1-1)
Segons Nando Garcia, tècnic del 
Móra la Nova: “és important 
començar puntuant, i més fora 
de casa. Però crec vam perdre 
dos punts”. Nando afegia que 
“ens va costar molt entrar en el 
partit i la Canonja va estar més 
ben posat en la primera mitja 
hora. A partir d’aquell instant, 
ells van perdre pistonada i 
nosaltres ja vam tenir més con-
trol de pilota i vam posar més 
velocitat a les jugades, tenint 
un parell de possibilitats a més 
d’un gol anul.lat a Yassine que 
per a mi era legal”. A la represa, 
segons Nando, “ja des del 
principi vam estar molt posats 
i vam controlar millor el partit. 
Arran d’una pilota a l’espai, 
l’àrbitre va xiular un penal sobre 
Yassine. Si he dit que el gol anul.
lat era legal, el penal, per a mi, 
va ser dubtós. Vam fer el 0-1 i, 
en general, vam estar força bé, 
defensant les accions a pilota 
aturada. Així mateix, vam estar 
bé en el joc aeri, i molt atents a 
les segones jugades. Però una 
centrada local a cama canviada 
la va desviar un defensa nostre i 
fou l’empat. Vam passar uns mi-
nuts complicats perquè ells van 
pressionar amb insistència. No 
obstant, cada cop que sortíem 
tant a la contra que com amb 
possessió  feien sensació de 
perill i així Gerard va tenir una 
ocasió amb una pilota que va 
anar al travesser, i la darrera la 
va evitar el seu porter amb una 
gran intervenció. Molt content 
de l’actitud i del treball”. An-
tonio Dominguez (Tortosa) va 
debutar amb la Canonja.

SEGONA CATALANA
Xavi Cid: “l’Amposta va 
merèixer la victòria”
L’Amposta va empatar a 

Cambrils, en la primera 
jornada (1-1). 
Alberto López, tècnic del Cam-
brils U: “pel que fa a les fases 
de control del partit, l’Amposta, 
un bon equip, en va tenir més. 
Potser en aquest sentit va me-
rèixer la victòria però cal desta-
car el nostre treball i, pel que fa 
ocasions, també vam crear-ne, 
sobre tot en els darrer tram del 
partit. Per aquest motiu, l’empat 
potser just”. Xavi Cid, de l’Am-
posta: “penso que vam merèixer 
la victòria; vam ser superiors en 
moltes fases del partit. Ja a l’inici, 
Carles va tenir una opció. Acte 
seguit Gito va fer el 0-1. I Guillem 

va poder fer el 0-2 Van ser 15 mi-
nuts de domini nostre. Però arran 
d’un córner que no havíem de 
concedir, ens van empatar. Del 
15 al 30 vam passar uns minuts 
en què ells van pressionar i vam 
perdre el control. No obstant, 
poc a poc, vam recuperar-lo,  
creant arribades. Així vam tenir 
un parell de possibilitats més. 
A la represa, vam dominar més 
intensament, tenint profunditat 
amb l’entrada de Roger. Vam 
disposar de 3 ocasions clares, i 
un gol anul.lat. En definitiva, crec 
que mereixiem Guanyar. Con-
tent amb l’equip. Va crèixer, tot i 
que ha de millorar. Hi ha molta 
joventut i amb temps ho farà”.

C.AT. MÓRA 
LA NOVATriomf contundent del 

Gandesa a l’Ampolla
El Gandesa, amb el 

Montblanc, és el primer líder, 
en golejar a l’Ampolla (1-4).
Els locals es van avançar aviat, 
de penal. Però el Gandesa va te-
nir resposta i, acte seguit, va re-
muntar (Dilla i José Ramon). A la 
represa, Blasi va reflectir la supe-
rioritat gandesana amb dos gols. 
Enric Alaixendri, tècnic de l’Am-
polla: “en línees generals, el Gan-
desa va ser superior, jugant amb 
més ritme. Tot i avançar-nos avi-
at, ells van remuntar perquè van 
imposar més velocitat en les ju-
gades i van aprofitar les ocasions. 
El partit després es va igualar, te-
nint nosaltres una ocasió amb un 
tret de Manolo, i amb un gol anul.

lat per fora de joc. Però a la re-
presa, tot i voler entrar en el par-
tit, ells van decidir al contraatac, 
perquè tenien un ritme més alt 
com es va reflectir amb els gols”. 
Perelló i Ramirez, per sanció, van 
ser baixa. Guillermo Camarero, 
tècnic del Gandesa: “en linies 
generals, vam ser superiors. Tot 
i l’inici, rebent el gol amb el pe-
nal, la clau va ser la reacció, amb 
control del joc i molta mobilitat 
creant superioritats numèriques 
per dins i per fora, i sent efectius. 
Amb l’1-2 vam dominar les face-
tes del joc, i així vam sentenciar 
a la represa una victòria meres-
cuda”. Blasi, amb molesties, fou 
substituït. Gumi i Oriol eren baixa.

AL CAMP DEL RODA (2-2)
El Perelló puntua en el 
retorn a la categoria
El Perelló, en la primera 

jornada, va sumar un empat 
en la seua visita al camp del 
Roda de Berà (2-2).  
L’equip del Baix Ebre es va 
avançar amb gol d’Edgar. Però 
el Roda va remuntar ja a la re-
presa. No obstant, el propi Edgar 
va assolir un empat que és va-
luós per la reacció que va tenir 
l’equip un cop anava per darre-
ra del marcador. Antoni Teixidó, 
tècnic del Perelló, valorava el 
resultat: “per nosaltres és molt 
important puntuar fora de casa, 
i més en el primer partit. En ge-
neral, estic satisfet de l’equip. 
Hi ha qüestions a millorar, però 

el que m’agrada d’aquest equip, 
que disposa de 10 jugadors del 
poble, és la il.lusió i les ganes per 
millorar, assimilant el que han 
de fer”. Teixidó afegia que “ens 
vam avançar al primer temps, 
però el Roda, un bon equip, va 
remuntar a la represa. Llavors va 
ser important la reacció, assolint 
l’empat. Als darrers minuts van 
haver-hi alternatives i hagués 
pogut passar de tot; per tant, 
l’empat fou just i per nosaltres 
va ser un bon resultat tenint en 
compte que anàvem perdent”. El 
Perelló rebrà diumenge a la Ca-
nonja. El davanter Denís (Valls) ja 
podria debutar. 

CF ULLDECONA
Miguel lidera la 
remuntada falduda
L’Ulldecona va vèncer en 

afegit el Bonavista  (4-3).
Albert Bel, tècnic de l’Ulldecona: 
“va ser un partit molt difícil per 
com es presentava, encara amb 
baixes i gent que no està en el seu 
millor moment, i també per com 
vam plantejar-lo. Vam buscar 
tenir la pilota i controlar el partit 
a través d’aquesta. El rival ens la 
va cedir, jugant molt replegat, i 
sent molt directe quan recupe-
rava. Això ens va generar dubtes 
perquè no vam poder controlar 
el joc i ens partíem si pressionà-
vem dalt, perquè ells feien amb 
les segones jugades. Malgrat 
tot, ens vam avançar amb el gol 

d’Obi arran d’una acció de Pere. 
Però amb l’1-0 no vam poder 
millorar i ells, poc abans del des-
cans, ens van empatar aprofitant 
un malentès nostre. El gol ens va 
fer mal. A la represa, el Bonavista, 
arran d’un altre malentès nostre, 
va avançar-se amb l’1-2. Però Mi-
guel va empatar. No obstant, acte 
seguit, amb un tret de 25 metres 
per l’escaire, ells van fer el 2-3. En 
la jugada posterior, des del centre 
del camp, Miguel va provar-ho 
amb intenció i va establir el 3-3, 
un gran gol. Llavors si que vam 
insistir i vam fer un pal i diverses 
arribades fins que Ivan va marcar 
el 4-3”.

EL CAMARLES 
COMENÇA LA LLIGA 
AMB UN EMPAT, A LA 
POBLA (1-1)
Segons Kiki, tècnic del Camar-
les: “la primera jornada es pre-
sentava complicada perquè la 
pretemporada també ho ha 
estat perquè entre temes de 
treball i de vacances no hem 

pogut entrenar tot el grup com 
havíem de fer-ho. Però, malgrat 
això, he de dir que a la primera 
meitat vam estar molt ben po-
sats, pressionant amb intensitat 
i recuperant i buscant el con-
traatac. A la represa, arran d’una 
bona jugada per banda, Tini va 
fer el 0-1. No obstant, amb els 
minuts i sobre el 70, vam tenir 
una baixada física pels motius 
esmentats i també per la ca-

lor que feia. A més, la Pobla va 
intensificar el seu domini i va 
pressionar, tancant-nos al dar-
rera. Ells van empatar i van tenir 
altres opcions. Va ser important 
saber sofrir i mantenir el resul-
tat sumant un punt que és molt 
positiu per començar bé la lliga, 
i més fora de casa. Hem de se-
guir treballant, recuperant gent 
que està de baixa i agafant un 
millor to físic per a una tem-

porada que es presenta molt 
dura”.  

Kiki, tècnic del Camarles.

1. Gandesa
2. Montblanc
3. Ulldecona
4. La Sénia
5. Tortosa
6.  Perelló
7.  Roda
8. Rapitenca
9. Móra Nova
10. Camarles
11. Pobla
12. Cambrils U
13. Canonja
14. Amposta
15. Bonavista
16. Riudoms
17. Ampolla
18. Borges

4
4
4
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
3
0
1
1

1
1
3
0
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
4
1
4
4

3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

equip                    GF       GC     PNTS



19DIARI MÉS EBRE • divendres, 13 de setembre / 2019esports

L’ALDEANA, PRIMER 
LÍDER (0-5)

EL R. BÍTEM S’IMPOSA 
A JESÚS (0-2)

L’AMETLLA SUPERA EL 
SANTA BÀRBARA (2-0)

3A CATALANA

L’EBRE ESCOLA 
RESOL AL FINAL (3-0) 

EL GODALL REMUNTA 
A CORBERA (1-2)

L’Aldeana és el primer líder de la 

competició en golejar al camp 

de l’Amposta B (0-5). Els aldeans 

es van avançar als nou segons 

de partit, aprofitant Robert una 

indecisió defensiva local. La ju-

gada va reflectir el que va ser la 

primera meitat: molta intensitat 

dels aldeans i un Amposta que, 

afectat a més pel gol rebut en la 

primera jugada, no va poder re-

accionar. Els de Bartolo es van 

imposar amb autoritat i sense 

donar opció al rival. A més, l’Al-

deana va tenir molta velocitat 

ofensiva, amb Villa i Thomas, i 

va comptar amb el Killer, Robert, 

que va fer dos gols més de be-

lla factura. Villarroya va marcar 

l’altre que deixava el marcador 

amb un clar 0-4 al descans. A la 

represa, el nivell del joc va bai-

xar i van ser els visitants els qui 

van tenir un parell d’opcions més 

i van fer el 0-5 amb gol de Tho-

mas. Molt bones sensacions com 

a equip de la UE Aldeana. L’Am-

posta ha de millorar i té marge 

per fer-ho. Però es va trobar amb 

un gol matiner en contra i un ri-

val que va ser molt superior i que 

ja està consolidat, amb automa-

tismes clars. 

El R.Bítem es va imposar en la pri-

mera jornada en el derbi a Jesús 

(0-2). Juanjo Agustin, tècnic del 

Cata: “penso que els primers 20 

minuts van ser nostres, amb do-

mini i ocasions. No vam marcar i 

arran d’un penal, que fou el 0-1, el 

partit es va igualar. El penal va ser-

ho però crec que a la seua àrea 

també en va haver-hi que no es va 

xiular. Però, res a dir. Arran del 0-1 

ells van dominar més el partit, amb 

un parell d’ocasions. A la represa, 

nosaltres vam sortir amb intensitat 

i vam tenir opcions per empatar. 

No obstant, d’un possible empat 

es va passar al 0-2 arran d’una ac-

ció d’estratègia visitant en què no 

vam estar del tot atents però en la 

que cal destacar el xut del jugador 

del R-Bítem”. Jordi Vallés, tècnic 

del R Bítem: “el partit va ser molt 

disputat i també igualat. Per a mi, 

la clau va ser que al Catalònia les 

seues errades el van penalitzar 

perquè nosaltres vam aprofitar-les 

per fer els gols. I ells, en canvi, no 

van saber aprofitar les errades que 

nosaltres vam poder tenir i que van 

suposar les seues ocasions, que 

també les van crear per a poder 

marcar”. Moha i Aleix van fer els 

gols bitemeros. 

Ivan Romeu, tècnic que debutava a 

la banqueta calera: “hi havia molta 

il.lusió pel primer partit pels resul-

tats i les sensacions que vam fer du-

rant la pretemporada, en la que ha 

hagut, a més, molt de compromís 

per part dels jugadors alhora dels 

entrenaments.  El partit, sobre tot a 

la primera meitat, va ser igualat i in-

tens. Vam jugar amb molta serietat, 

ben posats, i vam fer perill aprofitant 

la velocitat dels davanters. Així vam 

tenir dues ocasions clares. Ells en 

van tenir una amb una falta que va 

evitar Nelson. A la represa, la clau va 

ser marcar l’1-0 al minut i mig, gol 

de Calafat. Això va fer que el partit 

s’obrís i a la contra vam poder te-

nir més espais. El Santa es va estirar 

però nosaltres vam seguir ferms en 

l’aspecte defensiu. I en una contra 

Froi va fer el 2-0. En els darrers mi-

nuts vam tenir un parell d’opcions 

més a més d’un penal no xiulat per 

unes mans. Hem de seguir treba-

llant amb la mateixa il.lusió que fins 

ara”. Parra, tècnic del Santa Bàrbara: 

“felicitar a la Cala perquè va ser just 

guanyador del partit ja que va ser 

superior en tot moment a nosaltres. 

Hem de seguir, millorant amb el 

que ens falta i buscar la victòria en 

el proper partit”.

Xavi Subirats, de l’Ebre E: “era el 

debut a la categoria i potser per 

això ens va costar entrar en el partit 

davant d’un Jesús i Maria que ens 

pressionava dalt amb intensitat. A 

partir del minut 25 ja vam tenir més 

control i vam gaudir de dues ocasi-

ons clares. A la represa, el partit va 

seguir sent intens. A partir del minut 

25 ells van baixar la intensitat i no-

saltres vam seguir igual, posant rit-

me amb pilota. La insistència, al 85, 

va comportar una jugada de Pep 

que va culminar Campanals amb 

l’1-0. Ja amb el partit trencat, una 

passada d’Armengol va convertir-la 

Artem amb el 2-0. En afegit, Pellisa 

va fer el 3-0. Victòria justa. Potser 

el resultat una mica abultat”. David 

Garcia, del Jesús i Maria: “el partit 

va ser bastant igualat, amb fases 

de domini alternat i amb ocasions 

repartides. Ells al primer temps van 

fer un pal i nosaltres també vam 

disposar de dues bones opcions. 

A la represa va seguir la igualtat i 

nosaltres vam tornar a tenir  una 

ocasió per fer el 0-1. El 0-0 era el 

resultat al minut 85 quan va venir 

l’1-0. En afegit ens van marcar dos 

gols més. El resultat va ser massa 

ampli, tal com va anar la confron-

tació”. 

Jordi Barrufet debutava com a tèc-

nic d’un Corbera que s’ha hagut de 

renovar molt i que ha tingut dificul-

tats per a fer la plantilla. L’1 de juliol 

disposava de 2 fitxes. A darrera hora 

ha pogut fer plantilla, efectuant un 

primer entrenament amb tots els 

jugadors el divendres. Barru deia 

que “tot i que hem de millorar, crec 

que per ocasions el partit no l’ha-

víem de perdre. Anirem millorant 

fent pretemporada en partits de lli-

ga. En 5 o 6 jornades crec que po-

dem estar competint al nivell que 

pot donar l’equip. Hi ha 16 jugadors 

i en falten un parell per arribar. Des-

tacar el compromís i la responsabi-

litat dels jugadors”. Robert Avinyó, 

del Godall: “la primera meitat va ser 

igualada si bé el Corbera va tenir 

més opcions, fent dos pals. No-

saltres en vam tenir una amb una 

rematada de Ferran. En una con-

tra ells van marcar l’1-0 però, de 

falta, Cana va fer un bon gol que 

fou l’empat. A la represa, amb els 

minuts, i els dos equips amb deu, 

ells van baixar i nosaltres vam tenir 

fases de més domini, aconseguint 

Alejandro l’1-2, amb una jugada 

amb Cana. Victòria important però 

hem de millorar. Podem jugar mi-

llor i treballarem per fer-ho”.

5-2: EL BATEA, LETAL  
CONTRA L’OLÍMPIC 

EL FLIX, EFECTIU 
A ROQUETES (0-2)

0-0: PUNT D’OR DE 
L’ARNES, A LA RÀPITA

TRIOMF DE LA CAVA, 
A SANT JAUME (2-4)

José López, tècnic del Batea: “la 

primera meitat va ser anivellada. La 

diferència va ser l’efectivitat. Nosal-

tres vam fer 3 ocasions, i vam apro-

fitar-ne dues (una amb una falta 

que va traure Vilanova). L’Olímpic 

també en va tenir dues, una doble, i 

no va marcar. El partit, a la primera 

meitat fou més igualat que el 2-0 

que va indicar el marcador. A la re-

presa vam sortir forts, amb ritme i 

molta intensitat i Ferri va decidir 

amb dos gols. Després vam fer el 

cinquè. Posteriorment, va baixar 

el ritme i l’Olímpic va reaccionar 

marcant dos gols”. Jordi Roca, de 

l’Olímpic: “la diferència, sobre tot 

a la primera meitat, va estar a les 

àrees. Ells foren més contundents 

i nosaltres, amb les mateixes opci-

ons, no vam marcar. L’equip, tot i el 

2-0, havia estat dins del partit i no 

mereixia aquest resultat al descans. 

A la represa vam sortir amb inten-

cions tornar a entrar en el partit, 

però aviat vam rebre els gols i ja no 

vam poder fer-ho. L’equip, tot i es-

tar 5-0, no es va ensorrar i va seguir 

lluitant fins el final, aconseguint dos 

gols. La seua victòria és justa però 

el marcador fou massa ampli. No 

obstant, ells foren letals en les oca-

sions i aquí va estar la diferència”. 

Miquel Campos, cap de premsa del 

Roquetenc: “la primera meitat fou 

molt igualada i disputada, amb un 

parell d’ocasions nostres, una molt 

clara de Quim, i una del Flix amb el 

llançament d’una falta. A la represa, 

quan millor estàvem, una pèrdua de 

pilota va suposar una contra i el 0-1. 

A partir d’allí, el Flix, amb jugadors 

amb ofici, va buscar travar el partit 

i a nosaltres ens va costar. Malgrat 

això, Joel va tenir una opció per 

empatar. De l’1-1 es va passar al 0-2, 

gol protestat pels jugadors per fora 

de joc. I ja al 88, unes mans a l’àrea 

visitant no foren xiulades, hagués 

pogut ser una oportunitat d’ajustar 

el marcador per al temps afegit”. 

Manel Landa, del Flix: “vam fer un 

partit molt seriós, molt ben posats 

defensivament. Al primer temps, a 

més, vam tenir més possessió de pi-

lota i vam crear bastantes ocasions 

mentre que ells, tot i disposar d’al-

guna contra, no ens van fer perill. A 

la represa vam sortir igual, intensos 

en defensa i, a més, Luis va fer el 0-1. 

Llavors encara vam estar més ferms 

en defensa, buscant ja el contraatac. 

D’aquesta manera, Llore va marcar 

el 0-2. El Roquetenc va insistir i va 

fer diverses arribades però nosaltres 

al darrera no vam donar opcions”. 

Joan Subirats, de la Rapitenca B: “cal 

destacar la feina defensiva de l’Ar-

nes, amb molt de treball i sacrifici i 

també ordre. Però només recordo 

una ocasió amb una contra a la se-

gona meitat en què no va haver-hi 

rematada. Nosaltres vam dur el pes 

del joc i a la segona meitat vam in-

crementar el domini. Vam fer 3 pals. 

I l’arbitre va anul.lar 3 gols, segons 

ell, per fora de joc. Per tant, no vam 

poder marcar quan ho mereixiem”. 

Roger, de l’Arnes: “va ser un punt 

amb sabor a victòria, per l’entitat del 

rival i les condicions del camp, molt 

diferent al nostre. Vam plantejar una 

idea de joc que l’equip va saber apli-

car. A la primera meitat vam tancar 

els espais i el seu joc interior, tenint, 

a més, la nostra opció amb un xut 

de Gordo. Ells van tenir-ne amb un 

gol anul.lat i un pal, però, en general, 

no vam perdre el control del partit. A 

la represa, a l’inici, ells van posar un 

ritme alt. Amb els minuts vam creu-

re que podíem i vam tenir una con-

tra per marcar. Al final, la Rapitenca 

va apretar i va tenir un altre gol anul.

lat i diversos trets. Vam saber patir. 

Important el punt en tots els sentits, 

per on vam sumar-lo i per refermar 

la idea de joc que hem de fer en 

partits com aquest”.

Anton Flores, del Sant Jaume: 

“penso que a hores d’ara hi ha mol-

ta diferència entre un equip i l’altre. 

El partit no era de la nostra lliga. 

Malgrat això, em va agradar que a 

la primera meitat vam plantar cara 

i vam aguantar, empatant Edu, de 

falta. Amb l’1-1 es va arribar al des-

cans. A la represa, amb els minuts, 

nosaltres vam baixar i ells van man-

tenir el ritme. I es van imposar, fent 

3 gols. Ens vam quedar amb 10 i 

això encara va dificultar més els 

darrers 20 minuts, i més en la nos-

tra situació. Al final, Marc Pardo va 

fer el 2-4. Hem de seguir, millorant 

sobre tot en l’aspecte físic”. Narcís 

Labòria, tècnic que debutava en la 

Cava: “a la primera meitat ja vam 

tenir 4 ó 5 ocasions clares, algunes 

d’elles les va traure el seu porter. 

En vam fer una però, el Sant Jau-

me, arran d’una falta, va empatar. A 

la represa vam apretar més, jugant 

bé, combinant i dominant, i creant 

més ocasions. Vam fer 3 gols i ells 

al final van marcar el 2-4. El resul-

tat és molt positiu perquè tenim 

un equip amb moltes cares noves 

i que s’ha d’anar conjuntant. S’està 

treballant en aquest sentit i el resul-

tat de diumenge ens anirà bé per 

agafar confiança”. 

1. Aldeana
2. Batea
3. Ebre Escola
4. La Cava
5. R Bítem
6. L’Ametlla
7. Flix
8. Godall
9. Rapitenca
10. Arnes
11. Corbera
12. S. Jaume
13. Roquetenc
14. Catalònia
15. S Bàrbara
16. Olímpic
17. Jesús i Ma
18. Amposta 

5
5
3
4
2
2
2
2
0
0
1
2
0
0
0
2
0
0

0
2
0
2
0
0
0
1
0
0
2
4
2
2
2
5
3
5

3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

equip                    GF       GC     PNTS

NOTÍCIES
*El Sant Jaume ha fitxat al jove 

porter Carlos Beltri (Camarles). 

No va debutar diumenge passat, 

per temes personals. Va haver de 

fer de porter Roger Pardo, que ja 

hi havia jugat, i va estar força bé.

*Els jugadors del Catalònia 

Manu i Martí es van lesionar i se-

ran baixa per unes setmanes.

*El R Bítem tenia diumenge, a 

Jesús, les baixes de Vilarroya, 

Sergi Bel i Pau Valmaña. 

*Robert (Aldeana) i Musta (la 

Cava) van fer hat-tric en la pri-

mera jornada de la lliga.  
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BTT
209 CICLISTES VAN PARTICIPAR EN LA QUARTA EDICIÓ DE 
‘L’EMBURGADA BIKE RACE’, DIUMENGE PASSAT, AL PERELLÓ: 
‘VA SER TOT UN ÈXIT’
Aquest diumenge 8 de setem-
bre, s’ha celebrat al Perelló la 
“IV Emburgada Bike Race”, pro-
va puntuable dins del circuit de 
la Xallenger BTT Terres de l’Ebre 
2019. La cursa ha constat de dos 
circuits: un de llarg de 40km i 
1100m de desnivell positiu i un 
de curt de 30km i 750m de des-
nivell positiu. A la prova han par-
ticipat 209 ciclistes i ha estat, per 
quart any consecutiu, tot un èxit. 
Al finalitzar, s’ha fet el sorteig del 
“Pes de la teva Bici en Mel”.
Classificats Circuit Llarg: 1r Xavi 
Jornet (Fàbregues CCCS 2:01:11), 
2n Oriol Gomez (Independent 
2:02:03), 3r José Juan Marrase 
(Fàbregues CCCS 2:05:23).
Classificades Circuit Llarg: 1a 
Rebeca Leaper (Independent 
2:42:32), 2a Cinta Besòs (Fàbre-
gues CCCS 3:05:04), 3a Núria 
Rodriguez (Fabregues CCCS 
3:05:20).
Classificats Locals Circuit Llarg: 
1r Juric Gimenez (Club Ciclis-

HANDBOL
TERCER TORNEIG D’HANDBOL FEMENÍ 
EMMA GARCIA CURTO, AL PAVELLÓ 
POLIESPORTIU D’AMPOSTA

Dissabte es van disputat al pa-
velló d’Amposta els dos partits 
d’handbol femení en memòria 
de l’Emma, exjugadora del Club. 
El primer partit enfrontava als 
equips juvenils del CH. Amposta 
“Naturebre” i el CH Onda. Re-
sultat final d’empat a 31 gols al 
marcador. A la tanda de penals 
l’equip valencià hi ha estat més 
encertat i s’emportaria el trofeu 
de campió. 
El segon partit enfrontava al CH. 
Amposta “Lagrama” i el CH. Sant 
Quirze, vigent campió del grup C 
de Divisió d’Honor Plata Estatal.
Gran partit, amb molt de ritme 

i amb jugades de qualitat. Es va 
arribar al final del partit amb em-
pat a 23 gols. La tanda de penals 
també va decidir el campió de la 
tercera edició del Torneig Emma 
Garcia Curto. El CH. Sant Quirze 
s’enduia el trofeu. 
Durant el torneig els pares de 
l’Emma (Joana i Nacho) Van re-
bre per part del club un ram de 
flors, el cartell oficial del Tor-
neig d’aquest any i una camiseta 
actual del Club amb el nom de 
l’Emma10. “Esperem l’any vinent 
organitzar el quart Torneig de 
l’Emma10, que allà on sigui se-
gur que també el segueix”.

ta Perelló 2:18:33), 2n Gerard 
Descàrrega (Club Ciclista Pere-
lló 2:19:45), 3r Enric Margalef 
Pallarés (Club Ciclista Perelló 
2:48:12).
Classificats Circuit Curt: 1r Do-
mingo Castejón (CC MaikBike 
Vinaròs 1:33:30), 2n Cesar Boix 
Roig (CC MaikBike Vinaròs 
1:37:53), 3r Arnau Bargalló (Apunt 
Dolomiti Cycling Team 1:38:39).
Classificades Circuit Curt: 1a 
Barbara López (Orbikes 2:03:29), 
2a Angels Benaiges (Orbikes 

2:09:58), 3a Diana Garcia (Fà-
bregues CCCS 2:12:05). Classifi-
cats Locals Circuit Curt: 1r David 
Margalef (Club Ciclista Perelló 
1:41:21), 2n Valentí Cano (Club 
Ciclista Perelló 1:58:04), 3r Josep 
Maria Marti (Club Ciclista Perelló 
2:11:00). Classificada Local Cir-
cuit Curt: 1a Anna Margalef Palla-
res (Club Ciclista Perelló 2:25:53), 
Trish Mellor (PC RIBERA D’EBRE 
2:41:06). Classificat Absolut 
E-Bike: Pedro Alejandro Ferré (In-
dependent 2:02:03).

JESÚS
CATALÒNIA I AMPOSTA VAN DISPUTAR EL 
SEGON MEMORIAL TOMÀS BALLANO, 
A LA SANTA CREU (1-2)

Dimecres, a la Santa Creu de Je-
sús, es va fer el segon memorial 
Tomàs Ballano. En aquesta oca-
sió, l’equip local, el Catalònia, va 
enforntar-se a l’Amposta, equip 
en el que actualment juga Jordi, 
fill de Juan Tomàs Ballano. 
El partit va acabar amb victòria 

visitant per 1-2 i, com en l’ante-
rior edició, va haver un ram per 
la vidua i una placa per la família. 
D’aquesta manera, el Catalònia 
recorda cada any al carismàtic 
Tomàs Ballano, força conegut a 
l’Ebre per la seua trajectòria es-
portiva. 

HANDBOL MOTO CLUB
FASES LLIGA 
CATALANA JUVENIL 
FEMENÍ

MOTOTERRA 
MEMORIAL JORDI 
ROVIRA

Avui divendres a les 20:45h al 
Pavelló de Ferreries. I dissabte a 
les 19h al Pavelló de Ferreries el 
Centre Esports Tortosa dispu-
tarà partits de la fase de la Liga 
Catalana juvenil. El club ha de-
manat a l’afició el màxim suport 
per aquests partits que poden fer 
crèixer a l’equip.
D’altra banda, diumenge passat, 
l’infantil-cadet de CET va jugar 
un triangular al Pavelló de Fer-
reries contra els equips cadets 
femenins d’Amposta i Onda, que 
es van mostrar força superiors fí-
sicament.

Demà dissabte 14 de setembre 
tindrà lloc el primer Mototerra 
Memorial Jordi Rovira, a Jesús. 
Serà la segona prova puntuable 
per al Campionat Provincial de 
Tarragona Terres de l’Ebre. 

FCF
INFORMACIÓ 
PER ALS CURSOS 
D’ENTRENADORS

La FCF ha informat a tots els 
clubs i aspirants d’entrenador 
que puguin estar interessats a fer 
algun dels cursos d’entrenador 
que, amb l’inici de temporada, 
“hem tornat a posar en marxa 
la formació dels diferents nivells 
de cursos a les nostres terres. 
Els que esteu interessats, podeu 
passar avui divendres dia 13 de 17 
a 19 hores per la seu de la dele-
gació al carrer Adrià d’Utrech, 5 
baixos de Tortosa, on us atendrà 
Juanjo Rovira, nou coordinador 
dels cursos per donar-vos tota la 
informació. També podeu comu-
nicar-vos amb Juanjo al seu telè-
fon que és el 600 581 936”.
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Primera jornada
CF GANDESA

FC GODALL

CD LA CAVA

JE FLIX

CF LA SÉNIA

SCER L’AMETLLA

EBRE ESCOLA

CF BATEA
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PREPARACIÓ:INGREDIENTS  (4 persones)

· 200 g de llenties pardines
2 pebrots vermells
1 albergínia
2 tomàquets mitjans i madurs
1 ceba
2 grans d’all
1 fulla de llorer
1 cullerada sopera de julivert 
picat
4 cullerades soperes d’oli d’oli-
va
sal i pebre
opcional 1 ou dur

Netegem els pebrots, les al-
bergínies i els tomàquets. Ho 
untem amb oli i  posem en una 
safata que pugui anar al forn. 
També s’hi posa la ceba pelada 
i tallada per la meitat. Es couen 
al forn amb la part del gratina-
dor ben a prop, perquè la coc-
ció sigui ràpida. S’han de tombar 
sovint. En una olla es posen les 
llenties amb el triple d’aigua fre-
da i el llorer. Es couen a foc lent 
uns 30-35 minuts a partir que 

LLENTIES
AMB ESCALIVADA

arrenca el bull. A mitja cocció, 
se salpebra. Una vegada s’ha-
gin escalivat els pebrots, l’al-
bergínia, la ceba i el tomàquet 
es tapen i es deixen refredar. 
Els pebrots i les albergínies es 
tallen a tires ben petites, i la 
ceba i els tomàquets en forma 
de grills menuts. Es barregen 
amb les llenties, l’oli, la sal i el 
pebre, i es remena bé. Es re-
parteix el julivert pel damunt 
una vegada s’han refredat i es 
posa l‘ou dur a trossets.
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OFERTa 
20€

ESPAÑOLA
2 MASAJES 

COMPLETOS 
INDEPENDIENTE 

BUEN TRATO

XXX XXX XXX

TÈCNICS
 TITULATS

EN JARDINERIA
- Podes, gespa, escarifica-
cions, control de plagues 

(palmeres i altres), optimit-
zació del reg, rocalles, etc...

PRESSUPOSTOS
DE NOVA CREACIÓ DEL 

SEU JARDÍ
I/O MANTENIMENT 

SENSE 
COMPROMÍS

Som PROFESSIONALS 
amb TITULACIÓ acadè-
mica, ASSEGURANÇA 
de responsabilitat civil, 

carnet i CERTIFICAT 
d’aplicador de produc-

tes fitosanitaris, pla 
d’higiene i SEGURETAT 

al treball en vigor.

TEL. 615 24 66 99 
www.florestajardineria.com 
florestajardi@hotmail.es

I M M O B I L I À R I A  / /  S E R V E I S  / /  R E L A X
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TELÈFONS D’INTERÈS 
EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES  (AMBULÀNCIES)

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Segueixes llui-
tant per la teva 
supervivència o pels 
teus objectius amb 
feresa. Saps que no 
pots abaixar la guàr-
dia però aviat es pot 
donar algun oasi de 
tranquil·litat.

aquari
21/01 al 19/02

La tensió entre 
les Cases II i VIII, 
inclina a haver de 
prendre mesures en 
el sector econòmic. 
Potser és necessària 
una revisió de les 
finances per recupe-
rar l’estabilitat.

sagitari
23/11 al 21/12

És evident la tensió 
que pots viure, 
amb l’aspecte de 
Júpiter. Potser cal 
resoldre temes do-
mèstics i laborals. 
Aviat s’inicia una 
etapa més social i 
et sentiràs millor.

escorpí
24/10 al 22/11

Si signes algun con-
tracte laboral, mira 
bé les condicions. 
Amb la tensió de 
Júpiter amb Mart, cal 
assegurar-se. Entraràs 
en un període de més 
reserva i contenció 
verbal.

balança
24/09 al 23/10

Si véns d’una etapa 
de reclusió per dife-
rents motius, aviat 
entres en un període 
de més obertura i 
vida social. Molta 
energia continguda. 
Caminar pot ser un 
bon exercici.

àries
21/03 al 20/04

Si has posat uns qui-
lets, els trànsits pel 
sector de la salut, 
que aspecten a la 
Casa IX, suggereixen 
augmentar l’exercici 
físic i també sortir 
més de casa per 
veure món.

cranc
22/06 al 23/07

Amb el trànsit de 
planetes per Casa 
III, l’enfocament de 
les coses és material. 
Cerques seguretat 
econòmica. Entres en 
un període de millor 
connexió amb perso-
nes de la família.

verge
24/08 al 23/09

L’oposició de Neptú 
inclina a posar límits 
o reafirmar-te davant 
persones que no 
es mostren clares, 
que no són frontals. 
Això ho pots viure, 
sobretot, al sector 
laboral.

taure
21/04 al 21/05

Vius un possible 
final d’etapa i tens 
ganes de conèixer 
gent nova. Un dels 
teus objectius de 
cara a la nova tem-
porada, és sortir 
més, potser fins i 
tot, trobar parella.

peixos
20/02 al 20/03

Les relacions en 
general, poden ser 
una mica tenses, 
amb el trànsit de 
planetes per la Casa 
VII. Si els altres et 
provoquen confusió, 
potser cal establir 
certa distància.

lleó
24/07 al 23/08

La tensió de Júpiter 
al sector afectiu, indi-
ca que la qüestió de 
l’amor està sotmesa 
a tensió. Compte 
amb les accions man-
cades d’ètica, que 
poden complicar-te 
l’existència.

bessons
02/05 al 21/06

Potser véns d’un 
període de silenci, 
de certa prudència 
verbal. Però aviat, 
entres en una etapa 
més social. Hi ha 
una persona que 
t’atrau molt i voldràs 
conèixer-la millor.

SE PRECISA 
PELUQUERA 

con
 

experiencia
ZONA 

TORTOSA

645 888 266

AMPOSTA 
ES VEN 

PIS 
2 HABITACIONS, 

CUINA I MEN-
JADOR, BANY I 

TRASTER.
REFORMAT PER 

ESTRENAR
Zona Estació 
autobusos

TEL. 
645 888 266

EMPRESA 
INVERSORA

COMPRA CASAS DE 
PUEBLO Y FINCAS 

CON CASA EN 
ATMELLA DE MAR, 

PERELLÓ, L’AMPOLLA, 
CAMARLES, L’ALDEA Y 

CAMPREDO.

PAGAMOS AL 
CONTADO

 ABSTENERSE 
INMOBILIARIAS 
642 077 212 
642 066 150

COMPRO
tractors, cotxes, 4x4,

furgonetes...

i tot tipus de maquinària

· No importa l'any ni

l'estat

Màxima serietat. Pere

tlf: 686 979 513 OFERTA  
3 MASAJES 
COMPLETOS 
EN CAMILLA

DISCRETO
30€

9H30 A 20H

XXX XXX XXX

MAESTRO BACEKU
Auténtico vidente, curandero, espiritualista con poderes naturales y enorme experiencia en todos los campos de la alta magia africana. 

Dotado de don hereditario,  ayuda a resolver diversos problemas.  Mal de ojo, recuperar pareja y atraer a personas queridas, divorcios, impotencia sexual, 
trabajo, negocios, juicios, suerte, amor, problemas familiares, atraer clientes, etc...

MAESTRO BACEKU HACE MILAGROS Y ARREGLA CASOS MUY DESESPERADOS CON RAPIDEZ Y EFICACIA EN 4 DÍAS, RESULTADOS 100%.
POSIBLE DESPLAZAMIENTOS Y TRABAJOS A DISTANCIA. TODOS LOS DÍAS DE 9 A 21H.

617 888 344

ORACIÓ A L’ESPERIT SANT
ESPERIT SANT, Tu que m’aclareixes tot, que il·lumines tots els camins perquè 

jo arribi al meu ideal. Tu que em dónes el do diví de perdonar i oblidar el 
mal que em fan i que en tots els instants estàs amb mi, jo vull en aquest curt 
diàleg agrair-te per tot i confirmar una vegada més que mai més em vull se-

parar de tu, per major que sigui la il·lusió material. Desitjo estar amb tu i tots 
els meus estimats en la gràcia perpetua. Gràcies per la teva misericòrdia vers 

a mi i els meus. (la persona haurà de resar aquesta oració tres dies seguits 
sense dir l’encàrrec, dintre de tres dies serà aconseguida la gràcia per més 

difícil que sigui). C.M.

VOLS ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu espai
privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

DONA AMB 
EXPERIÈNCIA

S’OFEREIX PER 

CUIDAR PERSONA 

GRAN PER COBRIR 

QUALSEVOL 

NECESSITAT QUE ES 

TINGUI DE CAPS DE 

SETMANA. 

BONES REFERÈNCIES

634 985 800
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AFATE
ENS NECESSITA URGENTMENT 

UUn any més, AFATE 
(Associació de Familiars 

de Malalts d’Alzheimer de 
les Terres de l’Ebre), ha 
organitzat tot un ventall 
d’activitats per al proper 
17 i 21 de setembre, Dia 
Mundial de l’Alzheimer. 
AFATE està travessant una 
situació econòmica difícil i 
ens demana a tots i totes, la 
nostra col·laboració. Des del 
Més Ebre, com sempre, hem 
estat i serem! Des d’aquí fem 
una crida, perquè com diu 
la seua directora: “AFATE ha 
de seguir lluitant contra una 
malaltia que mata el cervell 
dels malalts i el cor dels 
familiars i amics”.

Parlem amb Anna Algueró, direc-
tora d’AFATE.

Com veu la celebració del Dia 
Mundial de l’Alzheimer des-
prés de 25 anys?
Han estat 25 anys d’esforços per 
fer visible una malaltia que des-
borda a les famílies que tenen un 
malalt i que provoca un canvi total 
en la seva vida. El malalt requereix 
molta atenció i les persones que 
estan al seu costat necessiten aju-
da. L’Associació vol ser el lloc de 
referència on trobar consol, on 
trobar informació i formació, un 
lloc d’acollida on buscar solucions 
als problemes de cada dia... Per 

“AFATE HA DE 
SEGUIR LLUITANT 
CONTRA UNA 
MALALTIA QUE MATA 
EL CERVELL DELS 
MALALTS I EL COR 
DELS FAMILIARS I 
AMICS”

això fem les xerrades, per donar a 
conèixer el que fem, com ho fem i 
per què ho fem.

Que fareu el dimarts dia 17?
Sempre celebrem una Missa en 
record dels que ens han deixat du-
rant l’any, a l’Església dels Dolors 
de Tortosa. Ens l’oficia el Sr. Bisbe 
Enrique Benavent i és un reconei-
xement a les famílies que pateixen 
i a totes les persones que treballen 
en el camp de les malalties neu-
rològiques. Després al Saló Parro-

quial tindrà lloc la presentació del 
Puzle que ens regala JABIL i que 
servirà per a passar un bon rato 
malalts i cuidadors. És una eina 
d’estimulació fantàstica.

I el dia 21?
Enguany ho podem celebrar el 
mateix Dia Mundial de l’Alzheimer 

el 21 de Setembre. És un goig po-
der tenir amb nosaltres persones 
importants del món de l’Alzheimer 
que ens informen de les últimes 
novetats, sempre per millorar la 
vida dels malalts i dels seus cuida-
dors.
També el mateix dia 21 tindrem 
els dos passis del concert “Tribut 
a Queen” a les 19 hores i a les 23 
hores patrocinat per JABIL, a qui 
agraïm la sensibilitat que tenen 
cap a nosaltres en una situació 
econòmica podríem dir “difícil” 
que estem passant. També, agra-
ïm moltíssim a la Banda Munici-
pal, La coral la Binota i als artistes 
convidats per l’esforç que suposa 
fer dos sessions del concert. Però 
aquesta era l’única manera que 
tothom hi pugui anar.... La recap-
tació serà a benefici d’AFATE

Anna, no vull ser alarmista, 
però penso que s’han de sa-
ber les dificultats que esteu te-
nint a la vostra associació.
Veuràs, fa 25 anys que lluitem per 
millorar les coses, per fer la vida un 
poc més fàcil a les persones que 
atenem. La nostra associació està 
oberta a tots aquells i aquelles que 
ho necessiten. Tenim els millors 
professionals per atendre els ma-
lalts i procurar mantenir les seves 
capacitats actives el major temps 
possible, però aquests professio-
nals han de cobrar el seu sou... Per 
tant, sí, volem fer una crida dema-
nant ajut, per seguir donant servei, 
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AFATE ( Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de les Terres de l’Ebre)
Passeig de Joan Moreira, 25 · 43500 Tortosa · Telèfon: 977 51 05 19

www.alzheimerterresdelebre.com

per atendre a tothom, per com-
partir les penes i alegries de cada 
família i prolongar l’autonomia 
dels malalts i us agraïm la vostra 
ajuda per difondre-ho al territori.

Si segueix aquesta situació, 
AFATE podria deixar de pres-
tar serveis?
Confiem que no. Sempre hem 
d’estar pendents de les qüestions 
econòmiques. Necessitem una 
estabilitat econòmica que ens 
permeti realitzar la nostra tasca en 
total llibertat. En 25 anys hem pas-
sat per situacions difícils i n’hem 
sortit, gràcies a les persones i en-
titats que ens han fet costat. Ara 
esperem que la nostra crida arribi 
a les persones sensibles que ens 
puguin ajudar.

“Alzheimer”, no conec a ningú 
que aquest nom “estrany”, no 
li soni! Per tant i concretant: 
Que necessitaria AFATE per se-
guir endavant?
Reclamar a les institucions l’ajut 
que mereixem per la tasca que 
fem. Com hem dit abans, no po-
dem estar pendents i patint pels 
assumptes econòmics. Els nostres 
esforços han d’anar a millorar les 
teràpies, a aconseguir prolongar 
les capacitats dels malalts i afavo-
rir la seva inclusió en una societat 
que deixa al marge a molta gent 
amb dificultats.
Necessitem socis protectors!
Necessitem empreses que vulguin 
sensibilitzar-se en nosaltres i ens 
donen suport econòmic!
Necessitem patrocinadors que 
vulguin apadrinar un taller!

Com voldria que sigui AFATE 
de cara al futur?
Poder arribar a tothom que ens 
ho demani i ho necessita. Que les 
persones troben l’ajut que esperen 
de nosaltres i que, si hem de tan-
car, que sigui perquè l’Alzheimer ja 
no és un problema i s’hagi trobat 
una solució.


