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Comença el gruix de la sega de l’arròs, que pot arribar a les 140.000 tones, mantenint els 
preus de 290 euros la tona de la passada campanya. Així mateix, les Festes de la Sega 

continuen. Diumenge seran a l’Ampolla i a Camarles.
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Edita: Un atapeït calendari judicial
EDITORIAL

La sentència del ‚Procés‘, 
els „ERE“ o l‘exhumació de 

Franco coparan, entre altres, 
un atapeït calendari judicial. 
Segons fonts jurídiques, el 
Suprem emetrà la sentència 
del procés abans del 16 
d‘octubre.

Es tracta d’una aproximació 
temporal tenint en compte la 
data límit, que és de dos anys, 
per estar en presó preventiva. 
La Justícia ha iniciat el nou 
curs amb la motxilla carrega-
da d’assumptes, entre els quals 
sobresurt una sentència his-
tòrica: la del ‘Procés’. Sembla 
que la Justicia ha començat 
el curs amb bon humor des-
prés de les vacances, ja que un 
dels casos més sonats ha estat 
l’absolució del PP i de la res-
ta d’acusats per haver esborrat 
els ordinadors de Bárcenas... 
Per què? Perquè el jutjat con-
sidera que no hi ha proves que 
la intenció fos dificultar la in-
vestigació sobre la ‘caixa B’... 
Està clar que els jutges venien 
descansats després de les va-
cances i amb bon humor i ara, 
després d’unes setmanes de 
feina i d’adonar-se que això ja 
va en serio, hauran de prendre 
consciència que hi ha dotze 
persones empresonades des 
de fa dos anys que s’enfronten 

a penes d’entre set i vint-i-cinc 
anys de presó. Tocaran de peus 
a terra? Perquè la pregunta que 
està al carrer és: Què passarà 
quan es doni a conèixer la sen-
tència del Suprem?

Una altra resolució de gran ca-
lat polític que s’espera després 
de set anys d’instrucció, és la 
del primer judici de la macro-
causa dels ERE. Set anys! Hi ha 
hagut algu empresonat? Es jut-
gen als expresidents socialis-

tes andalusos Manuel Chaves i 
José Antonio  Griñán, sis dels 
seus exconsellers i altres 14 
exresponsables polítics acusats 
dels  ERE  fraudulents, que van 
fer que part dels diners (741 
milions, segons Anticorrupció) 
acabés en mans d’entitats, per-
sones i en ajudes sociolaborals 
a treballadors d’empreses en 
crisi al marge de la llei i sen-
se control que “no complien 
els criteris” (entre les persones, 
sobresurt la filla de Chaves)...

Per altra banda, el  proper 
24  de setembre, el Suprem 
decidirà sobre l’exhumació de 
Franco i si s’aprovés l’exhuma-
ció, on farà cap el dictador?

Perquè sembla que la tom-
ba on està enterrada  Car-
men  Polo  (la collares) dona 
del dictador, al cementiri 
de  Mingorrubio  (Madrid) des 
de la seva defunció en 1988 és 
propietat del Patrimoni Naci-
onal.

S E L E C C I Ó
per incorporar-se a un equip format 

per diverses persones
Formació:

Mínim FP2, CFGS o equivalent; es valoraran altres titulacions 
de superior nivell.

Característiques del lloc:
Gestió comercial proactiva de la multitud de dades 

de productes i sol·licituds de clients.
Ús de programes informàtics i de telèfon.

Condicions requerides:
Vocació comercial, retentiva, autoexigència, superació, 

orientació a la millora continua, capacitat de relacionar-se en 
l’àmbit laboral i tracte telefònic amb els clients.

Horari:
Partit de dilluns a divendres. 

Dissabtes alterns només pel matí.

Es valorarà experiència comercial en empreses de distribució i 
possibles referencies.
 S’ofereix:

Salari acord, integració immediata.
Ubicada a Tortosa.

 Totes les candidatures es tractaran amb la màxima 
confidencialitat.

Interessats contactar amb Marlex (Tortosa) 
977 946 070

d’Administratiu-Comercial
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ELECCIONS EL 10 
DE NOVEMBRE
L’última sessió de control 
del Congrés de la legislatura 
va esdevenir la plataforma 
de llançament de les cam-
panyes electorals de totes 
les formacions que es van  
retreure mútuament el fiasco 
de les negociacions per a la 
investidura. El president del 
govern espanyol en funcions, 
Pedro Sánchez, va culpar 
de nou PP, Cs i Podem del 
“bloqueig” i va advertir de 
nou ERC que el seu partit 
està disposat a aplicar el 155 
a Catalunya “si la Genera-
litat fa qualsevol intent de 
violentar de nou l’Estatut i la 
Constitució”. Sánchez va dir 
que “el 10-N espero que els 
espanyols donin una majoria 
més rotunda al PSOE”.

POLÍTICA DELTA DE L’EBRE
Els productors d’arròs esperen repetir una 
collita excel·lent en qualitat i quantitat
Els productors d’arròs del 

delta de l’Ebre confien 
enguany repetir l’excel·lent 
collita de les últimes 
campanyes arribant a les 
140.000 tones recol·lectades 
d’excel·lent qualitat.     
Aquesta setmana comença el 
gruix de la sega de les varie-
tats més importants de la zona. 
Finalment, les relatives baixes 
temperatures del passat mes de 
maig no han afectat el desen-
volupament de la planta i la 
calor d’aquest estiu ha ajudat a 
mantenir a ratlla els fongs. 
De forma similar, la plaga de 
cranc blau, combinada amb 
els tractaments o la sembra en 
sec, ha limitat la presència del 

temut caragol maçana, segons 
els arrossaires. 
Tot i que la previsió és que els 
preus es mantinguin en la franja 
dels 290 euros la tona, el sec-
tor alerta del perill dels recents 
acords comercials entre la UE 
i Mercosur, que a mitjà termi-
ni poden facilitar la importació 
d’arròs més barat i amb unes 
garanties sanitàries menys es-
trictes.
Durant els últims dies els pro-
ductors han recol·lectat les 
varietats més primerenques i 
fràgils, com el bomba –que no 
supera un 5% de la producció 
global al territori-. 
A partir d’aquesta setmana, co-
mença el gruix de la invasió de 

maquinària pesada al delta de 
l’Ebre, amb desenes de recol-

20 ANYS
El port pesquer de L’Ampolla es transformarà el proper 
diumenge en un sequer per la XX Festa de la Sega
La XX edició de la Festa de la 

Sega, que començarà a les 
11 hores del proper diumenge, 
transformarà un any més el 
port pesquer de l’Ampolla en 
un sequer.   
Allí es mostrarà el procés tradici-
onal de transformació de l’arròs 
un cop segat fins al moment de 
l’ensacat. Diumenge també hi 
haurà, a partir de les 11.30 ho-
res, una degustació de diversos 
tipus d’arròs cuinats pels nostres 
restauradors. A més, es podran 
degustar postres i productes 
elaborats amb aquest cereal. Al 

mateix port hi hauran demos-
tracions de com es cuina l’arròs. 
D’aquesta forma, les Festes de la 
Sega continuen al Delta. Ara és 

lectores i tractors segant ja les 
principals varietats. 

el torn de l’Ampolla i Camarles 
(vegeu plana 11). Diumenge pas-
sat, va ser el de Deltebre (foto de 
la dreta).
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L’EMPRESA 
TORTOSINA 
HIFE PORTA ELS 
CAMPIONS DEL 
MÓN DE BÀSQUET

L’empresa tortosina HIFE va 
ser l’encarregada dilluns pas-
sat de portar als campions del 
Món del mundial de bàsquet, 

que van aterrar a l’Aeroport 
Adolfo Suárez Madrid-Barajas 
de la capital estatal, i des d’allí 

van iniciar una rua fins a la pla-
ça de Colom, amb un autocar 
d’HIFE. 

PUZZLE SOLIDARI 
Dimarts passat es va 
presentar el puzzle solidari 
que ha fet l’empresa Jabil 
per als malalts d’Alzheimer 
d’Afate. Aquesta setma-
na, a més, s’han tancat els 
actes commemoratius del 
25 aniversari de l’Associacio 
de familiars de malalts i 
malaltes d’Alzheimer. L’alcal-
dessa de Tortosa, Meritxell 
Roigé, voliar agrair “tot el 
que fa l’Associació pel suport 
i acompanyament als que 
pateixen la malaltia. I gràcies 
també a l’empresa Jabil pel 
suport al projecte i pel puzzle 
solidari”.

LE PUY-EN-VELAY 
Una nombrosa delegació 
tortosina porta aquesta 
setmana part de la Festa del 
Renaixement fins a Le Puy-
en-Velay. L’expedició compta 
amb més de cinquanta 
persones que duran fins a 
la ciutat francesa diversos 
espectacles, un dels quals 
produïts expressament.

PSC TORTOSA 
El Grup Municipal del PSC 
de Tortosa presenta al Ple 
una moció en resposta “a 
les amenaces d’Endesa a 
les administracions locals 
en relació al deute relatiu 
a les factures energètiques 
de les famílies vulnerables”.
La moció “reitera i reforça el 
paper que el Partit Socialista 
i molts dels seus alcaldes, 
alcaldesses, regidors i 
regidores duen a terme en la 
seva lluita contra la pobresa 
energètica”.  

MÉS 
NOTÍCIES 

SOLIDARITAT
Presentació dels braçalets “tocant el cor” a 
l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
La Lliga Contra el Càncer 

de les Terres de l’Ebre 
ha presentat a l’Hospital de 
Tortosa Verge de la Cinta 
els braçalets “tocant el cor”, 
per donar com a obsequi als 
malalts de càncer portadors 
de catèter central inserit per 
via perifèrica (PICC).   
El PICC, que es col·loca ha-
bitualment al braç, permet 
fer extraccions de sang per a 
anàlisis, tractaments i proves, 
i estalvia punxades i molèsties 
derivades de l’administració de 
determinats fàrmacs.
Els braçalets presentats es po-
sen al damunt del catèter com 
a protecció, són de tela elàs-

tica i han estat confeccionats 
per voluntaris i voluntàries de 
la Lliga. 
A més, són estèticament més 
agradables que les clàssiques 
malles blanques d’ús hospita-
lari.
L’acte de presentació dels bar-
çalets, que va tenir lloc el di-
marts dia 16 de setembre a 
l’Hospital de Dia, va comptar 
amb la presència de Francesc 
Vallespí, president de la Lliga 
Contra el Càncer de les Terres 
de l’Ebre; Montserrat Llobera, 
coordinadora del Servei d’On-
cologia de l’Hospital, i Conxa 
Rodríguez, infermera de l’Hos-
pital de Dia.

MINITRASVASAMENT
Reducció de la 
concessió d’aigua 
El govern espanyol ha 

aprovat la reducció 
de la concessió del 
minitransvasament a 
Tarragona en un 6%.  
El Ministeri per a la Transició 
Ecològica ha resolt autoritzar 
favorablement l’expedient tra-
mitat pel Consorci d’Aigües de 
Tarragona (CAT) per fer efectiu 
l’ajust sol·licitat el desembre del 
2018. La concessió passarà dels 
100,27 hectòmetres cúbics anu-
als als 94,71. Aquesta aprovació, 
segons l’organisme, suposarà un 
estalvi total de 0,5 milions d’eu-
ros del component del cànon de 

derivació que es recapta i s’in-
gressa a l’administració hidràuli-
ca, és a dir, l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) i la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre.
La presidenta del CAT, Meritxell 
Roigé, ha expressat la seva sa-
tisfacció per una mesura que va 
ser la primera acció que va em-
prendre al capdavant de l’ens. La 
reducció “és el resultat de les ac-
cions fetes des del Consorci per 
millorar l’eficiència i la reutilitza-
ció de l’aigua de la xarxa, fet que 
permet no haver de necessitar 
tota l’aigua que preveu la con-
cessió atorgada per la CHE”.

JESÚS
Projecte de les obres 
previstes a la C-12

Dimarts passat va tenir 
lloc a Jesús una reunió 

amb presència de Meritxell 
Roigé, alcaldessa de Tortosa, 
l’alcalde de Jesús, Víctor 
Ferrando i del Director 
General de Carreteres i veïns 
i veïnes de Jesús.
El motiu de la reunió va ser la 

presentació del projecte del 
primer tram del projecte de la 
C-12 al seu pas per Tortosa. 
L’obra prevista inclou la cons-
trucció d’una rotonda a l’en-
trada de Jesús i un vial lateral 
de servei que “milloraran la se-
guretat de tot el tram”, va dir 
Meritxell Roigé.

El Consell Comarcal del Baix 
Ebre, en  la 2a Jornada de Ci-
cloturisme, va rebre una de-
legació d’Andalusia i diferents 
empreses cicloturístiques per 
promoure la via verda: “la co-

operació público-privada és 
imprescindible perquè el sec-
tor del cicloturisme es desen-
volupe i es creen llocs de tre-
ball”, va dir el president Xavier 
Faura.
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*Torna el Festival de Litera-
tura en Família amb tallers, 
concerts infantils i un pícnic 
de contes. La plaça de la Bi-
blioteca es convertirà en un 
espai de literatura i creativi-
tat, el 21 de setembre.

*Dos homes de naciona-
litat equatoriana, de 51 i 
31 anys d’edat, i una dona 
de nacionalitat espanyola 
de 52 anys, tots ells veïns 
d’Amposta, foren sorpresos 
in fraganti quan intenta-
ven ocupar un pis al carrer 
Toledo. Els fets han succeït 
aquesta tarda i l’ocupació 
s’ha pogut evitar gràcies a 
la col·laboració ciutadana. 
Al moment de l’actuació els 
presumptes autors duien 
una pota de cabra, dos des-
tornilladors i una multiusos. 
Policia Local d’Amposta va 
instruir les corresponents 
diligències judicials que 
s’adreçaren al Jutjat en fun-
ció de Guàrdia.
*Amb motiu de la Setmana 
Europea de la Mobilitat, el 
dia 28 de setembre hi haurà 
una caminada als Ullals de 
Baltasar. La sortida serà a les 
9 hores de la plaça Beren-
guer IV (plaça del Mercat).

*Aitor Tomàs i Sandra 
Vidiella dominen la Duex-
trem d’Amposta. Un total de 
160 participants van prendre 
part en la tradicional Trail 
Cursa Duextrem d’Ampos-
ta, octava prova del Circuit 
Terres de l’Ebre de Curses 
per Muntanya, organitzada 
pel Club Montbike, que va 
arribar ja a la seua onzena 
edició, amb cinc modali-
tats de recorregut de trail i 
marxa.

BREUSCULTURA
La Xarxa celebra els 
20 anys amb sis obres

La Xarxa Amposta compleix 
20 anys programant teatre 

infantil i juvenil a la capital 
del Montsià.    
Celebrarà l’aniversari amb sis 
obres de renom per a tots els 
públics. El cicle de teatre s’in-
augurarà el 28 de setembre 
amb l’obra “Tom Sawyer, de-
tectiu” de la companyia Lazzi-
gag Teatre, ocasió que també 
s’aprofitarà per celebrar l’ani-
versari de La Xarxa Amposta. 

El cicle de teatre familiar pre-
senta un total de 6 obres, en-
tre les quals es podrà veure des 
d’obres de titelles, amb “L’aven-
tura d’avorrir-se” el 18 d’octu-
bre i “Adéu, Peter Pan” el 15 de 
febrer, fins a l’exitosa “La petita 
Capmany”, el 30 de novembre 
o la màgia de “The Postman”, 
el 18 de gener. La temporada 
clourà amb l’exitosa crítica de 
La Pera Llimonera a “Baobab”, 
el 14 de març.

SUCCESSOS
Detingut amb 13 
bossetes de marihuana
La policia local d’Amposta 

ha detingut un veí de 24 
anys que portava a sobre 
tretze bossetes de marihuana 
preparades per a la seva 
distribució.  
L’arrest es va produir a un quart 
d’una de la matinada de dilluns, 
quan els agents van sorprendre 
el jove amb aquesta substància a 
sobre així com 160 euros en bit-
llets fraccionats, que consideren 
podrien ser de la venda. El cos 
policial li imputa ara un suposat 
delicte de tràfic de drogues. A 
l’arrestat li consten diversos an-
tecedents per fets similars du-
rant els últims mesos.
 
Dia de la Policia
D’altra banda, el cos policial i els 
membres de l’Associació de Vo-
luntaris de Protecció Civil d’Am-
posta s’han reunit aquest dijous 
a l’Auditori Municipal d’Amposta 
per celebrar la segona edició del 

Dia de la Policia Local i Protec-
ció Civil. Un esdeveniment que 
busca reconèixer la feina que 
ambdós cossos realitzen durant 
l’any i que, al mateix temps, ser-
veix per felicitar aquells agents 
que han dut a terme actuacions 
destacables com a agents de 
policia. “Volem ser, una policia 
de referència al territori que llui-
ta per acabar amb la delinqüèn-
cia i estar sempre al costat del 
ciutadà”, ha dit el regidor de Go-
vernació, Miquel Subirats.

 
PRIMER 
ESDEVENIMENT 
QUE EXPLORA 
EL VESSANT 
CULTURAL DELS 
VIDEOJOCS

Amposta acollirà, els pròxims 
4 i 5 d’octubre, el primer es-
deveniment a Catalunya que 
explora els vessants cultural 
i artístic de la indústria dels 
vídeojocs. El batejat com a 
‘VAG Experience’, el primer 

esdeveniment d’aquestes ca-
racterístiques que s’organitza 
a Catalunya, vol centrar la seva 
atenció en aspectes com la 
producció musical, producció 
artística de gràfics i professio-
nals de la programació del joc. 
Ho fa des d’un entorn rural, di-
ferenciant-se les habituals es-
deveniments en forma de fires 
i trobades LAN que s’organit-
zen a les zones metropolitanes. 
Amb el suport de l’Ajuntament 
d’Amposta –que aporta 12.000 
euros i cedeix espais-, la Gene-
ralitat i diverses empreses, els 
organitzadors volen anar més 

enllà i contribuir a configurar 
un hub que, des del territori, 
permeti els professionals oferir 
serveis a la gran indústria.
“A les Terres de l’Ebre podem co-
ses que pensem que només es 
poden fer a Barcelona”, ha afir-
mat per la seva banda l’alcalde 
d’Amposta, Adam Tomàs, qui ha 
mostrat el seu compromís amb 
l’aposta del VAG tot refermant 
la voluntat que el territori no vol 
“quedar-se enrere” en l’àmbit 
d’aquestes noves tecnologies 
que, segons entén, podrien do-
nar “dinamisme” a l’economia 
del territori.
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ACCIONS 
REALITZADES 
ALS CENTRES 
EDUCATIUS DE 
L’ALDEA
Des de la Regidoria d’Acció 
Educativa de l’ajuntament de 
l’Aldea han donat a conèixer 
les accions que s’han dut a 

terme durant aquest estiu als 
col·legis i llar d’infants.
Al juny “ens vàrem posar a tre-
ballar conjuntament amb els 
centres educatius per tal de re-
soldre totes les mancances que 
sofrien i donar resposta a totes 
les seues necessitats, Col·legi 21 
d’abril: “s’ha reparat i pintat la 
façana exterior, s’han fet treballs 
de substitució d’electrodomès-
tics, reparacions elèctriques và-

ries, substitució de lluminàries 
per lluminàries led, s’han reparat 
gotelleres, manteniment de jar-
dins, etc. Col·legi Maria Garcia 
Cabanes: s’han pintat 11 aules 
i altres petits espais, s’ha reha-
bilitat l’aula d’anglès, l’aula del 
laboratori, s’han reparat gote-
lleres, manteniment de jardins, 
reparacions de voreres dels pa-
tis, etc. Escola Bressol del Delta: 
s’ha posat un porter de segure-

tat, equipament reclamat durant 
anys per part de l’escola, petició 
que no va ser mai escoltada. 
També s’han reparat gotelleres 
i s’està pendent d’arreglar una 
escala exterior per complir amb 
la normativa de seguretat”.
Des de la Regidoria s’afegia que 
“ens deixem coses per nombrar, 
sobretot perquè encara con-
tinuem treballant en la millora 
dels equipaments educatius, 

La sessió plenària va acordar 
de forma definitiva el comp-
te general de l’Ajuntament 
de Deltebre que estableix 
una previsió de ràtio d’en-
deutament del 27% per a 
finals d’aquest any 2019. 
Així mateix, l’Ajuntament va 
aprovar una moció per fer 
front a l’alarma social dels 
robatoris en cases habita-
des. Una altra de les moci-
ons aprovades fou el rebuig 
al tancament de dos oficines 
de CaixaBank al municipi. En 
aquest cas, “s’està treballant 
amb l’entitat bancària per 
establir un espai d’atenció 
a Jesús i Maria”. El plenari 
també va mostrar per unani-
mitat el seu compromís ferm 
en la defensa de la festa 
dels correbous. I va aprovar 
demanar la condonació del 
deute en relació a les fac-
tures del subministrament 
elèctric de les famílies en 
situació de vulnerabilitat. 
Finalment, es va desesti-
mar el recurs de reposició 
presentat pel grup Munici-
pal d’ERC–Més Deltebre a 
l’acord pres al juliol sobre 
els sous i retribucions de 
l’equip de Govern. Segons 
el portaveu republicà Joan 
Alginet “unes dedicacions 
del 95% és un absurd i va 
avisar al Govern Municipal 
que s’assegurin bé perquè 
sobre aquesta qüestió hi ha 
molts d’articles doctrinals i 
bases jurídiques que donen 
la raó als arguments que 
nosaltres tenir”. 
Segons Joan Alginet “en 
cap cas volen entrar en 
qüestions personals sinó en 
que persegueixen l’objectiu 
d’acomplir la llei”.

PLE DE 
DELTEBRE

ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS
L’assemblea confirmarà avui divendres a 
Girona la presidència de Lluís Soler de l’ACM
L’executiva del PDeCAT va 

aprovar aquest dilluns 
proposar l’alcalde de Deltebre, 
Lluís Soler, per a presidir 
l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM).   
L’alcalde de Deltebre va presen-
tar formalment la seva candi-
datura a la presidència dimarts, 
quan es comptaven 72 hores 
d’antelació a l’assemblea que 
escollirà la nova direcció, avui 
divendres al Palau de Congres-
sos de Girona -necessitava l’aval 
d’almenys 50 presidents d’ens 
locals associats de vuit comar-
ques diferents i de les quatre 
demarcacions territorials-.
JxCat i ERC s’han repartit l’ACM 

i la Federació de Municipis de 
Catalunya (FMC), de manera 
que els postconvergents deci-
deixen la direcció de la prime-
ra entitat, i els republicans de 
la segona -fins ara en mans del 
PSC-. 
Dins de JxCat, pertany al PDe-
CAT escollir-ne les propostes 
de nom, de manera que el seu 
president, David Bonvehí, i Fer-
ran Bel en són els principals ne-
gociadors. 
L’objectiu és fusionar l’ACM i la 
FMC abans del 2023.
La de Soler va ser l’única candi-
datura  per a presidir l’ACM. Per 
tant, en serà el president. Avui 
es confirmarà. 

L’AMETLLA DE MAR
Mor ofegat un home a 
la platja del Port Olivet 

Un home de 31 anys va 
morir ofegat a la platja 

del Port Olivet de l’Ametlla.  
Dos testimonis van trucar al 
112 després de veure que dues 
persones estaven sent arrosse-
gades per l’aigua, encara que 
poc després una d’elles va po-
der sortir. El cos de l’home fou 

rescatat per l’helicòpter de Sal-
vament Marítim que el va tras-
lladar a l’aeroport de Reus, on el 
SEM va confirmar la mort. Amb 
aquesta són 29 les persones 
que han mort a les platges ca-
talanes aquest estiu. Dissabte la 
tarde, hi havia marejol a la zona, 
segons Protecció Civil.

ORNITOLOGIA
Delta Birding Festival, 
aquest cap de setmana
Cada mes de setembre té 

lloc a MónNatura Delta 
l’únic festival internacional 
d’ornitologia, que se celebra a 
tot Catalunya. 
La celebració d’aquest festival 
al Delta de l’Ebre, un dels es-
pais naturals més importants de 
tota la Mediterrània Occidental, 
ofereix un programa d’activitats 
ampli i atractiu, amb cursos, ta-
llers, concursos, etc ... acompa-
nyat d’una gran fira de produc-
tes i serveis per al naturalista i 
persones que gaudeixin de la 
natura en general.
El Delta de Birding Festival des-
tina el benefici econòmic de les 

entrades a projectes de conser-
vació de les aus. El festival co-
mença avui i acabarà el diumen-
ge. (Món Natura)

però la feina feta fins ara faci-
litarà el dia a dia dels nostres 
estimats petits. Continuem 
compromesos amb l’educació 
i ara ens toca treballar per a 
dur a terme el paquet d’acci-
ons conjuntes des de l’Ajun-
tament i els centres educatius 
durant el curs escolar 2019-
2020. Apostem per la millora 
del servei educatiu del nostre 
poble!”.
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Els ports són motors 
econòmics i generadors 

d’activitat per a la seva 
població i el seu entorn. Els 
ports ebrencs rebran 2,5 
MEUR entre les actuacions 
finalitzades enguany i les 
iniciades aquests dies

El gerent de Ports de la Gene-
ralitat, Joan Pere Gómez Co-
mes ha dit: “Invertim 2,5 mili-
ons d’euros als ports ebrencs 
per integrar les façanes ma-
rítimes als nuclis urbans amb 
nous espais d’ús ciutadà i mi-
llorar els accessos i la mobili-
tat a peu i rodada”.  Aquest any 
es fan obres per impulsar les 
activitats pesquera i comer-
cial, i fomentar la integració 
port-ciutat i la mobilitat sos-
tenible.

Ports de la Generalitat ha po-
sat en servei aquest any nous 
trams de passejos marítims a 
l’Ametlla de Mar, l’Ampolla i 
Sant Carles de la Ràpita, i tam-
bé s’ha potenciat el moll pes-
quer a la Ràpita. Aquests dies 
també s’ha iniciat la reordena-
ció dels sectors pesquers als 
ports de Deltebre i les Cases 
d’Alcanar, així com la millora 
del moll comercial a la Ràpita. 

INVERSIÓ PORTUÀRIA
Ports de la Generalitat inverteix
2,5 MEUR als ports ebrencs 

La plaça de l’Alguer a l’Ametlla de Mar.

Integració port-ciutat

A les urbanitzacions dels pas-
sejos marítims de l’Ametlla de 
Mar, l’Ampolla i Sant Carles 
de la Ràpita s’han canviat els 
paviments, el mobiliari urbà, 
l’arbrat, la senyalització i l’en-
llumenat públic que ha passat 
a ser amb tecnologia LED per 
millorar l’eficiència energètica. 

L’Ametlla de Mar. L’actuació 
feta al passeig de l’Alguer fina-

Impuls al sector pesquer

L’Administració portuària ha 
finalitzat una actuació al port 
de la Ràpita aquest any i n’han 
iniciat dues més aquests 
dies. Gómez Comes ha dit 
que ”l’objectiu de Ports amb 
aquestes actuacions és po-
tenciar l’activitat pesquera 
dels ports ebrencs per con-
tinuar posicionant-la com a 
sector primari cabdal per al 
país”. 

Sant Carles de la Ràpita. S’ha 
millorat el moll pesquer i s’ha 
equipat amb escales de salva-
ment, nous norais i defenses 
de cautxú reciclat per poten-
ciar la reutilització de produc-
tes. El moll també s’ha dotat 
de càmeres de videovigilància 
i enllumenat LED.

Deltebre. S’han iniciat obres 
per redistribuir els espais a la 

Enllumenat LED al port de la Cala. 

El moll pesquer de la Ràpita modernitzat.

El port de Deltebre.

El renovat passeig marítim al port de l’Ampolla.

litza la integració de la façana 
portuària amb la població, millo-
ra els accessos i incorpora nous 
espais per a ús ciutadà com ara, 
una nova plaça amb grades i zo-
nes per a activitats ciutadanes. 
Per potenciar la mobilitat a peu 
i la rodada s’ha restaurat el vial 
i s’ha eixamplat la vorera que va 
del port a la platja de l’Alguer. 

L’Ampolla. La urbanització feta 
en un tram del passeig marítim 
potencia la mobilitat i la relació 

port-ciutat, reforçant el seu ca-
ràcter ciutadà. A més, el moll de 
l’antic contradic s’ha reordenat 
per potenciar els xàrters nàutics, 
els serveis i l’espai com a punt de 
referència per a la ciutadania. 

Sant Carles de la Ràpita. L’actu-
ació feta al passeig ha creat un 
itinerari per a vianants, un vial, 
una rotonda i una zona d’espe-
ra per als visitants al costat de la 
llotja. S’ha fet una nova plaça pú-
blica i un espai-jardí de passeig. 

Aquesta tardor, es renovarà la 
passarel·la d’accés a les instal-
lacions de Sant Carles Marina.

Gómez Comes ha valorat els 
tres projectes indicant que 
“els ports de l’Ametlla de Mar, 
l’Ampolla i Sant Carles de la 
Ràpita són instal·lacions ben 
integrades als seus municipis 
que ajuden a dinamitzar el tu-
risme i les economies locals i 
donen un valor afegit a les Ter-
res de l’Ebre”.

zona de pesca del port fluvial 
de Deltebre per evitar interfe-
rències entre operatives i inte-
grar millor la dàrsena pesquera 
al seu entorn. També es canvi-
arà l’espai per a l’amarratge de 
les embarcacions.

Les Cases d’Alcanar. Es reor-
denarà la dàrsena pesquera del 
port canareu per redistribuir 
els diferents espais a l’efec-
te de garantir millor servei als 
usuaris i millorar les condici-
ons operatives del sector pes-
quer.

Reordenació del moll 
comercial a la Ràpita

El moll comercial del port de 
la Ràpita s’està reordenant per 
transformar-lo en un moll poli-
valent que pugui donar cabuda 
a diferents activitats, com ara 
les drassanes, garantint l’ope-
rativitat de les diferents activi-

tats en un marc de qualitat.
Per altra banda a la tardor es 
preveuen començar a ins-
tal·lar els nous punts  de re-
càrrega de vehicles elèctrics 
als ports de l’Ametlla de Mar, 
l’Ampolla, Sant Carles de la 
Ràpita, Deltebre i les Cases 
d’Alcanar. El gerent de Ports 
ha explicat que “Ports de la 
Generalitat treballa en línia 
amb el Govern per mitigar 
el canvi climàtic amb actua-
cions que fomentin l’estalvi 
energètic com ara, l’enllu-
menat LED, les plaques so-
lars fotovoltaiques, les tor-
retes de subministrament de 
serveis amb sistema de tele-
gestió, i la mobilitat sosteni-
ble amb els punts de recàr-
rega de vehicles elèctrics i la 
dotació de vehicles elèctrics 
per al personal portuari, en-
tre d’altres. Estem conven-
çuts que aquest ha de ser el 
camí”.

especial
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Entre els reptes que s’ha 
marcat Joan Alginet es 
troben les lluites contra el 
mosquit al delta de l’Ebre, 
contra la mosca negra als 
municipis del tram final del 
riu i la recollida de residus 
o la gestió forestal arran de 
l’incendi recent a la Ribera 
d’Ebre.    
“Uns reptes que s’hauran de 
superar amb esforç i compli-
citat dels alcaldes i alcaldes-
ses, consells comarcals, la 
Diputació de Tarragona i la 
Generalitat “, ha assenyalat. 
Alginet també planteja la 
millora de l’eficiència ener-
gètica dels pobles i ciutats, 
la gestió del sanejament o 
l’impuls de la marca Reserva 
de la Biosfera com a “grans 
oportunitats del territori”. 
El Copate té un pressupost 
de més de 14 milions d’euros 
enguany.

NOUS 
REPTES

RELLEU A PACO GAS
Joan Alginet, nou president del Consorci de 
Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre
El portaveu d’ERC i cap de 

l’oposició a l’Ajuntament 
de Deltebre, Joan Alginet, 
ha estat nomenat nou 
president del Consorci de 
Polítiques Ambientals de les 
Terres de l’Ebre (Copate), 
l’organisme que gestiona 
mancomunadament 
serveis com la recollida 
d’escombraries de bona part 
dels municipis així com la 
lluita contra les plagues com 
la mosca negra i el mosquit.   
Alginet, que relleva l’alcalde re-
publicà de Roquetes, Paco Gas, 
al càrrec des de 2015, ha es-
tat escollit en la junta general 
amb els vots dels representants 
d’ERC, PSC i En Comú Gua-
nyem, mentre que els de Junts 
per Catalunya s’han abstingut. 
Durant els pròxims dies el nou 
president de l’ens –que actual-
ment és també gerent del Grup 

d’Acció i Local de pesca Mar de 
l’Ebre- de nomenarà els vicepre-
sidents i membres de la junta de 
govern, amb voluntat de formar 
un executiu “d’unitat”.
Alginet, assegura que l’organis-
me –que compta amb 27 repre-
sentants designats pels consells 
comarcals- “ha de sortir de port 
i emprendre el seu rumb, sense 
complexos, convertint el Con-
sorci en un exemple d’eficiència, 
d’ambició i de compromís amb 
els 52 municipis de les Terres de 
l’Ebre”. 
El Copate és l’ens encarregat de 
prestar serveis als ajuntaments 
de les Terres de l’Ebre en matèria 
de recollida de residus, saneja-
ment, salubritat pública, gestió 
forestal i gestió de la marca Ebre 
Biosfera. 
Amb seus a Amposta i Tortosa, té 
una trentena de treballadors. Es 
va constituir el 2014 i va agluti-

nar el Consorci de Serveis Agro-
ambientals del Baix Ebre i Mont-
sià (Code), el Consorci per a la 
gestió de residus del Montsià; 
el Consorci de Residus del Baix 
Ebre (ReBé), el Consorci per a la 
gestió de la Serra de Cardó-Boix 
i el Consorci dels espais naturals 

Joan Alginet, Xavier Faura i Paco Gas,  després de la junta general. 

del Montsià. 
Joan Alginet ha destacat a l’an-
terior president del Consorci: 
“gràcies Paco Gas per la feina 
feta aquests 4 anys al servei del 
territori i d’un ens tant important 
com el COPATE. I gràcies també 
per la confiança demostrada”.

CAMARLES L’AMETLLA
PARTIT A BENEFICI 
DE LA FUNDACIÓN 
NOELIA

COMPRA DE PEIX 
AMB TARGETA 
DE CREDIT

L’Agrupació Barça Jugadors 
s’uneix a la lluita contra la Distrò-
fia Muscular per dèficit de col·la-
gen VI. Demà dissabte 21 de se-
tembre, a les 12 h, partit Veterans 
del Barça contra Veterans Terres 
de l’Ebre, al Camp de Futbol Ca-
marles. Un matí 100% solidari 
a benefici de Fundación Noelia 
on prèviament es disputaran di-
ferents partits de diferents cate-
gories. Jornada festiva per a tota 
la família, inflables i d’altes acti-
vitats. L’entrada solidària és de 5 
euros. (Cam Ràdio)

Els compradors de peix a la llotja 
de l’Ametlla de Mar ja ho poden 
fer mitjançant una targeta de crè-
dit. La Confraria de Pescadors ha 
implementat un nou mètode de 
compra online on l’avalador és 
l’entitat bancària. Això ha fet in-
crementar el nombre de vendes 
per Internet, que ja suposen prop 
d’un 20% del total. Aquest siste-
ma de compra, que fa poc més 
d’un any que està en funciona-
ment, evita que els compradors 
hagin de presentar un aval a la 
Confraria, si no que és el banc 
qui l’avala. 

URV 
PROJECTE EUROPEU PER MILLORAR 
LA QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES 
GRANS I AMB DEPENDÈNCIA

La Universitat Rovira i Virgi-
li (URV) coordina un innovador 
projecte d’àmbit europeu, junt 
amb universitats d’altres països, 
que pretén posar a l’abast de la 
ciutadania una plataforma digi-
tal on s’hi podran plantejar te-
màtiques o propostes en línia, 
en relació a les persones amb 
dependència i, en particular, so-
bre els serveis que tenen a veu-
re amb les cures de llarga du-
rada. L’objectiu de la plataforma 
és permetre la participació ciu-
tadana en nous programes so-
cials. Finançat per la Unió Eu-
ropea, el projecte, que té una 
durada de tres anys, es troba a 

l’equador. Grups d’una vintena 
de familiars, tècnics, proveïdors 
i professionals de la salut parti-
cipen aquest dilluns en una pro-
va pilot, que també es porten a 
terme a Finlàndia, Irlanda i Hon-
gria. Els participants naveguen i 
testen el futur web, encara en 
fase experimental, i aporten els 
seus suggeriments sobre el dis-
seny del software. 
L’objectiu és que la denomina-
da plataforma Socatel pugui ser 
operativa i obrir-se al públic en 
general el novembre del 2020. 
El projecte es va iniciar el mes 
de desembre de 2017 i té una 
durada prevista de 36 mesos.

TIVENYS
FESTA MAJOR 
EN HONOR A 
SANT MIQUEL
Tivenys celebra del 20 al 30 de 
setembre la seua Festa Major 
en  honor a Sant Miquel. Seran 
10 dies amb molt d’ambient i 
actes programats per a gent de 
totes les edats. Com és tradi-
cional destaquen els més sim-
bòlics, com la ballada de jotes 
de les pubilles i els hereus, les 
carrosses, l’ofrena de flors i 
fruits al patró, la proclamació 
dels hereus i les pubilles. El pri-
mer acte serà avui divendres a la 
Carpa jove de les Piscines, amb 
la desfilada de vestits de nuvis i 
núvies, per a continuar dissabte 
amb la motorada, el pregó, en-
guany a càrrec de Yolanda Fer-
ré Ramos, professora al CEIP la 
Pineda i presentació de pubilles 
i hereus. Durant la setmana se 
celebraran activitats esportives 
també gastronòmiques, desta-
cant el dia de la paella, corre-
bars, baldanada i concurs d’alli-
oli i el tradicional sopar al carrer.
(ebredigital.cat)
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PROGRAMACIÓ 
FESTES 
QUINQUENNALS 
D’ALCANAR 2019

A les Quinquennals d’Al-
canar modernitat i tradició 
conviuen en un mateix espai 
temporal i per aquest mo-

tiu l’Ajuntament ha preparat 
un programa el més divers i 
ampli possible: inclou actes 
litúrgics, concerts per a totes 
les edats, espectacles, teatre, 
exposicions, gegants, corre-
bars, competicions esportives, 
concursos, propostes juvenils, 
gastronomia i promoció del 
patrimoni. 
Com a novetat, enguany s’ins-

tal·larà una carpa que, jun-
tament amb el Centre Cívic, 
permetran ampliar el nombre 
de propostes musicals. 
En l’àmbit familiar destaca 
l’obra de teatre “La princesa 
en Texans” que tindrà lloc el 
diumenge, 6 d’octubre, a les 
11.30 h, a les Cases i el con-
cert de Reggae per xics amb el 
grup The Penguins que se ce-

lebrarà a Alcanar el dissabte, 12 
d’octubre, a les 11.30 h.
Els plats forts d’aquesta pro-
gramació són l’espectacle de 
la Lloll Beltran “El secret de la 
Lloll”, que tindrà lloc del di-
jous, 10 d’octubre, el concert 
d’Alfred García per al públic 
més jove, el 5 d’octubre, i tam-
bé el d’Els Pets, que tindrà lloc 
el dissabte dia 12 d’octubre.

EXPLOSIÓ PER 
ACUMULACIÓ DE 
GAS A LA RÀPITA 
Una explosió per acumulació 
de gas va obligar a desallot-
jar un bloc de cinc pisos a 
la Ràpita, dissabte passat. 
Una bombona va explotat al 
primer pis de d’un immoble 
del carrer Sant Isidre de la 
localitat. Tots els veïns foren 
desallotjats durant prop de 
tres hores. Els habitatges 
afectats foren el de la de-
flagració i el 4t, aquest per 
acumulació de fum. El SEM 
va atendre a dues persones, 
un Policia Local intoxicat 
per inhalació de fum i un 
resident que tenia una 
lesió anterior al genoll. Gas 
Natural va revisar revisar la 
instal·lació al dia següent.

TALLERS 
D’ORIGENS 
Aquesta setmana s’han 
posat en marxa els tallers 
d’Orígens, que estenen al 
llarg de l’any la inquietud 
per recuperar les tradicions 
rapitenques. Tallers per 
fer l’arbre genealògic, per 
remendar i geocercar, també 
estarà el de la cançó popular 
i el d’introducció a la jota, 
que coincidirà amb les dates 
d’Orígens.instal·lació al dia 
següent.

ROBATORIS A 
FORNS DE PA 
Els Mossos d’Esquadra han 
obert una investigació arran 
del robatori que van patir la 
nit de dissabte a diumenge 4 
forns de pa de la Ràpita.

MÉS 
NOTÍCIES 

LA RÀPITA
L’Esglèsia Nova acull una selecció de la 
Mostra d’Arts i Flors als Balcons d’Alcanar 
L’Església Nova acull 

aquests dies una selecció 
de la III Mostra d’Arts i Flors 
als Balcons d’Alcanar.   
Es tracta d’un conjunt d’obres 
del conegut certamen artístic 
que transforma els carrers d’Al-
canar i de les Cases en autèntics 
museus a l’aire lliure, fent servir 
llençols en lloc de llenços. Per 
primera vegada, però, es pot 
gaudir de la Mostra en una ma-
teixa sala d’exposicions i també, 
per primer cop, fora d’Alcanar.
El motiu per exposar una selec-
ció de la Mostra és que la Ràpita 
serà la primera ciutat convida-
da durant la IV edició de l’any 
2020. Així, els artistes rapitencs 

podran participar i exposar les 
seves creacions pels carrers 
d’Alcanar. Només a l’última edi-
ció de l’any 2018, hi van partici-
par vora uns cinquanta artistes 
canareus o que mantenen algu-
na relació amb el municipi. “És 
una proposta magnífica i per tal 
de motivar als artistes rapitencs 
calia portar la Mostra a la Rà-
pita i lluir-la en un dels nostres 
equipaments culturals per excel-
lència com és l’Església Nova”, 
va explicar la regidora de Cul-
tura de la Ràpita, Èrika Ferraté, 
aquest dilluns al vespre durant 
la inauguració. Per la seva ban-
da, la regidora d’Alcanar Maribel 
Ramon, es va mostrar molt sa-

tisfeta del resultat final de l’ex-
posició a l’Església Nova. Igual 
que la directora de la Mostra 
d’Arts i Flors als Balcons, Núria 
Prades: “Aquesta és la primera 

POLÍTICA
Els dirigents rapitencs Sus Martí i Lluís 
Salvadó continuen a l’executiva nacional d’ERC
Els dirigents rapitencs 

d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Sus Martí i Lluís 
Salvadó, continuaran com a 
membres de la nova executiva 
nacional del partit, que va ser 
elegida diumenge passat. 
Els ebrencs formaven part de la 
candidatura única encapçalada 
per Oriol Junqueras i Marta Ro-
vira, que ha rebut el suport de 
gairebé 9 de cada 10 militants 
amb una participació del 57 per 
cent dels 9.087 militants amb 
dret a vot.
Lluís Salvadó passa de ser se-
cretari general adjunt a vicese-

cretari de coordinació interna i 
serà responsable de l’organit-
zació interna i l’estructura terri-
torial del partit, mentre que Sus 
Martí segueix al capdavant de la 
secretaria d’organització.

Més ebrencs

En la mateixa jornada electo-
ral que va tenir lloc diumenge 
passat, cal informar també que 
foren elegits per formar part del 
Consell Nacional del partit l’al-
calde de l’Ametlla de Mar, Jor-
di Gaseni, i l’ampostina Daniela 
Gil.

vegada que la Mostra baixa dels 
balcons i realment m’agrada 
molt perquè permet veure de-
talls que quan estan penjats a 
quatre metres no veus”.
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ACTUACIONS
D’entre les actuacions 
subvencionables pel PU-
OSC, la consellera Budó ha 
destacat “aquells projectes 
d’inversió, rehabilitació, de 
compra d’espais per tal de 
poder prestar els serveis 
públics de qualitat”. “Estem 
parlant sempre d’inversions 
i alhora també totes aquelles 
inversions que ens permetin 
treballar per evitar possibles 
futures catàstrofes naturals 
com podrien ser incendis, 
com obertura de camins o 
també inundacions, és a dir, 
tot allò relacionat amb des-
astres naturals com els que 
venen passant i que malau-
radament i que a causa el 
canvi climàtic probablement 
seguirem patint”. El PUOSC 
és el principal instrument 
de cooperació econòmica de 
la Generalitat per portar a 
terme noves infraestructures, 
equipaments o serveis de 
competència municipal.

PUOSC INVERSIONS
La consellera Budó presenta el PUOSC 
2020-2024 dotat amb 250 milions d’euros
La consellera de la 

Presidència i portaveu del 
Govern, Meritxell Budó, ha 
presentat aquest dimecres a 
Tortosa el PUOSC 2020-2024 
davant dels alcaldes, regidors 
i tècnics dels ajuntaments de 
les Terres de l’Ebre.   
Aquesta és una nova convoca-
tòria pluriennal dotada amb 250 
milions d’euros. La consellera 
ha destacat que aquesta és una 
iniciativa llargament espera-
da arreu del territori i “des del 
Govern de la Generalitat hem 
treballat intensament per fer-la 
possible”. “És una bona notícia 
que haguem pogut recuperar 
aquesta capacitat inversora” 
que pretén ser un “acompanya-
ment de les inversions del món 
local” ha afegit Budó. 
“Per a les Terres de l’Ebre és una 
gran oportunitat per fer realitat 
projectes llargament esperats i 

necessaris i planificar inversions 
de futur per millorar la qualitat 
de vida de les persones i la com-
petitivitat dels municipis” ha dit 
la consellera en la presentació 
en la que també hi han partici-
pat el secretari d’Administraci-
ons Locals i de Relacions amb 
l’Aran, Miquel Àngel Escobar, 
i delegat territorial del Govern 
de la Generalitat a les Terres de 
l’Ebre, Francesc Xavier Pallarès. 
La primera línia de subvencions 
està destinada a les inversions i 
la dotació màxima per municipi 
és de 250.000€. La segona línia 
de subvencions està destinada 
per a acció territorial a muni-
cipis petits i nuclis de població 
reduïda i la dotació màxima per 
municipi és de 120.000€.
Les subvencions de la línia 1 es-
tan destinades a: Ajuntaments, 
Entitats municipals descentra-
litzades i a Consells Comarcals 

que hagin assumit competèn-
cies municipals en les obres 
i els serveis de competència 
municipal i d’abast o interès su-
pramunicipal. Les subvencions 
de la línia 2 estan destinades a: 
Municipis de menys de 5.000 
habitants, Entitats municipals 
descentralitzades de menys 
de 5.000 habitants i a Consells 
Comarcals de menys de 5.000 
habitants. En aquest sentit, la 
consellera Budó ha destacat en 
la línia d’ajuts per als municipis 
petits, de menys de 5.000 habi-
tants, perquè “tenen moltes més 
dificultats de capacitat inversora 
que no pas els grans municipis”.
En el programa general d’in-
versions, de les Terres de l’Ebre 
el nombre de municipis que hi 
poden optar són 52, el de Con-
sells Comarcals 4 i el d’Entitats 
Municipals Descentralitzades 
6 (Campredó, Muntells, Jesús, 

La consellera Meritxell Budó.

Serra d’Almós i Bítem). El termi-
ni de presentació de sol·licituds 
s’ha ampliat fins al 15 de no-
vembre de 2019.

S. BÀRBARA ULLDECONA
TRANSEINESCAT 
ARRIBA AL 
MONTSIÀ

ASSALTEN UN 
HABITATGE A PUNTA 
DE PISTOLA 

Combatre les addiccions a través 
de l’esport. Aquest és la iniciati-
va que ha engegat TranseinesCat 
de la mà de l’organitzador, Àlex 
Florensa. Un itinerari a peu per 
tota Catalunya que va arrencar 
a Vielha el dia 21 d’agost i que 
acabarà el 22 de setembre a Sant 
Cugat del Vallès. La ruta és part 
del procés de rehabilitació que 
segueixen alguns usuaris. Al matí 
fan trenta quilòmetres diaris com 
a part de la teràpia i, a la tarda, 
participen en xerrades de sen-
sibilització a les poblacions per 
on passen. TransEines.cat farà un 
recorregut de 800 quilòmetres 
i va fer una aturada a les Terres 
de l’Ebre, dimarts a Santa Bàrba-
ra, el dimecres a Alcanar, i ahir a 
La Sénia. Àlex Florensa, director 
d’Eines i impulsor de la travessa, 
després de rehabilitar-se d’una 
addicció a l’alcohol i a la coca-
ïna, fa vuit anys que s’ha format 
com a terapeuta i psicòleg clínic, 
a més d’entrenador.

Els Mossos van detenir tres ho-
mes que van protagonitzar un 
robatori violent, a punta de pis-
tola, en un domicili d’Ulldecona. 
Els fets es remunten a la nit del 12 
de juny quan quatre homes que 
simulaven ser policies van acce-
dir a l’interior de l’habitatge de 
manera violenta. Portaven armes 
de foc curtes amb les quals van 
disparar dos trets per intimidar 
la parella que hi vivia, un home 
i una dona als quals van agredir 
per sostreure’ls 3.000 euros i dos 
quilos de marihuana. La inves-
tigació va permetre identificar i 
localitzar tres dels assaltants, de 
28, 34 i 39 anys, tots de naciona-
litat espanyola, i veïns de Mont-
roig, Tarragona i Ulldecona. Els 
Mossos continuen pendents de 
localitzar i detenir el quart home. 
D’altra banda, una de les víctimes 
del robatori, un home marroquí 
de 28 anys, va ser detingut per 
un suposat delicte contra la salut 
pública, per tràfic de drogues.

LA SÉNIA
DIUMENGE PASSAT ES VA CELEBRAR LA 
FESTA DE LA MARE DE DÉU DE PALLEROLS, 
UNA DE LES PATRONES

‘MEMÒRIES 
LÍQUIDES. VEUS 
DELS RENTADORS’

Recta final del cicle Ebre, Mú-
sica & Patrimoni!, aquest diu-
menge, a les 19.30h al Centre 
d’Interpretació de les Barraques 
del Delta: Espectacle “MEMÒ-
RIES LÍQUIDES. VEUS DELS 
RENTADORS” a càrrec de Rosa 
Vendrell i TALLER “ENSABONA’T 
AMB EL TEU OLI”, organitzat pel 
COPATE - Consorci Polítiques 
Ambientals Terres de l’Ebre.
D’altra banda, divendres passat, 
es va encetar el Cicle d’Exposici-
ons d’Autors Locals , organitzat 
per la Regidoria de Cultura, amb 
la exposició Pintura Autodidàcti-
ca a càrrec de Pepito Llorach.

S. JAUME

La Sénia va celebrar diumenge 
la Festa de la Mare de Déu de 
Pallerols, una de les patrones 
del municipi. I per això, un any 
més, als carrers de la població 

del Montsià foren guarnits amb 
les tradicionals catifes. 
Un dia per gaudir als carrers 
amb els amics, veïnes i veïns i 
amb les excepcionals catifes. 
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PRIMERA EDICIÓ
La primera edició del Fòrum 
ENS es va celebrar amb èxit 
l’octubre de 2017 a la Vall 
d’en Bas, la Garrotxa, amb el 
lema “Junts per un Turisme 
de Natura responsable” i va 
comptar amb la participació 
de 200 professionals i amb un 
total de 35 ponències, esde-
venint la trobada estratègica 
més important per a profes-
sionals, experts, empreses 
i administracions públiques 
vinculats al turisme sostenible 
i de natura. Per la segona edi-
ció, a Deltebre, hi ha previst 
un gran nombre de sessions 
participatives de treball i acti-
vitats per descobrir el Delta. I 
una de les novetats d’aquest 
II Fòrum ENS, és el foment 
de la mobilitat amb bicicleta, 
posant a l’abast dels assis-
tents bicicletes convencionals 
i elèctriques; una iniciativa en 
coordinació amb l’Associació 
d’Empreses i Activitats Turís-
tiques del Delta de l’Ebre.

AL 2017 FÒRUM ENS
Deltebre serà la capital catalana de 
l’Ecoturisme durant els dies 23 i 24 d’octubre
El director general de 

Turisme de la Generalitat 
de Catalunya, Octavi Bono, 
i el president del Patronat 
de Turisme de la Diputació 
de Tarragona i alcalde de 
Deltebre, Lluís Soler, han 
presentat aquest matí a 
Deltebre el II Fòrum ENS 
(Ecoturisme, Natura i 
Sostenibilitat), que tindrà lloc 
en aquest municipi els dies 23 
i 24 d’octubre.   
L’acte ha tingut lloc al Centre 
Fluvial del Delta, espai que aco-
llirà els 200 professionals del 
sector de l’ecoturisme català 
que està previst que participin 
en aquesta trobada.
Deltebre i les Terres de l’Ebre es 
convertirà en el punt de troba-
da del món de l’ecoturisme de 
la mà d’aquesta cita estratègica 
biennal organitzada per la Ge-
neralitat de Catalunya, impulsa-

da per la Taula d’Ecoturisme de 
Catalunya (ens participatiu pu-
blicoprivat que avalua i fa el se-
guiment del Pla NaturCAT2020) 
i que compta amb la col·labo-
ració del Patronat de Turisme 
de la Diputació de Tarragona, 
l’Ajuntament de Deltebre i l’As-
sociació d’Empreses i Activitats 
Turístiques del Delta de l’Ebre.
Un dels objectius principals del 
Pla estratègic de Turisme de Ca-
talunya 2018-2022 és el d’afa-
vorir pràctiques sostenibles, 
que apostin per la qualitat, que 
preservin l’entorn i que contri-
bueixin a desestacionalitzar i 
descentralitzar els fluxes turís-
tics. En línia amb aquestes pri-
oritats, la segona edició del Fò-
rum ENS se celebra sota el lema 
“Ecoturisme tot l’any”. La troba-
da comptarà amb un programa 
molt complet que inclourà po-
nències, taules de debat, ses-

sions de treball participatives, 
una àgora de projectes i moltes 
altres activitats, tot plegat amb 
l’objectiu de trobar propostes 
de com fer vius els territoris i les 
empreses d’ecoturisme durant 
tot l’any i com millorar la deses-
tacionalització ecoturística po-
sant en valor la natura i creant 
productes diferenciats per tem-
porada. Una de les activitats més 

esperades d’aquesta nova edició 
és la ja confirmada masterclass 
amb Hector Ceballos-Lascuráin. 
Considerat pare del terme “eco-
turisme” i tot un referent mun-
dial en aquesta temàtica, Ceba-
llos-Lascuráin va elaborar fa 25 
anys un Pla Mestre d’Ecoturisme 
al Delta de l’Ebre, sent el primer 
d’aquestes característiques a 
Catalunya i a l’estat espanyol. 

UGT EL PERELLÓ
“EXPLOTACIÓ DE 
TEMPORERS PER 
PART DE MÀFIES”

ARTMURIA OBTÉ 
UN DELS MAJORS 
RECONEIXEMENTS

Al voltant d’un miler de tempo-
rers del camp en situació irre-
gular a les Terres de l’Ebre estan 
exposats a l’explotació per part 
de xarxes mafioses. Així ho ha 
denunciat la Federació d’Indús-
tria, Construcció i Agro (FICA) del 
sindicat UGT, que ha constatat 
també l’existència de nombrosos 
pisos pastera, especialment a la 
zona d’Amposta, on s’amunte-
guen els treballadors per dormir 
en matalassos al terra que els 
poden costar 120 euros al mes. 
Tot i assegurar que la Inspecció 
de Treball compleix la seva tasca, 
els responsables sindicals han fet 
una crida als treballadors perquè 
denunciïn aquests casos i evitin 
els abusos que, principalment, 
es viuen al sector del cítrics així 
com a l’arròs. En aquest sentit, 
assenyalen que, a més de no do-
nar-los d’alta a la Seguretat Soci-
al, les màfies els retenen part de 
sou i els retenen la documenta-
ció.

La varietat de mel de Taronger 
amb Safrà d’artMuria (www.art-
muria.com), produïda per mè-
todes artesanals al Perelló, ha 
destacat de forma excepcional 
obtenint les preuades 3 estrelles, 
en l’edició 2019 dels londinencs 
Great Taste Awards, considerats 
els Òscars de l’alimentació. L’ob-
tenció d’aquest màxim guardó la 
situa dins de la classificació dels 
millors productes del món “The 
Guild of Fine Food”. Aquesta mel 
de luxe, elaborada al Baix Ebre, 
entre flors silvestres de la zona 
mediterrània, per l’apicultor Ra-
fael Muria i la seva empresa Mel 
Muria, ha estat destacada entre 
els 208 productes de tres es-
trelles, dels més de 12.700 pre-
sentats, procedents de més de 
100 països, en la present edició 
d’aquests premis internacionals 
del sabor, que han estat lliurats 
aquest mes de setembre a Lon-
dres (Regne Unit).
(ebredigital.cat)

ROQUETES
INICIADA LA SEGONA FASE DE LES OBRES 
DE MILLORA DE LA ZONA ESPORTIVA 
MUNICIPAL

L’alcalde de Roquetes, Paco Gas, 
el regidor d’Esports i Obres Pú-
bliques, Ivan Garcia i la regidora 
d’Urbanisme, Núria Altadill, van 
realitzar una visita les obres que 
s’estan portant a terme a la zona 
esportiva municipal. Les obres 
consisteixen en la remodela-
ció dels vestidors i accessos del 
camp de futbol de gespa natural, 
pressupostades en 63.295,41€, 
i en el tancament perimetral de 
tota la zona esportiva amb la 
col·locació d’una balla, amb un 
cost de 58.227,74€, amb l’objec-
tiu d’evitar possibles actuacions 
vandàliques. El regidor d’Esports 
i Obres Públiques, Ivan Garcia, va 
explicar que aquestes actuacions 

formen part del conjunt d’obres 
econòmicament sostenibles que 
es porten a terme amb el superà-
vit obtingut l’any 2017. Aquests 
treballs corresponent a la segona 
fase de les obres de millora de la 
zona esportiva municipal, des-
prés que l’any passat es construís 
en la primera fase, el camp de 
gespa artificial amb una inversió 
de 34.206,43€. 
L’any vinent està previst acabar la 
reforma integral de tota la zona 
esportiva amb la construcció 
d’un camp de Vòlei platja i la re-
modelació de l’edifici de les pis-
cines, entre altres actuacions que 
s’estan acabant de gestionar. (an-
tena caro)

CAMARLES
FESTA DE LA SEGA, 
AQUEST DIUMENGE 
DIA 22

Camarles celebrarà diumenge 
la Festa de la Sega. Un any més, 
la finca de Gilberto tornarà a ser 
el lloc escollit per mostrar com 
se segava antigament l’arròs al 
Delta. El dia començarà a les 10 
hores, amb la trobada dels sega-
dors i segadores. A partir de les 
10.30 hores, s’iniciarà la Sega i 
després es continuarà la batuda 
de l’arròs al sequer de la torre 
“La Granadella”. Per finalitzar, 
degustació d’arrossos i dolços 
típics per a tots els que disposin 
del tiquet. Els tiquets estan dis-
ponibles a l’Ajuntament, a 5 eu-
ros i inclou: entrants, degustació 
d’arrossos, postres i beguda. Els 
interessats en segar es poden 
inscriure al mateix Ajuntament.
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FLIX ASCÓ
ACTES DEL FINAL 
DE LA BATALLA DE 
L’EBRE 

VIGILÀNCIA A 
L’INTERIOR DE LA 
CENTRAL

Els actes en commemoració del 
Final de la batalla de l’Ebre s’han 
programat aquest 2019 per als 
dies 15, 16 i 17 de novembre. A 
més de la recreació i la cami-
nada pels espais de la batalla, 
també s’han organitzat altres 
activitats paral·leles al voltant 
d’aquesta efemèride. Per a la 
seua difusió, s’ha editat un car-
tell, dissenyat per Maria Pena.

La Unitat de Resposta de la Guàr-
dia Civil encarregada de protegir 
físicament les centrals nucle-
ars ha començat el seu servei a 
les instal·lacions d’Ascó (Ribera 
d’Ebre). Segons ha informat el 
cos, el contingent està format per 
membres del Grup de Reserva i 
Seguretat (GRS) que tindran una 
presència permanent a l’interi-
or de la planta per tal de repel·lir 
possibles atacs o intrusions. L’any 
2017 es va fer una prova pilot a la 
central de Trillo (Guadalajara) i ara 
es preveu que el servei s’implan-
ti a la resta de plantes de l’Estat 
-entre elles la de Vandellòs II- 
abans de final d’any. L’Associació 
Nuclear d’Ascó Vandellòs (ANAV) 
assumirà els 8 MEUR anuals que 
s’estima que costarà aquesta ac-
tivitat policial i l’allotjament del 
contingent, en casernes, dins les 
centrals. La mesura s’adopta en el 
marc de l’alerta antiterrorista. 35 
agents estaran en cadascuna de 
les dues centrals.

MÓRA D’EBRE
L’AJUNTAMENT LLIURA 1.291 EUROS AL 
CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL 
JERONI DE MORAGAS

L’Ajuntament de Móra d’Ebre ha 
fet l’entrega al director del Cen-
tre Jeroni de Moragas, Josep 
Maria Garcia, dels diners que es 
van recaptar al sopar solidari a 

benefici del Jeroni de Moragas 
celebrat el passat dia 27 de juliol 
de 2019. 
La quantitat lliurada ascendeix a 
1.291 euros.

INCENDI
NOUS AJUTS 
PER AL PAGESOS 
AFECTATS
La consellera d’Agricultura, Te-
resa Jordà, ha ofert aquest dis-
sabte als agricultors afectats pel 
foc de Ribera d’Ebre nous ajuts 
per “retornar la capacitat pro-
ductiva de manera immediata”. 
En una atenció als mitjans des de 
la Palma d’Ebre després de reu-
nir-se amb els afectats per l’in-
cendi, Jordà ha dit que han pre-
sentat aquest nou paquet d’ajuts, 
que tot i que encara no té xifra, 
hauria de permetre als afectats 
poder “aguantar” mentre, per 
exemple, els arbres no tornen a 
ser productius. Així, Agricultura 
confia en evitar, també, aban-
donament de terres. Els ajuts 
s’afegeixen al primer paquet de 
mesures, que en global sumava 
uns 11,5 MEUR, segons la con-
sellera. El representant de la 
plataforma de pagesos afectats 
pel foc¡, Enric Prunera, ha valo-
rat positivament els nous ajuts i 
la predisposició del Govern. “Es-
tem condemnats a entendre’ns”.

 CULTIUS 
ALTERNATIUS PER 
DIVERSIFICAR LA 
FRUITA DOLÇA
   
Aquest mes de setembre s’ha 
presentat al Consell Comarcal 
de la Ribera d’Ebre, l’Estudi 
d’anàlisi de mercat d’alter-
natives productives per la 
diversificació de cultius del 
sector de la fruita dolça. De 
l’estudi, se’n desprèn que els 
cultius de la cirera, el kiwi i 
l’ametlla són els tres cultius 
que podrien plantar-se a la 
zona de la Ribera d’Ebre de 
manera competitiva i que po-
den considerar-se atractius a 
nivell comercial. La presidenta 
del Consell Comarcal, Gemma 
Carim, va obrir la jornada i va 
explicar que l’estudi s’ha fet 
per poder acompanyar a les 
persones productores que els 
seus cultius han estat afectats 
pel virus de la Sharka i poder 
facilitar possibles cultius 
alternatius.

RIBERA POLÍTICA
La flixanca Norma Pujol demana més esforços 
en les polítiques de prevenció de sinistres
La diputada flixanca, 

Norma Pujol, ha començat 
la seva primera intervenció al 
faristol del Congrés mostrant 
la seva solidaritat amb els 
territoris que han patit 
la gota freda, i recordant 
l’incendi de la Ribera d’Ebre 
d’aquest estiu.  
Pujol ha intervingut en el debat 
d’una proposició no de llei que 
plantejava diferents accions per 
pal·liar els danys provocats per 
les inundacions i altres sinis-
tres.
Per a la diputada ebrenca “hau-
rien de prevaldre les polítiques 
de prevenció de sinistres” per-
què fins ara els principals es-
forços encara estant centrats 
en les actuacions de reparació 
dels efectes. En aquest mateix 
sentit ha advertit que “l’impacte 
del canvi climàtic ens obliga a 
debatre sobre els mecanismes 
de planificació i prevenció da-

vant els desastres naturals”..
Pujol després de recordar la re-
clamació feta pels ajuntaments 
dels municipis de la Ribera 
d’Ebre afectats per l’incendi de 
ser declarats com a zona greu-
ment afectada per una emer-
gència de Protecció Civil, ha 
fet diferents puntualitzacions 
a la proposició. La diputada re-
publicana ha demanat que “en 
aquelles zones afectades greu-
ment per una emergència de 
protecció civil, la consideració 
de mals materials haurien d’in-
cloure les edificacions que no 
són ni primer habitatge, ni seus 
d’empresa o d’administracions, 
perquè en molts casos aques-
tes limitacions han deixat sense 
ajudes a moltes famílies afecta-
des”. A més també ha proposat 
“no aplicar la limitació actual 
de despeses a les corporacions 
locals i permetre que es puguin 
atendre totes les despeses fe-

tes pels ajuntaments degut als 
incendis o inundacions”. En 
aquest mateix sentit ha dema-
nat que l’administració central 
no es limiti a avaluar la possi-
ble aplicació de reducció dels 
índexs de rendiment net de les 
explotacions i activitats agràries 
de  les zones sinistrades; sinó 
que apliqui directament la re-
ducció. Pujol després de reco-

nèixer les accions benintenci-
onades que impulsa el govern, 
ha exigit “lleialtat institucional” 
cap a les altres administraci-
ons que estan actuant contra 
les catàstrofes, i evitar que les 
ajudes es superposin o contra-
vinguin amb les mesures adop-
tades. La diputada ha acabat la 
seva intervenció fent una crida 
a l’esperança: “rebrotarem”.
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HOMENATGE 
PÒSTUM ALS 
QUATRE BOMBERS 
DEL PARC DE FLIX 
MORTS A L’INCENDI 
DE NONASP DE 1994
El passat dissabte, 14 de se-
tembre, es van complir 25 

anys de l’incendi forestal de 
Nonasp de 1994 on van per-
dre la vida quatre bombers. Per 
aquest motiu, es van fer diver-
sos actes d’homenatge a la Ri-
bera d’Ebre. El primer d’ells a 
Miravet, organitzat per la famí-
lia d’Eusebi Fidel Miró, bomber 
que va morir en aquell incendi. 
Més tard, els Bombers de Móra 
d’Ebre van inaugurar un monò-

lit i una placa de record que es 
va instal·lar al Parc de la capital 
de la Ribera. Finalment, va tenir 
lloc un acte al Parc de Bombers 
de Flix. L’incendi de Nonasp, 
que va començar a l’abocador 
d’aquesta vila, va cremar més 
de 5.000 hectàrees i va afec-
tar diversos municipis ebrencs 
com ara la Pobla de Massaluca, 
Vilalba, la Fatarella i Riba-roja.

*Ajuntaments del Baix Ebre 
denuncien que es queden 
sense consultes mèdiques 
a la tarda. Segons l’Institut 
Català de la Salut es tracta 
d’una mesura temporal per 
manca de metges. Ajunta-
ments del Baix Ebre, com 
ara Benifallet, Aldover i 
Paüls han denunciat que a 
partir del proper 14 d’oc-
tubre es queden sense cap 
consulta mèdica en horari 
de tarda. Fins ara, els muni-
cipis disposaven d’una tarda 
a la setmana i quatre matins 
on els metges passaven 
consulta als veïns i veïnes, 
però ara totes seran al matí. 
L’alternativa que ha ofert 
l’Institut Català de la Salut 
(ICS) és que els pacients que 
no puguin anar al matí es 
desplacin al Centre d’Aten-
ció Primària de Ferreries, a 
Tortosa. Segons notícia de 
la cadena SER, l’alcaldessa 
de Benifallet, Mercè Pedret, 
ha criticat que “aquesta me-
sura afavoreix que la gent 
marxi del poble per anar a 
viure a la ciutat” i ha lamen-
tat que “les condicions que 
hi havia fa uns anys, cada 
cop es van reduint més”.

* Les obres de la primera 
fase de la circumval·lació de 
Gandesa, una reivindicació 
històrica, segueixen avan-
çant. La rotonda connectarà 
amb la futura variant de l’N-
420 i de la C-43 per evitar el 
trànsit de vehicles pesants i 
amb matèries perilloses pel 
centre urbà. 
Es preveu que a l’abril de 
2020 hagin finalitzat totes 
les obres. 

MÉS 
NOTÍCIES 

CULTURA
El Palau Oliver de Boteller acull l’exposició 
itinerant “55 URNES per la Llibertat”
L’exposició “55 URNES per 

la Llibertat” s’inaugurarà 
aquest divendres,  20 de 
setembre, a les 19 hores, 
a la sala d’exposicions del 
Palau Oliver de Boteller de 
Tortosa, i comptarà amb la 
presència de la consellera 
de Cultura, Mariàngela 
Vilallonga; el director dels 
Serveis Territorials de Cultura 
a les Terres de l’Ebre, Ferran 
Bladé; el regidor de Cultura 
de l’Ajuntament de Tortosa, 
Joaquim Martorell, i el 
comissari de la mostra, Esteve 
Sabench.   
El Comitè de Solidaritat Catalana 
de la Catalunya Nord va posar en 
marxa aquest projecte amb l’ob-

jectiu de fer memòria, denúncia 
i homenatge als fets de l’1 d’oc-
tubre. L’exposició mostra el tre-
ball d’una cinquantena d’artistes 
de Catalunya, de diferents ten-
dències, diferents generacions, 
des de les Terres de l’Ebre fins a 
París, tots ells amb una creació 
que fa  visible el seu compromís 
amb una societat que afirma pa-
cíficament des de fa anys la seva 
voluntat de llibertat. Cadascun 
dels artistes va disposar d’una 
de les urnes del referèndum de 
l’1-O i va poder fer la  seua cre-
ació per a mostrar el seu com-
promís pel dret a la democràcia 
i a decidir. Cal destacar que amb 
gran generositat han cedit el seu 
treball de manera gratuïta per a 

ajudar a aconseguir els objec-
tius del projecte. Comissariada 
per Esteve Sabench i Fina Duran 
i amb muntatge dissenyat per 
Jordi Tolosa, l’exposició, va inici-
ar el seu recorregut a Brussel·les, 
inaugurada pel conseller Lluís 
Puig i a continuació va viatjar a 

DIMARTS DIA 24
La Crida Nacional per la República convoca 
la primera assemblea a Tortosa
La Crida Nacional per la 

República ha convocat 
els seus associats i adherits 
de Tortosa a la primera 
assemblea, que se celebrarà 
el dimarts 24 de setembre al 
Centre Cívic de Ferreries.  
En el decurs de la reunió, que 
s’iniciarà a les 19.00 hores, la 
membre del Govern de la Cri-
da Nacional, l’aldeana Irene 
Negre presentarà els membres 
de la Coordinadora de Tortosa. 
Posteriorment, es pronunciaran 
quatre xerrades informatives so-
bre el Consell per la República, la 
Crida Nacional per la República, 

el Debat Constituent i l’Assem-
blea Nacional de Catalunya, que 
aniran a càrrec de Jordi Romeva, 
Pep Andreu, Susanna Lizárraga i 
Joaquim Vallés. Impulsada pels 
presidents de la Generalitat, Car-
les Puigdemont i Quim Torra, i 
pel president del grup parlamen-
tari de Junts per Catalunya, Jordi 
Sànchez -actualment empreso-
nat-, la Crida Nacional per la Re-
pública “és un moviment polític 
organitzat que aplega la ciutada-
nia que comparteix l’objectiu de 
proclamar la República catalana 
mitjançant mètodes exclusiva-
ment pacífics i democràtics.

Perpinyà, on va ser presentada 
pel president, Quim Torra. Un 
dels eixos del projecte és el ca-
tàleg posat a la venda a favor de 
la Caixa de Resistència. L’exposi-
ció es podrà visitar al Palau Oli-
ver de Boteller de Tortosa), fins al 
8 de novembre.
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A la novel·la, el Gira-sol, és 
un hostal reconvertit en apar-
taments, però és un nom que 
té molta simbologia, com 
per exemple, en la cultura 
xinesa simbolitza una llarga 
vida i bona sort i també té 
un simbolisme espiritual, ja 
que el seu moviment seguint 
la posició del sol represen-
ta una manera de vida feliç 
i una recerca constant de 
llum, d’il·luminació...
Els gira-sols em fascinen des 
de sempre. La seva vitalitat, el 
seu color, i sobretot per aques-
ta simbologia que tan bé has 
descrit. El nom, com bé dius, 
va ser escollit minuciosament. 
Moltes gràcies per adonar-te’n!

Tens pensada una altra no-
vel·la?
Si, de fet ja fa temps que l’estic 
escrivint, és un argument com-
plicat sobre la recerca de les 
cartes deixades per una dona, 
que ja no està en aquesta di-
mensió, al seu marit. A poc a 
poc, i ajudat per una noia molt 
especial, el doctor Ferran anirà 
descobrint la vida secreta de la 
seva difunta esposa, una dona 
sorprenent, brillant, i en oca-
sions, cruel. Estic gaudint molt 
escrivint-lo, espero que vatros 
xaleu llegint-lo.

ELENA SOLÉ
ESCRIPTORA DE :
“TOTS SOM EL SECRET D’ALGÚ”

Elena va néixer a Arnes. Va 
estudiar magisteri però 

mai ha exercit de mestra. En 
complir els 50 anys, aquesta 
dona, inquieta, activa i 
lluitadora, va decidir fer un 
canvi de vida. 

Als cinquanta anys decidei-
xes fer un canvi de vida i 
muntar el teu propi negoci, 
per què?
Un dia mires enrere i, tot i que 
t’agrada el que hi veus, penses 
que és hora d’un canvi que et 
tregui de la zona de confort. En 
cada dècada de la meva vida hi 
ha hagut una sotragada impor-
tant, a vegades no buscada per 
mi, però la vida et posa davant 
els reptes necessaris per créi-
xer. I als cinquanta tocava això: 
canvi de feina, i alhora canvi 
d’entendre la meva existència.

Es tracta d’una agrobotiga 
“especial”, no?
Sí, és un lloc especial, on 
l’agrobotiga es combina amb 
l’art: Art-grobotiga. Vaig po-
sar-li el nom amb aquest joc 
de paraules. A banda de vendre 
productes de la terra (mel, oli, 
vi, fruits secs, olives...), records 
del poble, i productes dels ar-
tesans de la zona, fem presen-
tacions de llibres, exposicions 
de pintura i fotografia, i l’acti-
vitat que té més seguidors: els 
tasts de vins i gastronomia lo-
cal.

Com arribes al món de la li-
teratura?
Des de petita sempre m’ha 
agradat escriure, tinc llibre-
tes plenes de poesies, i petits 
relats. Als trenta anys vaig es-
criure la meva primera novel·la 
“Elisa Voltes”, i va estar amaga-
da en un calaix més de quinze 
anys, la vaig publicar primer per 
als amics i família, i veient que 
la cosa anava bé em vaig de-
cidir a fer una tirada més gran, 
actualment anem per la sisena 
edició. L’any 2016 vaig publicar 
la segona i fins ara la meva pre-
ferida “Ànimes de vidre”, i des-

“UN DIA MIRES 
ENRERE I, TOT I 
QUE T’AGRADA 
EL QUE HI VEUS, 
PENSES QUE ÉS 
HORA D’UN CANVI 
QUE ET TREGUI 
DE LA ZONA DE 
CONFORT.”

prés han vingut les altres dues. 
Escriure, com tot en la vida, 
per mi significa perdre la por 
a mostrar-te tal com ets. Tots 
els personatges tenen alguna 
cosa teva, i en boca d’ells pots 
expressar els teus sentiments 
més profunds. Escriure, pintar, 
crear en general és una teràpia 
excepcional que aconsello a 
tothom.

Fins ara tens quatre novel·les 
publicades: «Elisa Voltes», 
«Ànimes de vidre”, «Camins 
d’aigua i foc» i “Tots som el 
secret d’algú”. Quina, de to-
tes, tindria una segona part? 
Suposo que totes podrien 
continuar, tot i que les histò-
ries queden lligades i tanca-
des, però tot és proposar-s’ho. 
Potser de la que més he tingut 
demanda d’una segona part és 
precisament de la primera que 
vaig escriure.

Que tenen en comú?
Els sentiments, jo diria que so-
bretot l’esperança. I la lluita per 
un món millor, a través de les 
relacions amb els altres.

Quina t’ha costat més escriu-
re i per què?

“Ànimes de vidre” perquè va 
ser la primera d’aquesta nova 
etapa de la meva vida, i perquè 
és en la que vaig despullar la 
meva ànima.

Parlem de “Tots som el se-
cret d’algú”, el teu darrer 
llibre. Parla de la Bea que 
va néixer al Delta i, un cop 
jubilada, decideix tornar-hi. 
Allí es retroba amb el seu 
passat i s’adona també de 
la buidor de la seva exis-
tència. Per omplir els dies, 
engega un projecte per a la 
comunitat... Té alguna cosa 
a veure amb la teua vida?
No m’ho havia plantejat mai, 
bona pregunta. Potser si, la 
decisió de fer un canvi en les 
nostres vides, per cercar al-
guna cosa millor. Per voler 
créixer interiorment, i l’interès 
d’ajudar a l’altra gent. Segu-
rament sí que tenim moltes 
coses en comú, però com en 
qualsevol dels altres perso-
natges. En les presentacions 
que he fet del llibre a Arnes, 
Gandesa o Barcelona, Bot... 
Sempre surten preguntes in-
teressants com aquesta, que 
em fan adonar que a vegades 
escrius o penses coses, sense 

ser-ne del tot conscient, i són 
els lectors qui et fan adonar de 
petits detalls, que ni tu matei-
xa havies tingut presents.

Quin valor tenen els secrets 
sense l’existència d’un xa-
farder/a?
Un secret ho és fins que se 
sap. La paraula secret es con-
verteix en el seu antònim quan 
hi ha algú pel mig que el re-
vela.

Al teu llibre es parla d’immi-
gració, de violència de gè-
nere...
Els problemes socials són 
presents en totes les meves 
novel·les. Per mi és crucial 
donar veu als col·lectius més 
desafavorits, i comprendre 
que alguna cosa cal canviar 
en aquest món, cada cop més 
deshumanitzat i individualista. 
I no m’agradaria que sonés a 
tòpic, és que realment els hu-
mans no som conscients del 
que li estem fent al planeta, a 
les altres persones (invisibles) 
que també hi viuen, o millor 
dit, hi sobreviuen. Alguna cosa 
ha de canviar, i cadascú en el 
seu petit àmbit, cal que faci els 
possibles perquè així sigui.
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(Ed. Quorum Llibres)
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4A. CATALANA,  
150 EQUIPS MENYS
L’última lliga, la millor, la 
Quarta catalana, dóna el tret 
aquest cap de Setmana. I dic 
la millor perquè gràcies a ella 
molts jugadors que els agrada 
jugar tenen la possibilitat 
de fer-ho i en poden gaudir. 
Una quarta catalana que a la 
temporada 2012-2013 tenia 19 
grups a Barcelona. Avui 13. A 
Girona cinc, avui 4. A Lleida 
dos, i avui un. I a la nostra 
província 3, i avui dos. Són 
150 equips menys en 7 anys. 
Enguany hi ha dos equips més 
que la passada campanya 
però és pels 4 filials (Olimpic, 
R-Bítem, Gandesa i Ebre Esco-
la) i el retorn del Pinell. L’any 
passat es va fer un play off 
que va ser un èxit. Enguany 
s’hagués pogut tornar fer. El 
dia 8 de setembre es va retirar 
el Vilalba. Però la federació ha 
preferit no moure el calendari 
i cada setmana descansaran 
dos equips. Un tema per haver 
fet debat. A Vilalba, després 
de 37 anys de camí, no hi hau-
rà futbol per només quedar un 
directiu, el seu president, Is-
mael, que ha estat moltes nits 
sense dormir i com ell recorda: 
“he plorat com un crio”. I jo 
ploro una mica en veure la 4a. 
catalana que no es mima com 
es mereix. Sinó es cuida, està 
sentenciada a desaparèixer. I 
dóna vida a moltes poblacions 
petites. Sort a tots els equips 
per aquesta temporada. I 
encoratjar-los per la lluita del 
futbol més modest.

CELMA

FEBRA CANAL 
TERRES DE 
L’EBRE
Una autèntica bogeria. L’inici 
de temporada de Minut 91 a 
Canal Terres de l’Ebre, coinci-
dint amb el de les categories 
territorials, ha comportat 
un seguiment espectacular 
dels programes, reportatges 
i també dels partits íntegres 
que es pugen enguany al por-
tal ebredigital.cat.  Al Canal 
Plus està ‘Fiebre Maldini’. 
Aquí existeix la Febra Canal 
Terres de l’Ebre. O Febra 
Minut 91. Tot i que el projecte 
ja fa uns anys que funciona 
a la tele ebrenca, amb gran 
repercussió, aquestes dues 
setmanes de setembre han 
estat una bojeria. L’esport 
modest es reivindica i la pas-
sió incrementa. La nova apos-
ta per poder veure els partits 
íntegres per ebredigital.cat 
també evita queixes que rebo 
els caps de setmana sobre si 
“aquesta jugada, a veure si 
no la posaràs”. “Només poses 
el que vols”. De tot plegat 
només puc dir que entenc que 
les pulsacions estan accele-
rades durant el partit i que, 
en general, és un malestar 
puntual que no s’ha de tenir 
en compte. Després de tants 
anys no fa falta aclarir que si 
algú ha necessitat una jugada 
en concret, l’ha tinguda. Així 
ha estat i així serà sempre. La 
febra Canal Terres de l’Ebre 
puja els diumenges la nit. 
I acabem de començar la tem-
porada. A seguir.  

MICHEL

MINUT 91 . A CANAL TERRES DE L’EBRE
DIUMENGE (22.30h). Resums: Martinenc-Ascó, Torto-
sa-Cambrils U, la Sénia-Gandesa, Ampolla-M Nova, Ulldeco-
na-Camarles, Roquetenc-S Bàrbara, Catalònia-Olímpic, Ebre 
Escola-Aldeana, Rapitenca-Flix i Xerta-Alcanar.  Convidats: 
Guillermo Camarero (tècnic del Gandesa) i Jesús Ferrando. 

ELENA SOLÉ
ESCRIPTORA DE :
“TOTS SOM EL SECRET D’ALGÚ”

(Ed. Quorum Llibres)

PROPERA JONADA

PRIMERA CATALANA

Martinenc-Ascó
diumenge 12 hores

SEGONA CATALANA

DISSABTE
Pobla-Borges 16.30h
Bonavista-Riudoms 
17h
Montblanc-Perelló  17h
Roda-Rapitenca 19h

DIUMENGE
Canonja-Amposta 12h
Ulldecona-Camarles 17h
La Sénia-Gandesa 17h
Tortosa-Cambrils U 17h
Ampolla-M Nova 
17.30h

TERCERA  CATALANA

DISSABTE 
Roquetenc-S Bàrbara 
16.30h
Catalònia-Olimpic 
16.30h
Ebre E-Aldeana 17h
Amposta-Corbera 17h
Ametlla-J i Maria 
17.30h
Rapitenca-Flix 18h 

DIUMENGE
Arnes-La Cava 17h
S Jaume-R Bítem 17h
Batea-Godall 17.15h

QUARTA  CATALANA

DISSABTE 
La Cava-Ebre E  18.15 h

DIUMENGE 
Xerta-Alcanar 12h
Ginestar-Benissanet 16h
Fatarella-Masdenverge 
16.30h
Pinell-Tivenys (ajornat)
R Bítem-Gandesa 17h
Descansen: Catalònia i 
Olímpic

PRIMERA CATALANA

L’Ascó va perdre en el 
primer partit a casa, contra 

el Santboià (0-4).
Un partit marcat per les cir-
cumstàncies adverses que ja 
es van produir  abans de dispu-
tar-se amb les baixes de Troya-
no, Nico, Riki, Xavi Marqués i el 
porter Fuertes. Davant d’aques-
ta baixa de Fuertes, es va decidir, 
per no tenir només un porter, 
fitxar a un vell conegut a Ascó, 
com ho és Josep Cabacés. 
Les adversitats no van acabar 
aquí. Als primers minuts del 
duel es va lesionar Ñoño, un 

dels puntals. Pachu, per un cop, 
també va haver de ser substituït 
i va necessitar punts de sutura 
a la cella. I Quim Cardona es 
va ressentir de les molesties al 
turmell. Malgrat tot, la prime-
ra meitat va ser anivellada. El 
Santboià es va avançar amb una 
centrada-xut. Però a l’inici de 
la represa, al minut 3, una falta 
al centre del camp, del flixanco 
Ferran, va suposar-li la sego-
na groga. Ja no va haver més 
història. Eren massa adversitats 
que va aprofitar el Santboià. 
Caldrà esperar recuperar gent. 

Massa adversitats per 
a l’Ascó (0-4)

CD TORTOSA (1-1)

El Tortosa va cedir un empat 
a Bonavista, equip que va 

ascendir la lliga passada (1-1).                   
Un contratemps per un equip 
amb aspiracions d’ascens. Tot 
i estar a la segona jornada, po-
den ser dos punts importants en 
l’objectiu. German Inglés, el tèc-
nic, deia que “estic molt dolgut 
pel partit. Tot i avançar-nos en 
el marcador, no vam sentenciar 
quan vam tenir moltes ocasions 

per fer-ho. I a la represa, arran 
d’una falta lateral, el Bonavista 
va empatar per un malentès en-
tre la defensa i porter. Llavors ja 
vam jugar precipitats i no vam 
poder marcar”. El Bonavista va 
fer el seu partit i li va sortir força 
bé, sumant un punt d’or. 
La notícia negativa ha estat la 
confirmació de la lesió del por-
ter Josué, amb trencaments dels 
lligaments del genoll. 

Ensopegada contra 
pronòstic, a Bonavista

UE RAPITENCA (3-0)

La Rapitenca va sumar la 
primera victòria de la lliga, 

contra el Cambrils U (3-0).                   
L’equip rapitenc va ser molt su-
perior al rival, tenint moltes oca-
sions a més dels gols de Ferran i 
de Valcárcez, a la primera meitat. 
A la represa, l’equip no va baixar 
la intensitat; al contrari, amb els 
canvis fins i tot va incrementar-la 

i va sentenciar amb un gran gol 
de Ricardo, el millor del partit, 
amb un tret des de fora de l’àrea. 
Amb el 3-0, els locals van tenir 
més oportunitats per assolir un 
resultat més ampli. 
L’afició, amb més presència que 
altres temporades, va gaudir 
amb el joc i la victòria de l’equip 
en el primer partit a la Devesa.

L’afició va gaudir del 
primer partit a casa
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TRIOMF CONTRA 
EL MONTBLANC 
(2-1)
El Móra la Nova va guanyar el 
primer partit, contra el Mont-
blanc (2-1). Agustí, autor dels 
gols, va tornar a ser letal. El partit 
va començar amb domini visitant 
però, amb els minuts, el Móra la 
Nova va apoderar-se de la pilota i 
va donar-li velocitat al joc. Així va 
tenir diverses ocasions, fins que 
al minut 44, Agustí, en posició 
dubtosa pels visitants, va fer 
l’1-0. Fins el descans, els visitants 
van apretar, gaudint de dues 
oportunitats. A la represa, amb el 
canvis i amb Yatma al camp, els 
de la Conca van imposar-se. De 
penal, van empatar i van gaudir 
llavors de dues opcions per 
remuntar. Però, quan més patia 
el Móra la Nova i el Montblanc 
més abocat estava, una contra 
de manual, va permetre a Agustí, 
imposant-se al central amb el seu 
cos, fer el 2-1. El Móra la Nova va 
saber conservar l’avantatge i va 
tenir dues opcions, amb gol anul.
lat a Agustí. El Móra té jugadors 
amb molesties, com Bati o 
Fuertes.

L’ULLDECONA 
CREIX A RIUDOMS 
(0-2)
L’Ulldecona, amb qui va debutar 
Dani Quesada (torna al club 
després d’haver estat a la Rapi-
tenca i al juvenil del Saragossa) 
va sumar la segona victòria, a 
Riudoms (0-2). Es líder, junta-
ment amb la Sénia. A la represa, 
Marc Fabregat (gran gol de falta) 
i Ion, amb assistència de Dani, 
van marcar. El tècnic Albert Bel 
considerava que “la primera 
meitat va ser igualada, amb 
alternatives i ocasions repartides, 
la nostra més clara fou una de 
Miguel. A la represa, vam ajustar 
les línies i vam estar millor, tenint 
més fases de domini i, en general, 
vam fer un pas avant. El Riudoms 
és un equip que vol dominar el 
joc amb la pilota i a la segona 
meitat vam buscar tenir-la més 
nosaltres i replegar ràpid quan no 
la teníem per recuperar-la. Ens va 
anar bé i el gol de Marc, de falta, 
ens va donar molta seguretat i, 
amb espais, vam fer el 0-2 i vam 
tenir altres opcions. Felicitar a tot 
l’equip pel gran treball”. Corella, 
lesionat, és baixa. 

SEGONA CATALANA
Carles lidera el triomf 
de l’Amposta (3-1)
L’Amposta va guanyar el 

Roda, amb 3 gols de Carles 
Kader (3-1). 
Xavi Cid, tècnic de l’Amposta, “va 
ser una victòria molt treballada 
davant d’un equip que ja teníem 
bones referències i que realment 
em va agradar. Durant els pri-
mers 15 minuts, nosaltres vam 
estar bé, fent circulacions de pi-
lota i tenint un parell d’ocasions. 
Posteriorment, coincidint amb la 
lesió de Marc, vam perdre la ini-
ciativa i vam haver de fer canvis 
en el dibuix per contrarrestar-ho. 
El partit es va igualar i ells, més 
còmodes, van tenir una ocasió 
abans del descans. A la represa, 
vam sortir amb molta intensitat, 

recuperant el control del joc i, 
aprofitant dues recuperacions de 
pilota, amb passades posteriors a 
l’espai, Carles va marcar dos gols 
en dos minuts. Amb el 2-0, vam 
haver de fer nous retocs a l’equip 
per la lesió de Raúl i, a la vega-
da, també el ritme es va frenar. El 
Roda va marcar el seu gol i el par-
tit es va ajustar, tot i que la clau va 
ser que vam marcar el tercer gol 
aviat, arran d’una bona centrada 
de Miki que va culminar Carles. 
Felicitar a l’equip per la victòria i 
pel treball. Cal seguir millorar en 
aspectes que ens manquen, com 
ser més contudents en l’aspecte 
defensiu i, en general, ser encara 
més competitius”.

C.AT. MÓRA 
LA NOVAEl Gandesa salva un 

punt en afegit (1-1)
El Gandesa va empatar 

davant de la Pobla de 
Mafumet (1-1), amb un penal 
que va transformar Gumi al 95.
El tècnic Guillermo Camarero 
deia que “com a l’Ampolla, en la 
primera jornada, vam començar 
freds i vam rebre aviat un gol. La 
diferència fou que en aquesta 
ocasió no vam reaccionar com 
vam fer-ho en la primera jorna-
da,  ni amb la intensitat ni amb 
l’efectivitat en les ocasions que, 
encara que no van ser-ne moltes, 
no les vam transformar. L’equip 
va voler arribar massa ràpid i va 
jugar un xic precipitat, sense ela-
borar les transicions. A la represa 
vam seguir intentant-ho però 

amb massa acceleració. Tampoc 
no va haver claredat en les dar-
reres passades ni en les remata-
des i no vam marcar fins el temps 
afegit, amb un penal clar que va 
permetre salvar un punt”. Blasi i 
Genís eren baixa en un Gandesa 
que no disposa d’una plantilla 
extensa. Camarero afegia que “el 
problema és que tenim limitació 
d’efectius i quan hi ha les baixes 
normals que pot tenir un equip 
en un partit, podem acusar-ho. 
S’està dient que el Gandesa esta-
rà entre els 3 primers però, sense 
renunciar a res, hem de ser realis-
tes de les nostres possibilitats. En 
qualsevol cas, estic molt content 
de l’equip que disposo“.

A LES BORGES (1-3)
L’Ampolla reacciona i 
assoleix el primer triomf
L’Ampolla, després de la 

derrota a casa contra el 
Gandesa, va assolir el primer 
triomf, a les Borges (1-3).  
Segons el tècnic Enric Alaixendri: 
“el partit va començar malament 
quan el Borges, aprofitant una 
indecisió nostra, va marcar aviat 
l’1-0. No obstant, vam reaccio-
nar, dominant i tenint la posses-
sió de la pilota. Va ser important 
assolir l’empat arran d’un córner 
que va rematar Joel. Això ens 
va refermar l’actitud i el domini 
del joc, tenint bones ocasions 
per remuntar. El Borges jugava 
replegat, buscant la contra amb 
pilotes a l’esquena de la nostra 

defensa. Vam controlar-ho bé i, 
a més, a la segona meitat, vam 
incrementar el domini del joc, 
gaudint de noves ocasions fins 
que Ramírez, arran d’una bona 
jugada, va fer l’1-2. Acte seguit, 
Gallego va marcar l’1-3 que va 
decidir, aguantant bé fins el final. 
L’equip va oferir bones sensaci-
ons, molt millors que les del pri-
mer partit. Poc a poc va agafant 
ritme i la forma i seguirem tre-
ballant per progressar en aquest 
sentit”. 
L’Ampolla rebrà diumenge el 
Móra la Nova. Roger Santaella, 
Enric i Marc Perelló, sancionat, 
són baixa. 

A CAMARLES (1-2)
Kevin salva a la Sénia 
que acaba guanyant
La Sénia va vèncer a 

Camarles (1-2).
El Camarles va dominar i va tenir 
dues ocasions clares a la primera 
meitat. La Sénia va jugar més re-
plegada, buscant la contra. Però 
li va mancar més encert en les 
darreres passades. A la represa, 
el Camarles es va avançar amb 
un gran gol d’Arnau. La Sénia va 
seguir fent el seu partit mentre 
el Camarles insistia. Però els lo-
cals no van decidir, tot i les oca-
sions, i la Sénia va empatar amb 
una jugada de Beranuy que va 
culminar Callarisa. Amb l’1-1, el 
porter Kevin va salvar la Sénia. El 
Camarles estava abocat, buscant 

el 2-1. Però la Sénia, en afegit 
(94), va marcar amb una contra 
culminada amb qualitat per Ro-
berto. La Sénia va saber sofrir i es 
va adaptar al que volia. Li va anar 
bé. El Camarles no va decidir i va 
pagar-ho car. Kiki, del Camarles: 
“vam fer un gran partit i vam do-
minar totes les facetes, però no 
vam tenir eficàcia per sentenciar. 
Ens va faltar resoldre les moltes 
ocasions creades”. Serrano, de la 
Sénia: “l’empat hagués estat més 
just però cal valorar l’efectivitat 
en les ocasions que vam tenir i el 
treball defensiu de l’equip, sabent 
Sofrir. I també valorar la bona ac-
tuació del nostre porter”.  

EL PERELLÓ 
CAU CONTRA LA 
CANONJA (1-2)

El Perelló va perdre a casa 
contra la Canonja (1-2), en el 
debut a la Vinyeta. Segons el 
mister Teixidó, ”el partit va ser 
igualat, però a nosaltres ens 
va costar adaptar-nos i, a més, 
vam pagar cares les indecisions 

perquè ens van costar els gols”. 
El 0-2 va venir d’un penal que 
l’afició local va considerar rigo-
rós. A la represa el Perelló va fer 
un pas avant. Teixidó deia que 
“vam intentar-ho i amb coratge 
i actitud ens vam posar dins del 
partit, amb el gol de Gustavo. 
Però amb l’1-2 el partit es va tra-
var i, tot i insistir, no vam poder 
empatar. La Canonja, un equip 
amb ofici, va fer el que més li 

interessava i cal destacar que va 
lluitar Molt. I va saber conservar 
l’avantatge. Per part nostra, cal 
destacar el treball i que hem de 
seguir adaptant-nos a la catego-
ria. Sabem que haurem de patir 
però tenim marge per millorar 
i, sobre tot, hem de progressar 
conscients que és molt impor-
tant no cometre errades que ens 
penalitzen davant de rivals més 
experimentats a la categoria”. El 

Perelló visita demà el Mont-
blanc.

Teixidó, tècnic del Perelló
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EL R BÍTEM SUPERA 
EL ROQUETENC (3-0)

1-0: L’ALDEANA PATEIX 
DAVANT DEL CORBERA

2-0: L’ARNES CREIX, 
CONTRA L’AMPOSTA

3A CATALANA

EL FLIX GOLEJA EL 
SANT JAUME (6-1)

0-1: L’EBRE ESCOLA 
GUANYA A GODALL

El R Bítem va superar el Roque-
tenc, en un derbi que es va deci-
dir a la segona meitat (3-0), amb 
gols d’Emili, Balada i Jordi Abe-
lló. Els de Bítem, tot i els baixes, 
han començat amb seguretat el 
campionat, amb actitud i gent 
jove amb ganes de crèixer.
Jordi Vallés, tècnic del R Bítem: 
“els primers 25 minuts van ser 
igualats, amb moltes impreci-
sions. A partir d’aquí, crec que 
vam poder agafar el control del 
joc, tot i que sense generar pe-
rill. La segona part penso que 
va ser totalment nostra, creant 
ocasions, les dels gols i algu-
na més. Per a mi, resultat just”. 
Miquel Campos, cap de prem-
sa del Roquetenc: “la primera 
meitat va ser igualada, dispu-
tada amb molta intensitat. A la 
represa, una genialitat d’Emili va 
suposar l’1-0. A partir d’aquell 
instant, domini del R Bítem, que 
es va imposar, fent dos gols més 
i tenint alguna opció més com 
un travesser. Nosaltres, a la se-
gona meitat, no vam poder re-
accionar i el R Bítem ens va su-
perar”. El R Bítem visitarà el Sant 
Jaume i el Roquetenc rebrà el 
Santa Bàrbara. 

L’Aldeana va patir per guanyar el 
Corbera (1-0). Segons Bartolo, 
tècnic aldeà: “vam començar 
bé, movent la pilota, amb ritme, 
creant bastantes ocasions ja a 
la primera meitat. No marcar 
va suposar que a la represa ju-
guéssim més precipitats. I el ri-
val cal dir que es va fer fort i que 
defensivament va estar molt 
bé, amb un gran porter que va 
aturar-ho tot, amb una gran pa-
rada a una xilena de Villa. Quan 
ja semblava que el 0-0 serie el 
resultat, un gran gol de Ferran 
va valdre una victòria que crec 
que vam merèixer, destacant la 
feina del rival”. Jordi Barrufet, 
del Corbera: “tot i no tenir pre-
mi amb un punt, estic molt con-
tent i he de felicitar els jugadors 
pel gran treball efectuat davant 
d’un grandíssim equip que m’ha 
impressionat i que, tot i que és 
la segona jornada, el veig com 
un dels favorits a l’ascens. Aixó 
dóna més mèrit al nostre partit. 
Hem de seguir creixent i fent-
nos com a equip. Però el partit 
del diumenge és un pas enda-
vant per poder aconseguir-ho”. 
El porter Cristian Tomàs (exTor-
tosa) va estar esplèndit. 

L’Arnes va vèncer l’Amposta (2-
0). Segons Roger, de l’Arnes: “la 
primera meitat va ser igualada, 
amb domini altern, amb algunes 
ocasions nostres fins que Quim 
va fer l’1-0. Llavors vam baixar 
i l’Amposta va acabar el pri-
mer temps tenint Versiano una 
oportunitat. A la represa, vam 
ajustar les línies i vam millorar, 
dominant més i gaudint d’op-
cions. Ens va faltar resoldre i 
l’Amposta, amb una falta llunya-
na, va poder empatar. No obs-
tant, Quim, en acció individual, 
va decidir amb el 2-0. Victòria 
merescuda”. Jordi Subirats, de 
l’Amposta B: “derrota prou in-
justa. Tot i que l’equip és molt 
jove, es va adaptar al camp i a 
un rival molt fort que busca se-
gones jugades per crear possi-
bilitats a partir d’aquestes. Vam 
contrarrestar-ho, tenint, a més, 
diverses ocasions. Però ells, al 
seu joc, van aprofitar un rebuig 
curt per fer l’1-0. A la represa, 
amb faltes de Sergi i un tret 
d’Òscar, vam poder empatar. 
Ens vam abocar, i en una contra 
va venir el 2-0. Llavors l’Arnes va 
poder fer el 3-0. Bones sensaci-
ons, tot i la derrota”.  

El Flix és líder, en golejar un 
minvat S Jaume (6-1). Segons 
Landa, del Flix: “va ser un partit 
sense massa història; al minut 
6 ja havíem fet dos gols. Però 
ens vam relaxar i no vam sen-
tenciar. A la segona meitat, vam 
jugar amb més intensitat, deci-
dint amb dos gols més. Ens van 
marcar ells i després vam reac-
cionar,amb  els altres dos gols. 
Partit còmode on el rival volia i 
no podia i nosaltres, a intermi-
tències, quan vam empènyer 
vam sentenciar”. Anton, del S. 
Jaume: “vam començar molt 
malament. A l’inici del partit 
vam estar adormits i en 6 mi-
nuts ens van fer dos gols. Poc 
a poc vam entrar en situació i 
vam contrarrestar el joc del rival 
tenint Roger una ocasió que va 
evitar Marc Andreu. A la represa, 
vam sortir bé però ja sense po-
der crear arribada. Les baixes 
també es van acusar així com 
el tema físic i el Flix va anar fent 
els altres gols. Hem de seguir, 
millorant en l’aspecte físic es-
perant en unes setmanes estar a 
l’altura d’altres equip per poder 
competir al nivell que hem de 
fer-ho”.  

L’Ebre Escola va assolir el segon 
triomf, a Godall, i és un dels lí-
ders. Robert Avinyó, del Goda-
ll: “va ser un partit molt disputat 
en què l’Ebre aviat es va avançar 
aprofitant una indecisió nostra. 
Va ser un regal. Durant la prime-
ra meitat, ells van estar molt ben 
col.locats i a nosaltres ens va fal-
tar més intensitat, sobre tot ofen-
sivament. A la represa vam fer un 
canvi de sistema i vam millorar, 
pressionant dalt i tenint ocasions, 
com una clara de Ferran. Es va 
insistir però no va poder ser da-
vant d’un equip ordenat, que va 
defensar-se amb ordre, i que fou 
intens”. Xavi Subirats, de l’Ebre E.: 
“el partit es va posar de cara aviat 
amb un gran gol de Campanals, 
que va robar una pilota i va defi-
nir amb encert. A partir d’aquí, el 
partit va ser molt travat, amb molt 
de joc directe. El Godall va buscar 
crear arran de segones jugades 
però nosaltres vam saber con-
trarrestar-ho. A la represa, amb 
els minuts, ells van apretar molt 
més, tenint una opció clara. Vam 
haver de fer enrera però vam sa-
ber sofrir i vam sumar un triomf 
complicat i treballat”. 

J. I MARIA-BATEA, 
PARTIT BOIG (4-4)

SANTA-CATALÒNIA, 
D’INFART (4-3)

1-0: LA RAPITENCA 
PERDONA A LA CAVA

1-0: L’OLIMPIC VA 
VÈNCER LA CALA

Jesús i Maria i Batea van empa-
tar (4-4). David Garcia, del Jesús 
i Maria: “partit molt intens, bo-
nic de veure. A la primera meitat 
nosaltres vam estar ben posats, 
avancant-nos en dos cops al 
marcador amb gols de Sergio 
Ruiz i Geri. Però el Batea va ser 
efectiu i abans del descans va 
empatar. A la represa, el partit va 
ser del tot obert. El Batea, sent 
més directe, va fer el 2-3 però 
de penal nosaltres vam empatar. 
Els dos equips volíem la victòria 
i per això tantes alternatives. De 
penal, Borràs va empatar però, 
de falta, el Batea va establir el 
3-4. Ja al final, Sergio Ruiz amb 
un tret potent de falta, va empa-
tar. Empat just i content de l’acti-
tud i com es va competir davant 
d’un gran rival”. José López, del 
Batea: “l’empat va ser just en un 
partit estrany, molt obert en què 
nosaltres vam estar febles en 
defensa. A la represa, vam fer el 
2-3 i semblava que podíem de-
cidir però arran d’un penal que, 
per mi, no va ser-ho, el J i Maria 
va empatar. Vilanova, de falta, va 
marcar el 3-4 i semblava que te-
níem la victòria però, també de 
falta, ells van empatar al final”. 

El S. Bàrbara va remuntar amb 
el 4-3 davant d’un Catalònia 
que es va avançar en dos cops. 
En afegit, de penal, va arribar 
el 4-3. Parra, del Santa: “partit 
molt intens i vibrant, amb mol-
tes errades defensives en el que 
el Catalònia es va avançar amb 
el 0-2 i després amb el 2-3. Lla-
vors, el Santa Bàrbara va creure 
fins el final i això va propiciar la 
remuntada, amb el 4-3. L’àrbi-
tratge fou pèssim, en general 
per als dos equips. Pel demés, 
satisfet per la reacció i l’actitud”. 
Juanjo Agustín, del Catalònia: 
“pel que fa al joc, vam millorar 
respecte el primer partit. El pro-
blema fou, també acusant les 
baixes, que no vam defensar bé 
en moments puntuals i el Santa, 
principalment a pilota aturada, 
va remuntar, marcant de pe-
nal el 4-3 en afegit. Penso que 
l’empat era el més just. El partit 
el vam perdre nosaltres. No vam 
saber aguantar l’avantatge i la 
falta de contundència en juga-
des determinades al darrera ens 
va penalitzar. A seguir treballant, 
a veure si recuperem gent”. El 
Cata no ha puntuat. El S. Bàrba-
ra va assolir el primer triomf. 

La Rapitenca, amb deu des de 
la primera meitat, va perdonar 
a la represa quan va tenir opci-
ons per a empatar (1-0). Juan-
jo Prats, director esportiu de 
la Cava, deia que “no va ser un 
bon partit per la nostra part i, 
tot i avançar-nos en el marca-
dor a la primera meitat, no vam 
poder tenir el control. El rival, a 
la primera meitat, es va quedar 
amb deu i tampoc vam saber 
aprofitar-ho a la represa. Al final 
vam acabar patint i Figo va sal-
var l’ocasió de la Rapitenca per 
empatar. L’important foren els 3 
punts per agafar confiança i se-
guir conjuntant un equip que té 
molta gent nova”. Musta, lesio-
nat, és baixa. Joan Subirats, de 
la Rapitenca B: “el partit va tenir 
un punt d’inflexió amb l’expulsió 
de Reverté, en una acció que, 
com a molt, podia ser groga. 
Malgrat això i rebre el gol arran 
d’una falta i d’un rebot poste-
rior, l’equip es va sobreposar i a 
la represa va ser superior, gau-
dint de 3 ocasions clares que 
va evitar el seu porter, un gran 
porter. Bones sensacions, mal-
grat la derrota. Jugant així, els 
resultats han d’arribar”.  

Jordi Roca, de l’Olímpic: “va ser 
un partit molt igualat i disputat. 
També travat. L’Ametlla va pres-
sionar amb intensitat i a nosal-
tres ens va costar poder crear 
al centre del camp. No vam fer 
ocasions clares, però Imanol va 
aprofitar-ne una per marcar. A 
la represa el partit va seguir molt 
travat. Nosaltres vam tenir ofici 
i vam mantenir l’avantatge grà-
cies al bon treball davant d’una 
Ametlla que físicament està for-
ça bé”. 
Ivan Romeu, de l’Ametlla: “el 
resultat va ser injust. Tot i rebre 
el gol, el partit vam controlar-lo 
i vam fer més sensació de do-
mini, tenint un parell d’opcions 
al primer temps amb trets exte-
riors. A la represa vam tenir més 
profunditat i Calafat va disposar 
d’una gran oportunitat. Al final, 
quan més abocats estàvem, 
l’àrbitre havia d’expulsar per una 
entrada un jugador de l’Olímpic, 
equip que ja estava amb nou. Va 
mostrar groga. Vam protestar i 
va decidir xiular el final. Estem 
molt molestos perquè era el 91 i 
quedaven diversos minuts i ha-
guéssim tingut possibilitats per 
empatar”. 

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

6
3
5
5
4
3
3
5
4
3
2
4
3
2
3
1
0
2

3
1
2
2
2
2
2
3
5
3
2
5
4
3
5
4
3
7

6
6
4
4
4
4
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
0
0

equip                    GF       GC     PNTS

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

8
6
5
4
5
9
2
2
2
4
3
0
4
1
3
0
3
0

1
0
0
0
2
6
0
1
2
5
5
1
7
3
6
5
10
7

6
6
6
6
6
4
4
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0

equip                    GF       GC     PNTS
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ESCOLA DELTA
TORNEIG FEMENÍ DELTA CUP, DISSABTE 
DIA 28, EN CATEGORIA AMATEUR I ALEVÍ
(A PARTIR DE LES 15.30 H)
Dissabte dia 28 de setembre es 
celebrarà la primera edició del 
torneig Delta Cup Femenina. 
L’Escola Delta de l’Ebre, seguint 
amb les pautes marcades dins 
el seu projecte “objectiu feme-
ní”, posat en marxa la campanya 
passada, organitza un torneig 
femení amb les dues categories 
en les que aquesta temporada 
entrarà en competició. El fe-
mení amateur, creat ja la tem-
porada passada, i l’aleví creat 
per aquesta que està a punt de 
començar.
L’objectiu del torneig no és un 
altre que seguir promocionant 
el futbol femení a la nostra zona 
i poder oferir l’oportunitat a to-
tes aquelles noies que vulguin 
practicar aquest esport de poder 
fer-ho a l’Escola Delta.
El torneig comptarà amb 4 
equips en categoria Amateur 
(Escola Delta, Roquetenc, Re-
molins-Bitem i Tortosa-Ebre) i 

amb 6 equips en categoria Aleví 
(Escola Delta, Escola Les Gar-
rigues, Riudoms, Ebre Escola, 
Tecnifutbol Tarragona i FC Bar-
celona). 
Des de l’equip de coordinació 
es convida a tothom a passar-se 
pel camp nou de Deltebre a 
partir de les 15’30h i disfrutar del 
futbol femení.

ROQUETES
CAMPIONAT DEL 
MÓN MODEL 
FLYING RANCH

Dissabte passat, 14 de setem-
bre es va fer la inauguració ofi-
cial del 5è Campionat Mundial 
Model Flying Ranch de Grans 
Velers per Triangulació de GPS, 
que organitza el Club d’Aero-
modelisme Ràdio Control de 
l’Ebre. Hi participaren 60 dels 
millors pilots i copilots interna-
cionals de grans planejadors a 
radiocontrol.
Hi van assistir l’alcalde de Ro-
quetes, Paco Gas i el regidor 
d’esports, Ivan Garcia. El camp 
de vol del Club està situat en di-
recció carretera del Mas de Bar-
berans. (imatge d’arxiu)

HANDBOL
DERROTA DE L’AMPOSTA EN LA PRIMERA 
JORNADA DE LA DIVISIÓ D’HONOR PLATA 
FEMENINA, A MISLATA (27-20)

L’Amposta ‘Lagrama’ va perdre 
el primer partit de la temporada, 
a la pista del Mislata per 27-20. 
L’equip valencià, molt físic, fou 
més efectiu. Les pèrdues de pi-
lota ampostines van condemnar 
per les contres de l’equip local.
Els primers minuts foren igua-
lats; parcials de 0-3 i 5-3 feien 
prevenir un partit disputat. Però 
no fou així, a partir de l’empat a 
sis gols al marcador, el Mislata 
quan es disputava el minut 18 
de la primera meitat, va trencar 
el partit en aconseguir un parci-
al de 8-4 per arribar al descans 
amb el resultat de 14-10. A la 

represa la tònica del partit fou la 
mateixa, tirs errats i pèrdues de 
pilota visitants i constants con-
tracops del Mislata, que pràcti-
cament sentenciaven el matx al 
minut 10 amb un parcial de 6-2 
que posaria al marcador un 20-
12, que va obligar a Aleksandar 
Sasa a demanar temps mort.
Finalment es va poder maquillar 
el partit amb el parcial de 0-4 
per arribar al final amb el 27-20.
Em la propera jornada, sego-
na del campionat, l’Amposta 
‘Lagrama’ rebrà el Balonmano  
Castellón, diumenge dia 22 a les 
19 hores.

HANDBOL L’AMPOLLA
CE TORTOSA: 
TORNEIG JOAN 
SABATÉ  I GELADO

CAMPIONAT
DEL MÓN MODEL 
FLYING RANCH

El dissabte passat, va tenir lloc 
lel V TORNEIG JOAN SABATÉ iI 
GELADÓ, disputat al Pavelló de 
Ferreries entre el sènior masculí 
del CE Tortosa i el BM Benicarló. 
Es van aplegar una gran quanti-
tat d’amics i aficionats per veure 
el partit i recordar a Joan Sabaté. 
D’altra banda, el cap de setmana 
passat també es va disputar la 
fase d’ascens a la lliga catalana 
juvenil femenina. Destacar que 
el juvenil del CE Tortosa va asso-
lir l’ascens i aquesta temporada 
competirà a la lliga catalana. Un 
gran èxit per al CE Tortosa. 

EL PERELLÓ
XERRADA DEL 
COMITÈ TÈCNIC 
D’ÀRBITRES

Demà dissabte, 21 de setembre, 
a partir de les 11 hores a la plat-
ja de les Avellanes de l’Ampolla, 
tindrà lloc el XXX Campionat de 
Catalunya de Motos Aquàtiques. 
En aquesta jornada, se celebrarà 
la sisena prova puntuable per al 
Campionat de Catalunya Open 
de Motos Aquàtiques, modalitat 
de circuit i hi participaran les ca-
tegories Esquí GP3 i Esquí F4. A 
les 15 h tindrà lloc el lliurament 
de trofeus. A la categoria GP3 
surt com a favorit Jordi Tomás, 
veterà pilot d’Amposta, que es 
podria proclamar campió antici-
padament.

Demà, a les 19.30 hores, a la 
sala de conferències de l’Hotel 
d’Entitats del Perelló, xerrada del 
comitè tècnic d’àrbitres per ex-
plicar la normativa i els canvis en 
les regles de joc per la tempora-
da 2019/20202. La xerrada està 
oberta a tota la població. 
Ponents:  Vanni Nägeli (Àrbitre 
de 1@ Catalana), David Monge 
(Àrbitre Assistent de 3a divisió), 
Joaquim Solé, Delegat del Co-
mitè Tècnic d’Àrbitres a les Ter-
res de L’Ebre, i Felip Crespo (In-
formador-Delegat de Partit).

CURSES PER MUNTANYA
AITOR TOMÀS I SANDRA VIDIELLA 
S’IMPOSEN EN LA DUEXTREM 
D’AMPOSTA
Un total de 160 participants van 
prendre part en la tradicional 
Trail Cursa Duextrem d’Amposta, 
octava prova del Circuit Terres de 
l’Ebre de Curses per Muntanya, 
organitzada pel Club Montbike, 
que va arribar ja a la seua onzena 
edició, amb cinc modalitats de 
recorregut de trail i marxa per la 
zona Nord-oest de la serra del 
Montsià i sortida i arribada a la 
Finca Cabiscol-Temps de Terra 
a 4 km d’Amposta, una barreja 
de terreny tècnic i ràpid, pujades 
exigents, baixades ràpides i algun 
pla; tot passant per paratges tí-
pics de les muntanyes mediter-
rànies amb elements caracterís-
tics com les fonts, els boscos de 
carrasques o les construccions 
de pedra seca.  A més, la cursa 
ofereix als participants unes vis-
tes privilegiades de la silueta del 
Delta de l’Ebre, de la plana del 
Montsià i del massís dels Ports 
La Cursa Trail Clàssica (21 km i 

1.300 m+), la de major nombre 
d’inscrits, amb 7 avituallaments 
líquids i 4 de sòlids. El primer 
classificat va ser Aitor Tomàs 
(Sudactiu), 2.01.17, seguit de Pau 
Vila (Borges Trail), 2.02.30, i el 
primer de categoria veterà Albert 
Ginè (Trail Roquetes), vencedor 
de la passada edició. Les tres pri-
meres femenines van ser Sandra 
Vidiella (Fent Sendera-Benifallet), 
2.48.27, que consolidar el primer 
lloc de la classificació general, 
amb segon i tercer lloc de Mi-
riam Estorach (BTT Montbike), 
3.08.55, i Àngels Borràs (GR7 Je-
sús), 3.13.25. (ebredigital.cat)
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TOP SECRET

· Juanra Mars ha passat en un 
any per tres equips: Sant Jau-
me, La Cava i ara nou fitxat-
ge del Jesús i Maria. Rècord 
Guines: tres equips del delta 
per a un jugador que es volia 
deixar el futbol però el ‘cuquet’ 
li ha vingut altre cop.
· Ull amb aquest Batea que és 
dels favorits. Va fer una pre-
temporada de cinema, té molt 
bona davantera, 6 jugadors ja 
han marcat, i un gran entrena-
dor Jose López. Possibilitats 
que quedi entre els dos pri-
mers: el 75%.
· De moment no arrenca el fi-
lial de la Rapitenca. El jugador 
Àlex López, que sent juvenil 
va marcar 17 gols, va estar a 
la banqueta. En aquest equip 
va debutar Sergi Castaño (la 
Cava), que portava 15 mesos 
sense jugar.
· En un equip de tercera cata-

TERCERA EN OFF

· La derrota de l’Ascó per 0-4 
té la seva explicació: 4 baixes i, 
a més, dels titulars es van lesi-
onar 3 a la primera meitat. Així 
mateix, es va quedar amb deu 
al minut 3 de la represa. Va de-
butar un històric que torna: el 
porter Cabacés, fitxat davant 
de la baixa de Fuertes. 
· Aquest any a la Rapitenca 
tindran moltes oportunitats els 
jugadors que estiguin a la ban-
queta. Diumenge del minut 
59 al 72, Ramon va traure a 5 
jugadors. L’equip de la Devesa 
ja ha posat la directa per l’as-
cens, amb un Ricardo Ramirez 
espectacular.
· Roberto Márquez, el fill prò-
dig, portava dos anys sense 
jugar. Ha tornat al seu equip i 
va marcar en el 94 el gol de la 
victòria de la Sénia que va tenir 
a Sant Kevin, que fou el salva-
dor de l’equip de Serrano que 
ha guanyat els seus dos partits 

PRIMERA I SEGONA EN OFF

· Xavi Cardona, que ha militat 
al Reus juvenil i Rapitenca, ara 
juga al futbol italià en l’equip 
Cotronei 94. Allí està sol, sen-
se núvia.
· El paulsenc, Pol Prats, al Nàs-
tic, i Andreu Guiu, al Prat, són 
els únics ebrencs que juguen a 
la Segona B al grup 3. A Ter-
cera divisió, ho fa Bernat Guiu. 
A Galícia, Iker Cid va destacar 
amb el seu nou equip, el Silva. 
· Fa sis temporades, sent juve-
nil, el jugador senienc Gerard 
Verge, va debutar amb la Ra-
pitenca, amb el tècnic Garcia 
Sanjuan. Els dos es van trobar 
en la jornada 1 de Segona B 
en el partit que va disputar el 
San Fernando, que entrena 
Sanjuan, tècnic que va estar 
a Finlàndia, Eivissa, Toledo i 
que fou segon seleccionador 

d’Egipte. Gerard Verge va fitxar 
pel Huelva, després de la seva 
etapa a Tercera divisió arago-
nesa amb el Monzon i l’Almu-
devar, havent jugat ja 3 partits 
de titular.
· Jugadors ebrencs es queixen 
de la nova pilota implantada 
per aquesta temporada. Hi 
ha algun jugador que diu que 
“acabarem jugant en pilotes de 
platja. Si ja som ‘justets’ tècni-
cament, aquestes pilotes no 
ajuden en res”.
· L’ampostí Víctor Bertomeu, 
que militava a l’Ascó, va tenir 
ofertes de deu equips ebrencs 
i finalment va fitxar pel Perala-
da de Tercera divisió, rebutjant 
també ofertes de l’Arandina, 
Figueres, Llagostera i Reus.
· La propera temporada el 
Reus competirà una altra ve-

gada, però partirà de la 4a ca-
talana. L’americà mai hagués 
hagut d’aterrar a Catalunya. 
Ell i Oliver se’n van de ‘rositas’
· Per a quan un Chiringuito del 
futbol ebrenc, cada nit, amb 
Michel?. No serà per falta de 
voluntaris i alguns pagarien 
fins i tot per a anar i dos d’ells 
són mes xulos que Mourinho.
· La temporada passada a la 
foto de la presentació del 
Tortosa va estar el delegat de 
la Federació a l’Ebre, Joaquim 
del Pino (era llavors regidor 
d’esports i va sortir com a tal). 
Enguany, a la foto de rigor va 
estar-hi l’alcaldessa Meritxell 
Roigé, que prové d’una fami-
lia molt futbolera. 
· El president del Catllar Xavi 
Roch, és també el delegat del 
Nàstic.

als darrers minuts i aques-
ta setmana rebrà el Gandesa. 
Són  12 partits consecutius els 
que porta la Sénia sense gua-
nyar l’equip de la Terra alta. 
· L’any passat, l’Ulldecona va 
començar malament. Ara ha 
sumat els 6 punts. I una bona 
dada: cinc dels seus jugadors 
han marcat. Darrer fitxatge: 
Dani Quesada, dels Valentins, 
va jugar 3 anys al juvenil de 
Saragossa i va provar amb un 
equip de la tercera divisió ga-
llega i també amb l’Ascó.
· De moment, ja hi ha un dels 
ascendits que dona guerra: el 
Bonavista, que gairebé va gua-
nyar a Ulldecona i va empatar 
davant del Tortosa i al 94 va 
tenir la victòria a les mans. Sort 
de Selu.
Fins ara, bones sensacions. 
Dels 10 primers classificats, 
8 ebrencs. I als últims quatre 
llocs, ni un del nostre territori.

lana alguns jugadors s’esbor-
ren d’anar als desplaçaments, 
o potser és que no els sona el 
despertador?.
· Aquest R-Bítem pinta molt 
bé, no ha rebut i això que tres 
dels seus cracs estaven lesio-
nats: Vilarroya, Pau Valmaña 
(va jugar 10 minuts) i Sergi 
Bel, gairebé defensa sencera. 
Quedarà entre els 5 primers 
segur. Tercer, 50% de possibi-
litats. Subcampió?. Això ja són 
coses grans, només el gran 
Emili té la resposta.
· Per veure gols, s’ha d’anar a 
la tercera catalana: 15 en dos 
partits Santa Bàrbara-Catalò-
nia i Jesús i Maria-Batea.
· Luis Garcia, el crac del Flix, 
va fer 23 gols la lliga passada. 
Ara, en dues jornades del pre-
sent campionat, ja en porta 
cinc. Segur que batrà el seu 
propi rècord.

L’Ampolla va vèncer a les Borges del Camp (1-3), sumant la primera victòria. L’Arnes va guanyar l’Amposta B (2-0). Els jugadors al vestidor, en acabar el partit.

Jugadors de l’Amposta, al vestidor, en acabar el partit contra el Roda Berà, diumenge passat (3-1). 
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PREPARACIÓ:INGREDIENTS  (4 persones)

· 2 cogombres grossos
· 1/2 litre de brou vegetal fred
· 1 iogurt natural
· 1 got de llet
· 1 cullerada sopera de menta 
fresca picada
· 3 cullerades soperes d’oli 
d’oliva
· sal i pebre

Es netegen els cogombres, es 
pelen i es tallen a trossos i els 
deixen en adob amb la llet uns 
30 minuts. Passat aquest tem-
ps, s’escorren i es trituren amb 
el brou. S’afegeix l’oli, la sal, el 
pebre, el iogurt i una cullerada 
de la menta, i es torna a tritu-
rar fins que quedi una crema. 
Es posa a la nevera un mínim 
d’1 hora. Es serveix en bols 
amb la menta restant pel da-
munt.

SOPA FREDA
DE COGOMBRE
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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
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TELÈFONS D’INTERÈS 
EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES  (AMBULÀNCIES)

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Pot sorgir un 
assumpte laboral 
en un altre indret, el 
que significaria un 
proper canvi de resi-
dència. Et preocupa 
el descans i voldries 
millorar-lo per tro-
bar-te més bé.

aquari
21/01 al 19/02

Les qüestions rela-
tives a la llar prenen 
protagonisme, i pot-
ser penses a invertir 
en una nova casa. La 
salut sexual és una 
àrea de l’existència 
dels adults, que 
t’interessa.

sagitari
23/11 al 21/12

Voldries que les 
coses agafessin un 
altre ritme, especial-
ment el que té a 
veure amb la feina 
i els diners. És un 
bon moment per fer 
una anàlisi detallat 
de què cal millorar.

escorpí
24/10 al 22/11

Amb diversos 
planetes a Verge, 
transitant la teva Casa 
XI, t’inclines a posar el 
focus en les qüestions 
laborals i materials, 
i te’n preocupa 
sobretot, la projecció 
futura.

balança
24/09 al 23/10

Estàs pendent de 
resoldre alguns 
assumptes del sector 
de la salut i laborals i 
això encara et dóna 
una mica de neguit. 
Però les teves emo-
cions es tornen més 
optimistes.

àries
21/03 al 20/04

Sembla que de cara 
a la nova temporada, 
tinguis l’edat que 
tinguis, pots mostrar 
interès a formar-te. 
Es poden donar 
desplaçaments per 
motius familiars, en 
aquests dies.

cranc
22/06 al 23/07

Si no estàs prou 
satisfet en el sector 
laboral, amb Júpiter 
fent tensió a Neptú, 
cercaràs altres 
opcions. Fins i tot, 
no descartes haver 
de canviar de lloc de 
residència.

verge
24/08 al 23/09

Amb tants planetes 
al teu signe, pots sen-
tir-te protagonista. 
Irradies una energia 
que pot procurar-te 
seguidors. Si ne-
cessites divulgar-te, 
aquest pot ser un 
bon moment.

taure
21/04 al 21/05

Els assumptes legals, 
que potser es van 
quedar paralitzats, 
sembla que arren-
quen de nou. Et 
mous entre estalviar 
o gaudir del lleure. 
Potser cal posar al 
dia els comptes.

peixos
20/02 al 20/03

La professió pot de-
manar més energia 
en nous projectes, 
el que pot restar 
temps per altres 
activitats o per estar 
amb la parella. Fes 
la teva valoració per 
triar el millor.

lleó
24/07 al 23/08

Molts planetes a 
Casa II, mostren que 
el teu interès del 
moment, és material. 
També pot caldre un 
repàs a la filosofia 
de vida pròpia, per 
trobar més sentit a 
tot plegat.

bessons
02/05 al 21/06

En aquests dies pots 
haver de passar més 
temps a casa del que 
és habitual en tu, 
sigui per qüestions 
de salut, o bé perquè 
t’has apuntat, com 
d’altres, a la tele 
feina.

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

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

No t’ho
pensis més!

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

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.

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

COMPRO
tractors, cotxes, 4x4, furgonetes...

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

Màxima serietat. Pere

tlf: 686 979 513

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el 
teu 

espai privilegiat 
de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

No t’ho
pensis més!
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El passat cap de setmana 
es va disputar la fase 

classificatòria (dissabte) i 
fase final (diumenge) del IX 
Torneig aleví Jordi Pitarque 
Ceprià a l’Ampolla. 
Aquest any l’AEJPC (Associ-
ació Esportiva Jordi Pitarque 
Ceprià) ha canviat el format 
del torneig, creant una fase 
classificatòria on van poder 
participar els equips classifi-
cats de la fase prèvia (7 de se-
tembre) juntament amb el FC 
Barcelona, RCD Espanyol, Real 
Zaragoza, Villareal CF, Damm, 
FFB Reus, Gimnàstic de Tarra-
gona i Cornellà.
Els classificats d’aquesta fase 
van ser: RCD Espanyol, FC 
Barcelona, Sant Cugat CF, FFB 
Reus, Real Zaragoza, Villareal 
CF, UE Rapitenca i CDTortosa. 
Aquests equips van disputar 
la fase final durant el matí del 
diumenge 15 de setembre. 
El FC Barcelona es va imposar 
en la final al San Cugat, equip 
que es va classificar passant 
per totes les fases i que fou la 
rebel.lació del IX Torneig Jor-
di Pitarque. Des de l’AE Jordi 
Pitarque Ceprià “volem donar 
les gràcies a tothom que fa 
possible que aquests 2 caps 
de setmana l’Ampolla torni a 
bategar. Moltes gràcies a ju-
gadors/es staff tècnics, clubs, 
familiars, àrbits, voluntaris/
es patrocinadors, col.labora-
dors... de tot cor”. 

Fotos: digitalebre

“EL TORNEIG VA 
SER UN NOU ÈXIT 
ORGANITZATIU I ES 
CONSOLIDA COM UN 
REFERENT ESTATAL 
EN LA CATEGORIA”

EL BARÇA S’IMPOSA 
EN LA FINAL DEL TORNEIG 
JORDI PITARQUE

Alevins de la Rapitenca i del Tortosa, ebrencs que van classificar-se per a la fase final.

Des de l’AEJPC, placa en record per a la família Pitarque (foto de l’esquerra). I per a la família de l’aMIC Jordi Rovira, que ens va deixar l’any passat.

M
IC

H
EL

 V
IÑ

A
S


