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L’Assemblea Nacional de Catalunya i Omnium Cultural de les Terres de l’Ebre organitzen 
demà dissabte, a Xerta, la Primera Trobada Cultural Carme Forcadell per exigir l’alliberament 

de la presidenta del Parlament, empresonada al Centre Penitenciari de Mas d’Enric, al Catllar.
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Edita: “Si no treballes, no cobres”
EDITORIAL

El lema „Si no treballes, 
no cobres“, és d‘una 

campanya ciutadana 
promoguda a les xarxes 
socials que ja supera el mig 
milió de signatures.

Es nota un cansament ciuta-
dà per la repetició electoral 
i falta d’acords i així ho de-
mostra la campanya llançada 
a la plataforma ‘Change.org’ 
on s’aconsella a les  seues  se-
nyories que pensin “per una 
vegada” en els ciutadans i no 
sol·licitin l’anomenada indem-
nització per  transició, ja que, 
“No es pot cobrar un sou per 
no fer res”. Però, dels 216 di-
putats que van reclamar la seva 
indemnització en dissoldre les 
Corts del 28-A, sols cinc hi han 
renunciat. La campanya “Si no 
curres, no cobres” ha estat se-
cundada per més de 500.000 
persones fins aquesta setmana. 

Una campanya que incideix en 
l’escassa activitat parlamentà-
ria d’aquesta breu legislatura. 
Quan el Congrés i el Senat es 
dissolguin dimarts que ve amb 
motiu de les eleccions del 10 
de novembre, els parlamentaris 
que no formin part de la Dipu-
tació Permanent de cada cam-
bra deixaran de percebre el seu 
sou mensual, però tindran dret 
a una “indemnització de tran-
sició “que s’ha de sol·licitar ex-
pressament i que és incompati-
ble amb qualsevol altre ingrés. 
Es tracta d’una indemnització 
per a compensar l’eventual 
manca d’ingressos dels parla-
mentaris en el període que va 
des de la dissolució fins al dia 
de la votació. S’abona en un sol 
pagament i tributa a Hisenda. 
El màxim, prop de 4.500 euros, 
depèn del temps que estiguin 
sense percebre altres ingres-
sos, fins a un màxim dels 46 

dies que dura el període entre 
legislatures. Es calcula propor-
cionalment en funció del sou 
base que perceben 2.972,94 
euros, més els complements 
que poguessin rebre en funció 
de les seves responsabilitats 
a la Cambra. El màxim està al 
voltant de 4.500 euros. Al Con-
grés, aquesta indemnització pot 
ser sol·licitada per 213 diputats, 
ja que els 137 restants segui-
ran cobrant el seu sou com a 
membres titulars o suplents de 
la Diputació Permanent. Doncs 
bé, el que pretén la campanya 
llançada a la plataforma ‘Chan-
ge.org’ és que les seves senyo-
ries  pensin “per una vegada” 
en els ciutadans i no sol·licitin 
l’anomenada indemnització per 
transició. “Diputats: si NO Cur-
reu  NO  cobreu!: renuncieu a 
la vostra indemnització”, diu 
l’eslògan promogut per l’im-
pulsor d’aquesta iniciativa. En 

l’argumentació es qüestiona 
que els diputats hagin de ser in-
demnitzats “pels dos mesos en 
què (una altra vegada) van estar 
sense treballar”, després d’una 
breu legislatura de menys de 
cinc mesos, dos d’ells d’estiu, i 
tenint en compte que en qua-
tre anys ja hi haurà quatre cites 
electorals. El març passat, en 
dissoldre les Corts després de 
la convocatòria del 28-A, 216 
diputats van demanar la seva 
indemnització i la van cobrar, i 
només cinc dels possibles be-
neficiaris van renunciar a per-
cebre-la. Al Senat només nou 
dels 194 senadors que van per-
dre la condició de parlamen-
tari van renunciar a cobrar els 
8.822,52 euros fixats llavors a 
la Cambra Alta. “Està a les teves 
mans que això no es repeteixi 
de nou”, diu el promotor de la 
campanya perquè se sumin a 
aquesta proposta.

Imatge oficial de la campanya ‘Si no curras, no cobras’ de Change.org
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FLIX: JORNADA 
ARTÍSTICA EN 
SOLIDARITAT AMB 
ELS AFECTATS PER 
L’INCENDI

Flix acollirà demà dissabte 28 
de setembre el festival “Camí 
de cendra”, que es farà entre 
les 10 del matí i les 2 del migdia 

en dos escenaris: el pas de bar-
ca i el cinema de La Unió Social. 
Aquesta és una jornada cultural 
per combatre la destrucció del 
foc amb la creativitat d’un po-
ble. L’acte està organitzat per 
un grup de veïns del municipi i 
compta amb la participació des-
interessada d’artistes i experts, i 
amb la cooperació de l’Ajunta-
ment de Flix i La Unió Social. Així 
mateix, demà hi haurà més ac-
tes solidaris com, la Copa Ribera 

d’Ebre de Futbol Sala que tindrà 
lloc entre les 4 de la tarda i dos 
quarts de 10 de la nit, al Pavelló 
de Flix. 
Sis equips van tenir aquesta ini-
ciativa en benefici de Rebro-
tem: CFS Móra d’Ebre, JE Móra 
la Nova, FS Tivissa, JE Riba-roja 
d’Ebre, FC Ascó i FS Flix.
La plataforma Rebrotem ja ha 
informat aquesta setmana que 
ha tancat la campanya de mi-
cromecenatge superant els 

PRESÓ 
INCONDICIONAL 
PER ALS SET CDR 
La fiscalia de l’Audiència Nacio-
nal demana presó sense fiança 
per als set membres dels CDR 
detinguts des de dilluns i que 
han estat interrogats aquest 
dijous, segons fonts jurídiques. 
El ministeri públic els acusa 
de “delictes de terrorisme i 
estralls”. D’altra banda, tal i com 
han publicat alguns mitjans, dos 
dels detinguts haurien confes-
sat algunes de les acusacions 
de la Guàrdia Civil, admetent 
que tenien intenció de cometre 
alguns sabotatges en resposta 
a la sentència del Suprem, però 
sense voler atemptar contra 
persones. ‘Alerta Solidària’ atri-
bueix les suposades confessions 
de dos CDR a la manipulació i 
pressió “il·legal” de la Guàrdia 
Civil. El col·lectiu parla d’apli-
cació “encoberta” de la Llei 
antiterrorista. (ACN)

‘FAKE’ A LES 
XARXES
Ahir va còrrer per les xarxes 
una notícia d’un suposat 
mausoleu a Flix per enterrar a 
Franco. Segons van aclarir més 
tard diversos mitjans, fou “un 
Fake del portal Alerta Digital 
que va publicar una notícia 
falsa dient que Gerard Bellalta 
vol construir un mausoleu per a 
Franco a Flix”.

REPTES DEL 
JOVENT 
La Direcció de Joventut 
organitza demà la trobada 
“Som Joventut”, amb els nous 
regidors/es i consellers/es 
comarcals l’Ebre, al Casal de 
Joves de Roquetes (10h).

MÉS NOTÍCIES DEMÀ DISSABTE
L’ANC i Òmnium organitzen la primera  
Trobada Cultural Carme Forcadell a Xerta
L’Assemblea Nacional de 

Catalunya i Omnium 
Cultural de les Terres de l’Ebre 
organitzen demà dissabte 
28 de setembre, a Xerta, la 
Primera Trobada Cultural 
Carme Forcadell per exigir 
l’alliberament de la presidenta 
del Parlament, empresonada 
al Centre Penitenciari de Mas 
d’Enric, al Catllar.    
Els actes tindran lloc a la plaça 
major de Xerta i s’iniciaran a les 
18 hores amb diverses actua-
cions musicals (Sardanes amb 
Xavier Roig, Tuna Folk i la Far-
datxa). 
A les 19.15 h, Xerrada a càrrec 
de David Ferrer en la sala d’es-

pills, Consell de la República i 
Consum estratègic. 
A les 20 h, Castells, amb els cas-
tellers de Tortosa i Xicuelos i Xi-
cuelas del Delta. 
A les 21 hores es farà el sopar 
solidari per les preses/os políti-
ques. “Entrepà de pernil a 3,50 
euros”.
A les 22.30 hores, Concert per 
la Carme Forcadell d’Òscar Cid 
amb saxo. A continuació parla-
ments en els que intervindran 
representants de l’ANC i Om-
nium,així com  l’alcalde de Xer-
ta, Roger Avinyó, i el marit de 
Carme Forcadell, Bernat Pegue-
roles. Per tant, una nova jornada 
de suport a Xerta.

VAGA MUNDIAL
Crida a la mobilització per la crisi climàtica 
amb concentracions avui divendres
El moviment ecologista 

crida a la mobilització, 
aquest divendres, per la vaga 
mundial pel clima, amb una 
aturada d’estudiants i de 
consum que preveu diferents 
accions al carrer i centres de 
treball per acabar la Setmana 
pel Clima, que s’ha celebrat 
la mateixa setmana que la 
Cimera del Clima de l’ONU. 
La protesta, encapçalada pel 
moviment estudiantil Fridays 
for Future (F4F), preveu acci-
ons al llarg de tot el dia d’avui 
que culminaran a la tarda amb 
manifestacions arreu de Catalu-

nya, i també del nostre territori 
on ajuntaments i entitats donen 
suport a la jornada. La Plata-
forma en Defensa de l’Ebre va 
comunicar que “estem davant 
d’una problemàtica que afecta 
de ple les Terres de l’Ebre”.
L’emergència climàtica és una 
realitat i alguns científics asse-
nyalen la Mediterrània com una 
de les regions més vulnerables i 
afectada sobretot per la pujada 
del nivell del mar. Durant el dia 
es preveuen concentracions al 
nostre territori per ser solidaris 
amb una jornada reivindicativa. 
Entre aquestes, a la Badia dels 

Alfacs on la Vaga Mundial pel 
Clima també ressonarà La Cam-
panya pels Sediments, SEO/
BirdLife, Ubora i el Col·legi del 
Poble Nou del Delta organitzen 
avui una sèrie d’accions a partir 
de les tres de la tarda a la con-
fluència entre el Desaigüe de la 

Fortalesa i la Badia dels Alfacs. 
Els organitzadors convoquen 
als mitjans de comunicació i a 
tota la població per aixecar un 
crit des de les venes del Delta 
de l’Ebre, entre les llacunes, la 
badia i les poblacions de fla-
mencs.

105.000 euros recaptats (vegeu 
plana 14).
D’altra banda, també informar 
que l’incendi que va cremar a 
la Ribera d’Ebre va devastar una 
granja de xais a la Torre de l’Es-
panyol. El pagès va perdre el 
ramat a causa del foc. Pocs mi-
nuts després de fer-se pública 
la notícia, aquell dia, des de la 
masia el Soler de n’Hug, a Prats 
de Lluçanès, es va impulsar una 
campanya solidària improvisa-

da perquè l’explotació torni a 
tenir ovelles. Passat el temps, 
les ajudes de la campanya im-
provisada han tingut efecte i 
el pagès torna a tenir ramat. 
De la notícia solidària també 
s’han fet ressò els mitjans de 
comunicació del país aquesta 
setmana. 
Una bonica història com totes 
les solidàries que s’han originat 
arran de l’incendi del passat 
mes de juny.
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“MÉS SEMPRE 
ACOMPANYATS”

L’Ajuntament de Tortosa, jun-
tament amb l’Obra Social La 
Caixa i Creu Roja Tortosa, 
mantenen un any més el pro-
grama ‘Sempre Acompanyats’, 
que treballa per detectar i re-
soldre les situacions de sole-
dat no volguda que afecten la 

gent gran de la ciutat. Per donar 
a conèixer aquest programa, al 
llarg de l’octubre duran a ter-
me diverses activitats coincidint 
amb el dia internacional de la 
gent gran, l’1 d’octubre. L’ob-
jectiu és donar visibilitat a una 
realitat que cada vegada afec-
ta més persones i facilitar que 
puguen afegir-se al programa. 
“La part més difícil és explicar 
que es produeix aquesta situa-

ció de soledat, perquè algunes 
persones la viuen com un fra-
càs i continua tenint un punt 
d’estigmatització”. Els estudis 
existents revelen que el perfil 
majoritari de gent gran que viu 
sola són dones majors de 80 
anys, vídues, tot i que els hò-
mens viuen la situació amb un 
sentiment més negatiu. Actu-
alment, al voltant de 75 perso-
nes formen part del programa.

DESMANTELLADA 
UNA PLANTACIÓ 
DE MARIHUANA 
La Policia Local de Tortosa, 
en coordinació amb el Cos 
Nacional de Policia (CNP), ha 
desmantellat una plantació de 
marihuana de grans dimensi-
ons, en una finca agrícola als 
afores del municipi. L’operació 
va ser possible després que 
un ciutadà que passava per 
un camí prop de la zona fos 
increpat per tres persones 
davant la seua presència en 
aquell espai. Una vegada 
posats aquests fets en conei-
xement de la Policia Local, 
els agents van establir un 
seguiment sobre el terreny, 
davant la sospita que s’hi es-
tigués duent a terme alguna 
activitat il·lícita, com així era.

Foto marihuana

MODIFICACIÓ DEL 
POUM
El ple sí que va aprovar per 
unanimitat la modificació 
puntual del POUM per delimi-
tar la zona d’equipaments als 
terrenys on està projectada 
l’ampliació de l’auditori.

A CEL OBERT 
La sisena edició del Festival 
d’Intervencions Efímeres de 
Tortosa A Cel Obert presen-
tarà del 4 al 6 d’octubre un 
total de 10 intervencions 
artístiques en espais històrics 
o emblemàtics de la ciutat.

MÉS NOTÍCIES POLÈMICA
L’oposició tomba al ple el projecte del govern 
municipal per ampliar el Felip Pedrell
L’equip de govern de 

l’Ajuntament de Tortosa 
va veure com bona part de 
l’oposició s’unia al ple d’aquest 
dimarts al matí per tombar el 
seu projecte d’ampliació del 
teatre auditori Felip Pedrell.    
Movem Tortosa, ERC, CUP i C’s 
van votar en contra de l’operació 
de modificació de crèdit que ha-
via de permetre el govern muni-
cipal de Junts per Tortosa dispo-
sar dels 1,7 milions per executar 
el projecte. La proposta preveia 
la construcció d’una nova sala 
amb capacitat per a 300 perso-
nes. Únicament el grup del PSC, 
també a l’oposició, es va posici-
onar a favor de la proposta, però 

la suma de regidors va resultar 
insuficient.
Movem va emetre un comunicat 
en el qual rebutjava la planifi-
cació efectuada i retreu que no 
s’ha tingut en compte l’oposició 
a l’hora de consensuar el projec-
te. Aquest últim argument també 
el va utilitzar ERC, qui va recor-
dar que actuacions com l’arran-
jament de voreres, l’obertura de 
la ciutat al riu o la rehabilitació 
de les muralles tenen prioritat 
sobre aquesta ampliació. L’alcal-
dessa, Meritxell Roigé, va lamen-
tar el vot negatiu a la proposta 
ja que ”el projecte vol resoldre 
les necessitats creixents d’ocu-
pació de l’auditori. Si les coses 

són bones per la ciutat, cal do-
nar-hi suport. I així entenc jo la 
política. L’objectiu únic i exclusiu 
era que Junts per Tortosa per-
dés la votació. El resultat: la ciu-
tat perd. Qui fa uns mesos sent 
tinent d’alcalde votava a favor, 
ara vota en contra de la matei-
xa actuació. Això és fer política? 
Així entén Esquerra, el Sr. Faura, 
que s’està beneficiant la ciutat? 
Lamentable. Serem Capital de 
la Cultura Catalana al 2021 i ne-
cessitem equipaments culturals. 
No abandonarem el projecte. 
Seguirem treballant perquè no-
saltres sí que apostem per la cul-
tura”, va dir dimarts Roigé al seu 
Facebook. 

Ahir dijous, el govern de Torto-
sa va informar que proposarà al 
proper ple el fraccionament de 
l’obra i una operació que per-
metrà reduir part del deute, com 
a vies per aconseguir el canvi 
de vot de l’oposició per poder 
aprovar l’ampliació del teatre 
auditori. 

PAVELLÓ DE FERRERIES
Estrena de l’ampliació del rocòdrom amb el 
Campionat de Catalunya d’Escalada
Demà dissabte, el pavelló 

poliesportiu de Ferreries 
acollirà el quart Campionat 
de Catalunya d’Escalada de 
Dificultat, organitzat per 
la Unió Excursionista de 
Catalunya (UEC) a Tortosa. 
La prova permetrà l’estrena de 
l’ampliació que s’ha dut a terme 
a l’actual rocòdrom. En concret, 
s’ha habilitat un nou espai, de 12 
metres d’alçada i més de 7 me-
tres d’amplada, que permetrà 
habilitar set noves línies d’esca-
lada, responent a les necessitats 
de l’entitat esportiva. 
Aquest dimarts, la tinent d’alcal-

de d’Esports, Cinta Espuny, i el 
vicepresident segon de la UEC 
Tortosa i director de la compe-
tició, Manolo Navarro, han pre-
sentat els detalls de la prova, 
que portarà a la ciutat alguns 
dels millors escaladors del país. 
No només això, sinó que tam-
bé s’espera la presència d’esca-
ladors d’altres punts de l’Estat 
espanyol: els que participaran 
a la modalitat de paraescalada, 
reservada a persones amb al-
guna discapacitat física, que per 
primera vegada viurà un campi-
onat a Catalunya. Navarro s’ha 
mostrat molt satisfet de poder 

acollir aquest primer campionat 
de paraescalada a Tortosa, mal-
grat els esforços tècnics addi-
cionals que cal fer per adequar 
els elements del rocòdrom per 
a la prova. En aquest sentit, ha 
assenyalat que poder dispo-
sar de l’ampliació feta perme-
trà agilitzar les competicions 
que duguen a terme al pavelló, 
però també suposa una millora 
per als practicants de la ciutat, 
que d’aquesta manera “podran 
gaudir de més estructures, de 
dificultats diferenciades, i que 
podran utilitzar de manera més 
àgil”.

 

MERITXELL ROIGÉ 
SUBSTITUIRÀ 
L’ALCALDE DE 
DELTEBRE, LLUÍS 
SOLER, A LA 
DIPUTACIÓ

L’alcaldessa de Tortosa, Merit-
xell Roigé, substituirà l’alcal-

de de Deltebre, Lluis Soler, a 
la Diputació. Soler fou elegit 
nou president de l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM) i 
renuncia al seu escó de la Di-
putació on ocupava la segona 
vicepresidència. La substitució 
a la Corporació provincial po-
dria comportar a la vegada la 
renúncia de Roigé a la presi-
dència del Consorci d’Aigües 
de Tarragona.
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*El FabLab de les Terres 
de l’Ebre serà el primer 
especialitzat en la indústria 
del packaging a l’Estat. 
El centre, que ocuparà la 
planta baixa de l’edifici de 
l’antic Sindicat adquirit per 
l’Ajuntament d’Amposta, ha 
d’obrir portes la primavera 
de l’any vinent. La directora 
d’Indústria Matilde Villarroya 
va visitar les instal·lacions del 
futur FabLab a Amposta. “Un 
projecte que pretén treballar 
per la innovació i el lligam del 
talent al territori. Robòtica, 
prototipatge, transferència 
de coneixement, vinculat a la 
formació, han posat en aliança 
les administracions públiques, 
el sector empresarial del 
territori i els centres educa-
tius, amb el suport de fons 
europeus i de la Diputació de 
Tarragona”.

*La Intersindical-CSC ha 
obtingut 8 delegats i delega-
des en les eleccions sindicals 
de l’Ajuntament d’Amposta 
que s’han celebrat avui. El 
sindicat ha obtingut 6 dels 9 
delegats i delegades al comitè 
d’empresa i 2 delegats/des a 
la junta de personal, obte-
nint així la majoria a la mesa 
general.
*Dos ferits lleus per inhala-
ció de fum en un incendi d’una 
cuina en una casa del carrer 
Eugenio Ribera d’Amposta.
*El Delta Birding Festival 
a les instal·lacions de Món 
Natura ubicades a prop de 
la llacuna de la tancada va 
superar les expectatives i fou 
un nou èxit. Durant el matí 
de diumenge va haver-hi col.
lapse a la carretera per poder 
accedir a les instal.lacions. 

BREUSSOLIDARITAT
Més de 6.000 euros per 
a tres entitats socials

UNED
Activitats de l’Aula 
Amposta 2019/20

 
CAP DE SETMANA 
DEL TURISME

Exposicions, sortides amb 
bicicleta i experiències amb 
caiac son algunes de les acti-
vitats que es podran gaudir al 
Cap de Setmana del Turisme 
d’Amposta des d’avui i durant 
el cap de setmana. 
La iniciativa posa en valor 
el turisme de qualitat amb 
13 activitats destacades no 
només pensades per als vi-
sitants, sinó també dirigides 
al públic de la ciutat que vol 

conèixer una mica més el seu 
entorn més proper. “El Cap de 
Setmana del Turisme té com a 
objectiu descentralitzar la tem-
porada turística de la nostra 
ciutat i del nostre territori”, ha 
destacat l’alcalde, Adam To-
màs, qui també ha afirmat que 
aquesta iniciativa “serveix de 
tret de sortida de totes les ac-
cions que s’aniran fent aquesta 
tardor a Amposta”.
El Cap de Setmana del Turisme, 
impulsat per l’Oficina de Turis-
me d’Amposta, compta amb la 
col·laboració de diferents enti-
tats i empreses locals. 

El Saló de Plens de 
l’Ajuntament d’Amposta 

va acollir l’entrega dels xecs 
solidaris recaptats durant les 
activitats realitzades aquest 
estiu.    
Un total de 6.875 euros que es 
van repartir entre tres entitats 
socials del territori: l’ONG Con-
tad Conmigo, APASA i l’Associ-
ació de Familiars Alzheimer del 
Montsià. En concret, l’organitza-
ció sense ànim de lucre Contad 

Conmigo, va rebre una aporta-
ció de 2.575 euros donats per 
l’associació d’empresaris de l’oci 
nocturn local AONA, i recaptats 
durant les Festes Majors. D’altra 
banda, APASA va recollir un xec 
solidari de 1.800 euros recaptats 
per Fem Festa, una entitat que 
organitza festes amb música 
dels anys 70/80. I els organitza-
dors de Lo Riu Sona, van aportar 
un total de 2.500 euros a l’As-
sociació de Familiars Alzheimer.

Per segon any consecutiu, 
la Universitat Nacional 

d’Educació a Distància 
(UNED) presenta el programa 
d’activitats dirigides a l’Aula 
Amposta, per al curs 2019-
2020.  
El curs de la UNED va dirigit a 
persones majors de 55 anys i 
compta amb la col·laboració de 
l’Ajuntament i el Consell Co-
marcal del Montsià. L’Aula Am-
posta de la UNED es posarà en 

marxa el 15 d’octubre amb el 
curs “Entrenament de les com-
petències emocionals i socials”, 
que s’allargarà fins a l’11 de fe-
brer. El director del centre de la 
UNED a Tortosa, Josep Maria 
Franquet, ha destacat que “a la 
gent gran li agraden els cursos 
d’història o relacionats amb 
el territori, per això funcionen 
molt bé, perquè a més de no 
tenir exàmens, els ensenyen el 
que tenen ganes d’aprendre”.
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‘EL CAFÈ DE 
LA TARDE’, LA 
PRIMERA TERTÚLIA 
QUE ES
POT SEGUIR 
EN DIRECTE A 
7 MITJANS DE 
COMUNICACIÓ

Aquest dilluns 23 de setembre 
un total de set mitjans de co-
municació han posat en marxa 
un projecte pioner a Catalu-
nya: l’emissió en directe d’una 
tertúlia d’actualitat, ‘El Cafè de 
la Tarde’, que tant es pot se-
guir per la televisió local Canal 
Terres de l’Ebre (i tant per la 
TDT com pel canal streaming 
d’internet), com per 6 emisso-
res municipals (Ràdio Tortosa, 

Amposta Ràdio, Ràdio Delta, la 
Cala Ràdio, La Plana Ràdio i Rà-
dio Joventut de Masdenverge). 
‘El Cafè de la Tarde’, a la pràcti-
ca, és la part final de l’espai ra-
diofònic ‘Al Dia Terres de l’Ebre’ 
que dirigeix i presenta Josep 
Pitarch. 
Un informatiu de tres hores 
que arranca a la una del migdia, 
gràcies al model de co-pro-
ducció i cooperació de mitjans 

locals fomentant per la Xarxa 
de Comunicació Local. 
La incorporació de la televisió 
convertirà aquest espai multi-
mèdia, molt probablement, en 
l’informatiu i la tertúlia que tin-
dran més audiència al territori, 
al sumar fins a 7 mitjans de co-
municació. 
I és que es tracta del primer cop 
que això succeeix, tant al terri-
tori com a nivell nacional.

LLUÍS SOLER 
ASSUMEIX LA 
PRESIDÈNCIA DE 
L’ACM 
L’alcalde de Deltebre, Lluís 
Soler (JxCat), tal com vam 
informar, és el nou president 
de l’Associació Catalana 
de Municipis (ACM). En el 
seu primer discurs, Soler 
va reivindicar el compromís 
del món local “amb l’anhel 
col·lectiu del poble català 
i amb les aspiracions d’un 
país que vol ser lliure”. “El 
municipalisme serà sempre 
un aliat del país, sempre 
que calgui tornarem a sortir 
al carrer, pacíficament, de-
mocràticament i cívicament 
però carregats de raó i de 
voluntat democràtica”.

FIRA 
MEDITERRÀNIA 
DE MANRESA 
Quico el Célio, el Noi i el Mut 
de Ferreries, Roberto Olivan, 
Magí Serra, Laurent Delfor-
ge i Vox Bigerri, Homenatge 
a Pete Seeger, Banda FCSM 
& La Ginesta de Ginestar, 
Marta i Gregori són les pro-
postes ebrenques a la Fira 
Mediterrània de Manresa 
que se celebrarà del 10 al 13 
d’octubre.

INFORMACIÓ 
TURÍSTICA A LA 
CALA 
Més de 25.000 persones han 
realitzat consultes aquest 
estiu als punts informa-
tius de l’Àrea Municipal de 
Turisme. 

MÉS 
NOTÍCIES

PORTS DE LA GENERALITAT
Comencen les obres de millora de l’accés 
a la dàrsena pesquera del port de Deltebre
Ports de la Generalitat ha 

iniciat les obres de millora 
dels accessos de l’accés a 
la dàrsena pesquera, que 
tindran un pressupost de 
85.000 euros i s’allargaran 
dos mesos.   
El projecte preveu construir un 
nou accés directe a la dàrsena 
pesquera, atès que actualment 
es fa pel vial interior del port 
que dona a l’esportiva, enlla-
çant amb la urbanització de 
Riumar III-J i la carretera T-340. 
El vial disposarà d’una illeta, 
una vorera i una barra de con-
trol d’accés automatitzat per als 
pescadors, que podran accedir 
a l’interior amb una aplicació 

mòbil. Dins d’aquestes actua-
cions, es preveu també reno-
var les defenses, els norais i les 
escales de salvament, així com 
la millora de l’estructura i l’ade-
quació de les plaques de fusta 
dels pantalans flotants. Addi-
cionalment, a les casetes que 
tenen les pescadors per guar-
dar els estris de pesca es faran 
noves canalitzacions per reco-
llir millor les aigües pluvials i es 
crearà una xarxa per a la seva 
recollida just al davant. L’espai 
on es deixen les xarxes de pes-
ca es reordenarà i s’adequarà a 
les necessitats dels pescadors. 
En matèria ambiental, el mòdul 
per a la recollida dels olis usats 

de les embarcacions pesqueres 
es canviarà per un nou model 
amb major capacitat i l’espai 

CONSELL COMARCAL
Tram del carrilet 
convertit en Via Verda

El Consell Comarcal del 
Baix Ebre licitarà abans 

de final d’any el projecte 
per convertir en Via Verda 
un tram de l’antic traçat del 
Carrilet.   
L’empresa que fa la redacció 
del projecte, Albacar Enginyers, 
avança en el disseny del traçat 

definitiu de la via que tindrà 7,2 
quilòmetres de longitud i que 
quedarà connectada amb la Via 
Verda de la Val de Zafán. “En po-
ques setmanes tindrem enllestit 
el projecte, de manera que sor-
tirà a concurs abans d’acabar 
l’any”, ha manifestat el president 
del Consell Xavier Faura.

URV
Investigació de la 
fibromiàlgia en homes

L’objectiu de la investigació 
és millorar el coneixement 

científic sobre la fibromiàlgia, 
especialment dels homes, 
perquè sigui més fàcil de 
diagnosticar. 
Es tracta d’una malaltia que s’as-
socia principalment a les dones 
i això retarda considerablement 
el diagnòstic en homes. 

És un projecte internacional li-
derat pel departament d’Infer-
meria de la URV al campus Ter-
res de l’Ebre. 
Per aconseguir fons s’ha po-
sat en marxa una campanya de 
micromecenatge a través de la 
plataforma Precipita de la Fun-
dació Espanyola per a la Ciència 
i la Tecnologia.

s’adequarà a les noves dimen-
sions del punt net de recollida 
d’olis.
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L’AJUNTAMENT DE 
L’ALDEA ESTALVIA 
75.000 EUROS 
EN 100 DIES DE 
GOVERN
En el ple ordinari de l’Ajunta-
ment de l’Aldea van prendre 
possessió de càrrec de regi-
dors en representació ERC, 

Joaquim Cugat i Elisabet Fa-
buel, en substitució de Nati 
Bernal i Joanna Guerrero. Al 
plenari, entre tots els punts a 
tractar, l’alcalde Xavier Royo va 
fer un repàs de les accions du-
tes a terme durant els 100 dies 
de Govern. Per la seua part, la 
portaveu del Govern, Irene Ne-
gre, també va voler donar tran-
quil·litat a la població, “perquè 
s’han dut a terme moltes obres 

i accions i això implica un aug-
ment de la despesa, però s’ha 
fet un treball exhaustiu per 
tal de reduir despeses supèr-
flues. Fruit d’aquest treball de 
les regidories de Govern s’ha 
aconseguit estalviar aproxima-
dament 75.000 euros en 100 
dies de govern”. D’altra banda, 
dissabte es van posar en mar-
xa les visites de proximitat del 
Govern. 

La primera fou a la Raval de 
Sant Ramon, on es van recollir 

OBERTA LA 
INSCRIPCIÓ A 
LA CINQUENA 
PIRAGUADA DE 
LA URV PEL RIU 
EBRE 
La cinquena edició de la 
Piraguada de la URV tindrà 
lloc el proper dissabte 5 
d’octubre. Enguany el recor-
regut escollit és el tram del 
riu Ebre que transcorre entre 
Miravet i Benifallet. La ins-
cripció a l’esdeveniment ja 
és oberta i es pot fer fins al 
proper dimecres 2 d’octubre 
al web d’Esports URV. Els 
participants podran arribar a 
Miravet amb els autobusos 
gratuïts que sortiran des de 
Tarragona i Reus i des de 
Tortosa.

L’IDECE LICITARÀ 
LA RAMPA DE 
PEIXOS DE 
L’ASSUT DE 
XERTA A L’INICI 
DE 2020 
L’Institut de Desenvolupa-
ment de les Comarques de 
l’Ebre (Idece) preveu licitar a 
principis de 2020 el projecte 
de la rampa de peixos de 
l’assut de Xerta, segons que 
va anunciar el nou director 
d’aquest organisme, Albert 
Salvadó, en una entrevista 
a Canal Terres de l’Ebre. 
Aquesta obra emmarcada 
en el projecte europeu Life 
Migratoebre porta dos anys 
de tramitacions a causa dels 
retards produïts per l’opo-
sició d’algunes de les parts 
afectades en l’execució. 

MÉS 
NOTÍCIES 

L’AMPOLLA
La XX Festa de la Sega dóna el tret de sortida 
a les Jornades Gastronòmiques de l’Arròs
La XX edició de la Festa 

de la Sega va reunir 
diumenge més de 2.500 
persones al port pesquer de 
l’Ampolla, on es va mostrar 
el procés tradicional de 
transformació de l’arròs un 
cop segat fins al moment de 
l’ensacat.   
El Patronat Municipal de Turis-
me de l’Ampolla, organitzador 
de l’acte, ha confirmat l’èxit de 
la jornada amb 2.000 racions 
d’arròs venudes. També hi va 
haver una degustació de diver-
sos tipus d’arròs cuinats pels 
nostres restauradors i es va po-
der fer un tast de postres i pro-
ductes elaborats amb aquest 

cereal. Al mateix port també 
hi van haver demostracions de 
com es cuina l’arròs. Tot això, 
acompanyat de la música tra-
dicional de rondalla amb Suc 
d’Anguila i Guardet Lo Canta-
dor. 

Jornades Gastronòmiques
La Festa de la Sega va donar el 
tret de sortida a les XX Jornades
Gastronòmiques de l’Arròs de 
l’Ampolla, que tindran lloc fins 
al 6 d’octubre. Aquest any, s’ha 
batut el rècord de participació 
de restaurants de la història de 
les jornades amb 14 locals, que 
presenten diversos menús al 
preu comú de 27 euros.

L’ALDEA
El quart maridatge musical va cobrir amb 
antelació les 300 places programades 
Un any més arriba el 

maridatge a l’Aldea i 
enguany comptarem amb 
la  4a edició. Considerat 
un dels maridatges més 
multitudinaris de les Terres de 
l’Ebre que permet assaborir 
les tapes més elaborades dels 
restauradors locals amb els 
vins més selectes de la Terra 
Alta de  l’empresa Vi Origen, 
acompanyats de música en 
directe per l’ocasió, amb els 
Joe Juanos Quartet. 
Irene Negre, 1a Tinent Alcal-
de de l’ajuntament de l’Aldea, 
manifestava que “enguany per 

primer cop, els tiquets del ma-
ridatge han estat a la venda du-
rant un mes perquè tothom que 
vulgui venir, tingui temps de 
comprar-lo. També com a no-
vetat s’han venut tiquets online, 
cosa que també ha tingut molta 
acceptació i ha resultat fructífer. 
Com a regidora organitzadora, 
només puc agrair als restau-
radors que participen, a ViO-
rigen, al Quartet de Jazz, a Dj 
Tito Cervera i als quintos per la 
seua col·laboració altruista i aju-
dar a realitzar el maridatge. Di-
lluns ja havíem tancat la venda 
de tiquets. Ens va tocar fer-ho  

un dia abans del previst, ja que 
vam omplir les 300 places que 
hi havia programades. Em que-
da donar les gracies a tots els 
participants i ens veiem demà 
dissabte per a gaudir d’una nit 
excepcional. Em sap greu tam-
bé per la gent que s’ha quedat 
sense tiquet, però les places 
eren limitades i no teníem pos-
sibilitat d’ampliació, donat que 
alguna de les tapes requereix  
molt temps d’elaboració” .

Festa de la Sega
L’activitat del cap de setmana 
aldeà tindrà un punt i seguit 

diumenge amb la tradicional 
Festa de la Sega a la Finca de 
Ravanals. Una festa que per-
met reviure les tradicions dels 
avantpassats pagesos amb la 
sega dels arrossars. 
Pepe Caballé regidor de Tradi-
cions: “enguany com a novetat 
tindrem 13 estands entre res-
tauradors i negocis locals, on 
podrem degustar els millors 
arrossos del Delta al preu de 
2,5 € per tiquet. També hem 
potenciat el concurs d’insta-
gramers  amb tres premis, el 
1er premi amb diners en me-
tàl·lic”.

de primera mà les necessitats 
de veïns i veïnes.
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SANTA BÀRBARA: 
S’ENDERROCARÀ 
LA CASA ON VA 
CAURE EL SOSTRE 
EL DISSABTE

L’ajuntament de Santa Bàrba-
ra es va veure obligat a tallar 
el pas de vehicles pel Carrer 

Major, una de les artèries prin-
cipals del poble, a l’altura de la 
Plaça Cid i Cid fins a la Rota de 
l’Auto i també els carrers late-
rals el travessia Vallès i el Joan 
Martí Miralles.
El motiu va ser per evitar mals 
majors, als possibles despre-
niments que podien haver-hi 
en la casa del Carrer Major, 11, 
de la qual el passat dissabte va 
desprendre’s el sostre.

Els bombers van visualitzar les 
afectacions de l’edifici i també 
ho va fer l’arquitecte municipal, 
que van decidir que s’havia de 
procedir al seu enderroc pel 
deteriorament que presenta.
El regidor de Governació, Ma-
nel Crespo, va explicar a La 
Plana Ràdio que tot i que els 
propietaris actuals de la casa, 
una entitat bancària, tenen fins 
a 15 dies per procedir a L’en-

derroc, des de l’ajuntament ja 
es va preparar un pla per tal de 
fer-ho si aquests no responen. 
Pels informes que van donar els 
bombers, les pluges de la nit de 
dissabte, van contribuir a l’en-
sorrament de la teula, d’un edi-
fici que ja estava molt degradat.
Tot plegat, va ser un bon ensurt 
per als veïns i veïnes per la situ-
ació que va comportar l’ensor-
rament. (La Plana Ràdio)  

PROJECTE DE 
MILLORA DEL 
VIAL QUE UNEIX 
LA RÀPITA, 
POBLENOU I LES 
SALINES 
La Diputació preveu redac-
tar el projecte de millora i 
ampliació de la carretera 
T-2021 entre la Ràpita, el 
Poblenou del Delta i les Sa-
lines en paral·lel als tràmits 
d’incorporació d’aquest vial 
a la xarxa de carreteres de 
l’ens. La presidenta de la 
Diputació, Noemí Llauradó, 
va fer  aquest anunci en 
una entrevista concedida 
al Canal Terres de l’Ebre. 
Llauradó ha assegurat que 
la millora integral d’aquesta 
via és absolutament neces-
sària i important per a la 
seguretat viària de la zona. 
(ebredigital.cat)

Foto columna

TROBADA DE 
LA DONA DEL 
MONTSIÀ 
El divendres 4 d’octubre, a 
Sant Jaume, tindrà lloc la 
Trobada Comarcal de Dones. 
Una nova festa per a la que 
les associacions de la co-
marca ja s’estan mobilitzant 
per a les inscripcions. Serà la 
28ena edició. 

MÉS 
NOTÍCIES

LA RÀPITA
El cementiri disposa per primer cop de 
columbaris gràcies a l’última ampliació
El cementiri municipal de 

la Ràpita ja pot acollir 
urnes funeràries gràcies a la 
construcció de 55 columbaris.   
L’Ajuntament ha dut a terme la 
darrera ampliació que permet 
l’actual recinte mortuori, incor-
porant per primer cop la possi-
bilitat de dipositar les cendres 
dels difunts. A banda dels nous 
columbaris, s’han construït 96 
nínxols més a la zona del ce-
mentiri coneguda com a ‘Illa 
Petúnia’. L’obra es va adjudicar 
com a contracte menor el pas-
sat mes d’abril per un import de 
48.194,36 euros. “Amb aquestes 
obres responem a una deman-
da ciutadana com és dotar el 

cementiri municipal d’un espai 
per dipositar urnes, així com 
ens assegurem tenir espai sufi-
cient per als pròxims anys”, ha 
valorat l’alcalde, Josep Capar-
rós. Aquesta última ampliació 
és la darrera que permet les 
dimensions de l’actual recinte 
del cementiri. No obstant, po-
drà seguir creixent en el futur 
gràcies a l’adquisició per part de 
l’Ajuntament d’uns terrenys ad-
jacents. El cementiri es va cons-
truir al 1910 i té una capacitat 
de 3.865 nínxols. El recinte està 
dividit en dues parts, una més 
antiga i una altra més moderna, 
totes dues amb entrades inde-
pendents i unides per l’interior.

SUCCESSOS
Detenció per una 
estafa a la Ràpita 
Els Mossos han detingut la 

propietària d’una agència 
de viatges de la Ràpita per 
haver estafat, presumptament, 
diversos clients.   
Segons informa el cos policial, la 
investigació es va iniciar després 
que diverses persones denunci-
essin que no havien pogut gau-
dir dels viatges contractats per-
què les reserves s’havien anul·lat 
sense justificació o no havien 
estat mai tramitades malgrat ha-
ver costejat l’import del viatge. 
Els afectats van reclamar en di-
verses ocasions que els tornes-
sin els diners, sense èxit. Fins al 
moment els Mossos han reco-

llit 21 denúncies i calculen que 
la quantitat estafada seria d’uns 
58.000 euros. Tots els afectats 
van assenyalar la propietària de 
l’empresa com la persona amb 
qui van contractar els viatges i 
van fer les reclamacions poste-
riors. Per aquest motiu, els Mos-
sos van detenir la propietària de 
l’agència com a presumpta au-
tora de les estafes. La policia no 
descarta que la xifra de denun-
ciants pugui incrementar-se. 
La detinguda, una veïna de la 
Ràpita de 42 anys, va quedar 
en llibertat l i resta pendent de 
comparèixer davant l’autoritat 
judicial.

CULTURA
Publicats els 
Treballs de Recerca

Les estudiants Júlia Álvaro 
Serrano i Nerea Lara 

Queralt van presentar els seus 
Treballs de Recerca, que han 
estat editats en format llibre 
per l’Ajuntament de la Ràpita. 
 Les investigacions de les dues 
exalumnes de l’Institut els Alfacs 
van ser seleccionades per l’equip 

docent del centre com els dos 
millors treballs de final de Bat-
xillerat del curs 2017-2018. Es 
tracten dels treballs ‘Regressió 
del Delta: Mort de la nostra eco-
nomia?’ de Júlia Álvaro i ‘Articles 
publicats per Sebastià Juan Arbó 
a La Vanguardia 1952-1981’ de 
Nerea Lara.
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ULLDECONA: 
SEGONA EDICIÓ 
DE “L’ERMITA 
METÀL·LICA”

La contundència sonora del 
metall extrem i el hardcore 
tornaran a descarregar tones 
de decibels sobre l’Ermita de 
la Pietat d’Ulldecona el prò-

xim diumenge 6 d’octubre. El 
grup de la Catalunya Central 
Siroll! encapçala el cartell de la 
segona edició de l’Ermita Me-
tàl·lica, al costat dels ebrencs 
Draco i Conspiració. El con-
cert, que començarà a les set 
de la tarda i està organitzat per 
les Jornades Musicals de l’Er-
mita de la Pietat, arriba just un 
any després de l’èxit de la pri-
mera edició, que va congregar 

més de 250 persones en aquest 
singular paratge carregat d’his-
tòria i misticisme de la serra de 
Godall. Provinents de Solsona i 
Cardona, Siroll! Practiquen un 
metal contundent i combatiu 
cantat en català. Al costat dels 
Siroll! actuarà també la banda 
de Black/Death metal Draco. 
Els d’Alcanar enceten una nova 
etapa com a trio deixant també 
enrere el seu anterior nom.

BEQUES DE 
L’ESPORT 2019,  
A LA SÉNIA 
L’Ajuntament de la Sénia 
informa que fins al 30 de 
setembre està obert el ter-
mini de sol·licitud de beques 
per als esportistes seniencs 
que han competit durant la 
temporada 2018/2019. 

CAMPANYA 
D’OLIVA I DE 
GARROFA 
Es preveu una campanya 
semblant a la de l’any 
passat, tant en la garrofa 
com en l’oliva. La manca de 
pluges durant l’any ha afec-
tat els arbres, que segueixen 
produint menys de l’esperat. 
Els preus podrien compensar 
la menor collita de garrofa, 
sobretot per la demanda 
del mercat. En plena collita 
de garrofes, es creu que es 
podrien pagar a preus alts, 
rondant els 50 cèntims per 
quilo. Tot  i això, no serà una 
bona collita perquè no s’han 
donat les condicions idònies 
perquè els garrofers facin 
fruit.

TARDA 
D’EMOCIONS A 
SANT JAUME 
Dissabte passat, al camp de 
futbol de Sant Jaume, es va 
viure una tarda d’emocions 
amb un partit entre exjuga-
dors, ara ja veterans, i que 
va servir per fer un memori-
al a Manolin, Rosendo, Láza-
ro, Sierra i Pedro Llambrich. 

MÉS 
NOTÍCIES

ALCANAR
Arriba la tercera edició de Tyrika, el Festival 
Iber que es trasllada a la Moleta del Remei
Aquest cap de setmana 

arranca Tyrika, el 
Festival iber d’Alcanar, que 
ha esdevingut la màxima 
expressió de l’impuls de la 
memòria ibèrica.   
La tercera edició, que se cele-
brarà el 28 i 29 de setembre, ar-
riba amb una novetat important: 
l’epicentre de l’activitat es des-
plaçarà del nucli antic d’Alcanar 
al voltant del poblat de la moleta 
del Remei. Les exposicions temà-
tiques, els tallers didàctics o les 
demostracions artesanals torna-
ran al municipi, però aquest cop 
en un nou context que permetrà 
generar una atmosfera més fide-
digna i estimulant. Jordi Monfort, 

regidor de Turisme, explica que 
“enguany hem traslladat el festi-
val a l’entorn de la Moleta de Re-
mei  per motius logístics i per la 
seua coincidència amb la prepa-
ració de les festes Quinquennals. 
Quan acabe Tryika serà moment 
de fer balanç però pensem que 
és el lloc ideal,  ja que hi vivien els 
nostres avantpassats ibers fa més 
de 2000 anys, i per tant, l’esce-
nari idoni per a recrear-hi totes 
les propostes pedagògiques i es-
pectacles”. Tyrika és el topònim 
que bateja el festival iber d’Alca-
nar, que té com a objectiu apro-
par d’una manera lúdica i festiva 
el món dels ibers a la nostra so-
cietat.

SANT JAUME
Jornades ‘Somriu’ i 
Festa de la Sega

Sant Jaume d’Enveja viurà 
aquest cap de setmana les 

novenes Jornades ‘Somriu’.   
Hi ha previst tot un seguit d’ac-
tivitats que començaran demà 
dissabte a les 10 del matí, amb 
la inauguració de les Jornades i 
de la Fira. 
A les 11 h, inauguració, a càrrec 

de Noemí Llauradó, presidenta 
de la Diputació, del nou pan-
talà a la zona del port fluvial. I 
diumenge, cal destacar  la Festa 
de la Sega a l’arrossar interactiu 
(Passeig Fluvial). Cal informar 
que durant aquests dos dies de 
les Jornades, hi seran presents 
les caravanes ‘Food Trucks’.

QUINQUENNALS
75è aniversari de les 
Festes, a Alcanar
El 1936, durant la guerra 

civil, l’antiga imatge 
de la Verge del Remei va 
ser destruïda. Acabada la 
confrontació es va encarregar 
una nova imatge a uns tallers 
escultòrics d’Onda (Castelló), 
sufragada per subscripció 
popular. . 
El dia 7 d’octubre de 1939, la 
nova imatge de la Verge del Re-
mei es va rebre amb tota la so-
lemnitat. 
Els actes litúrgics, abans de tras-
lladar i entronitzar la imatge a la 
seva ermita, es van realitzar a la 
plaça Major oficiats per Mn. Fe-
deric Domingo. Aquest, en pre-

sència de la població que s’hi 
aplegava, va proposar que cada 
cinc anys se celebressin unes 
festes de caràcter extraordinari 
en honor a la Verge. 0La pro-
posta va ser acceptada per acla-
mació popular, formulant-s’hi la 
solemne promesa de celebrar 
cada cinc anys les Festes Quin-
quennals. Enguany se celebren 
les Festes Quinquennals 2019, 
que compleixen el seu 75è ani-
versari. Dimecres vinent, dia 2, 
començaran les Festes Quin-
quennals a Alcanar 2019, que 
duraran fins el dilluns dia 14. El 
compte enrera per tenir-ho tot 
a punt ja ha començat.
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El dimecres, 2 d’octubre, serà el 
tret de sortida de les festes en 
honor a Sant Francesc, patró 
de Jesús. Dimecres,  “reviurem 
moments amb el reportatge 
gràfic del Sr. Paco Fuentes, 
que ens ensenyarà com era 
i què es feia a Jesús els anys 
1995 i 1996. El dijous, tindrem 
la primera tarda de bous pels 
carrers. Divendres, serà el dia 
en honor al nostre Patró. Tin-
drà lloc la missa, la inauguració 
de l’exposició, el dinar i ball de 
la gent gran, la segona tarda 
de bous i ball al casal jesusenc. 
Ja dissabteal voltant de la 
pèrgola ens reunim prop de 
1000 persones per degustar 
l’arròs del concurs de paelles. 
Guinyot, ball tota la tarda i a 
la nit més ball al casal jesusenc 
amb Sagrantana. Diumenge,  
matinal esportiva amb la XII 
Milla Urbana i la inauguració 
del pavelló. A la tarda presen-
tació dels equips del Catalònia i 
partit del 3a Catalana. Tancarà 
la festa l’espectacle de foc i 
llum dels 7 Cervells. 

JESÚS MEDI AMBIENT
Eradiquen del tram final de l’Ebre diversos 
focus de jacint d’aigua, una planta invasora
Agents Rurals i operaris 

de l’Institut per al 
Desenvolupament de les 
Comarques de l’Ebre (Idece) 
prospecten i retiren de la 
llera de l’Ebre diversos focus 
de jacint d’aigua, una planta 
invasora originària d’Amèrica 
del Sud que prolifera 
intermitentment des de fa 20 
anys al tram final del riu en 
situacions de baix cabal.   
Aquest estiu s’ha tornat a detec-
tar la seva presència en el tram 
de 20 quilòmetres riu avall d’Am-
posta, especialment, als braços 
que formen les illes de Gràcia i 
Sapinya, on la baixa velocitat de 
l’aigua ajuda a fer créixer aques-
tes plantes invasores per sobre 
del que és habitual. Considerada 
una de les 100 espècies invaso-
res més agressiva, els respon-
sables del parc natural del delta 
de l’Ebre matisen que el corrent 

i, sobretot, la salinitat de l’aigua 
ajuden a limitar la seva presència 
a la zona, on no ha generat afec-
tacions importants. Reiteren, 
però, que cal retirar-la per evitar 
la seva expansió. Agrupacions 
d’entre 70 i 80 exemplars han 
aparegut aigües avall d’Amposta 
en punts on l’aigua es canalitza 
i redueix considerablement la 
seva velocitat, com és el cas de 
les esmentades illes fluvials del-
taiques de Gràcia i Sapinya. De 
moment, s’està prospectant i re-
tirant els exemplars més localit-
zats. En el cas de les catifes més 
àmplies s’estudiarà la seva ex-
tracció de forma eficaç i segura 
al llarg d’aquesta tardor. A la llera 
del riu  “no es donen les condi-
cions perquè es comporti com 
un invasor”, segons el director 
del parc natural, Francesc Vidal. 
“Això és degut, especialment, al 
corrent i la salinitat de l’aigua”.

CAMPREDÓ ROQUETES
CLUB DE LECTURA 
A LA BIBLIOTECA 
MANUEL PÉREZ

 VOLUNTARIAT 
AMBIENTAL, A 
L’HORT DE CRUELLS

CAMARLES
LA FINCA DE GILBERTO FOU L’ESCENARI 
DE LA FESTA DE LA SEGA, UNA MOSTRA DE 
COM SE SEGAVA L’ARRÒS

TIVENYS
DIUMENGE, DIA 
DEL PATRÓ, SANT 
MIQUEL

Avui divendres es celebrarà el 
club de lectura de la Biblioteca 
Manuel Pérez Bonfill de Cam-
predó (18h). En aquesta edició 
comptarem amb una obra de 
primer nivell. “Jo soc aquell que 
va matar a Franco” Premi Sant 
Jordi de Novel·la (2017). Amb la 
presència de l’autor “desgrana-
rem la novel·la d’una hipotètica 
situació que hauria canviat la 
història de Catalunya”.

L’escola de naturalistes del GE-
PEC-EdC de Roquetes i l’asso-
ciació Obre’t’Ebre, organitzen 
aquest diumenge 29 de setem-
bre de 2019, una Jornada de 
Neteja, voluntariat ambiental, 
que es durà a terme al voltant de 
l’Hort de Cruells de Roquetes.

Diumenge passat va tenir lloc la 
celebració de la Festa de la Sega 
a Camarles, a la finca de Gilber-
to i al sequer de la torra “la Gra-
nadella”. 
Una mostra de com se segava 
antigament l’arròs al Delta de 
l’Ebre.
 La Festa va iniciar-se amb la 

concentració dels segadors i 
segadores per iniciar la sega; un 
cop feta, es va efectuar una de-
mostració de la batuda de l’ar-
ròs al seques del Centre d’inter-
pretació de l’Arròs.
Per finalitzar, es va realitzar una 
degustació d’arrossos i dolços 
típics.

Tivenys inicia avui la recta final 
de la seua Festa Major, en ho-
nor a Sant Miquel. Diumenge, 
per tant, serà el dia del patró. 
La Festa va començar el cap de 
setmana passat amb el pregó, a 
càrrec de la benifalletenca Yo-
landa Ferré i Ramos que ha estat 
mestra del poble durant 31 anys. 
Un altre acte que va donar el tret 
de sortida festiu, va ser la desfi-
lada de nuvis i núvies, que ‘Los 
Comediants’ van organitzar. Les 
valoracions foren molt positives, 
“va ser tot un éxit”. 



VERDOLAGA / VERDOLAGA
PORTULACA
OLERACEA

És una planta o verdura molt molesta per a l’hortolà que la considera invasiva.

Fulles i tiges o tronxos tendres, és suculenta, comestible i medicinal, les fulles són petites i carnoses, de color verd brillant i de forma oval. Les tiges i 
rames són de color púrpura-marronós i creix planera per terra. Floreix amb petites flors de color groc.
és molt mucilaginosa, fa una gelatina que és coadjuvant de la mucosa intestinal, que ajuda a fer una digestió menys agressiva. Conté Omega 3 i mine-
rals. Ajuda al sistema cardiovascular i la circulació sanguínia, colesterol, diürètica, afavoreix l’excreció o laxant suau, antiinflamatòria, analgèsica, anti-
sèptica, antifúngica, ajuda en la diabetis, l’anèmia, redueix la febre, estabilitza el sistema menstrual i alteracions ginecològiques, antioxidant i millora la 
salut de la pell i cabell.

Verdura d’ingesta primordialment crua junt amb l’enciam o amanides, també es pot fer saltejada amb una mica d’all o amb truita (que és saborosíssima).

No se li coneixen, encara que per a les persones amb “Disbiosis” digestiva, malalties digestives cròniques com restrenyiment, celíacs, permeabilitat 
intestinal, síndrome de l’intestí irritable i altres problemes digestius com la malaltia de Crohn o de fatiga crònica. En embaràs, pedres de ronyó i reuma-
tisme, cal tenir precaució en no ingerir-ne.

És molt corrent a les hortes on es conrea enciam, cebes o plantes i verdures que estiguin regades en abundància.

En zones més reprimides, és una planta que es consumeix molt al camp on es prepara un plat popular anomenat “sopa de verdolaga” (Ofegarem en oli, 
amb l’olla ben tapada i a foc suau, un poc de ceba i molta verdolaga trinxada ben fina. Un cop toves, i sense deixar que es daurin, afegirem llesquetes 
de pa tallat per a sopes i pebre vermell. Hi donarem uns tombs i afegirem aigua o brou lleuger en quantitat suficient. Ho farem bullir tot plegat prop de 
mitja hora i al darrer moment hi posarem un polsim de nou moscada, que acabarà d’aromar la sopa). 

DESCRIPCIÓ: 

ÚS I PROPIETATS: 

MÈTODE DE PREPARACIÓ: 

ON LA PUC TROBAR?:
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SUGGERIMENT:
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PROPERA HERBA: DENT DE LLEÓ



13especial DIARI MÉS EBRE • divendres, 27 de setembre / 2019



14 DIARI MÉS EBRE • divendres, 27 de setembre / 2019 terres de l’ebre

CASERES SOLIDARITAT
DENUNCIEN UN 
MOTORISTA QUE 
ANAVA A 187 KM/H

REBROTEM 
RECAPTA
105.322 EUROS

GANDESA
ES PRESENTEN EL CARTELL I ELS ACTES DE 
LA FARSA DE GANDESA, QUE ENGUANY 
VIURÀ EL 700 ANIVERSARI

INCENDI
MESURES 
D’URGÈNCIA DEL 
GOVERN ESPANYOL

   

Al Consell de Direcció de la 
Generalitat a les Terres de 
l’Ebre, el delegat del Govern, 
Xavier Pallarés, preguntat 
sobre la possible implantació 
de la vinyeta que estudia 
el Govern i la solució dels 
problemes viaris de les Terres 
de l’Ebre, ha reconegut la 
possibilitat d’introduir l’import 
per pagar per circular per les 
vies ràpides. Paral·lelament, ha 
reiterat l’aposta de la Genera-
litat per continuar reclamant 
la construcció de l’autovia de 
l’interior, malgrat que a partir 
de finals d’any el tram d’au-
topista AP-7 de Salou cap al 
sud es converteixi en gratuït, 
segons ha anunciat el govern 
espanyol, un cop finalitzi la 
concessió. Però “l’autovia 
de l’interior dona solució als 
problemes de les Terres de 
l’Ebre”, ha insistit, tot recor-
dant que es tracta d’un traçat 
definit i “consensuat”.

LA 
VINYETA

POLÍTICA
“La Generalitat està obligada a tramitar els 
parcs eòlics de Benifallet i Prat de Comte”
El delegat del Govern, Xavier 

Pallarés, ha argumentat que 
la Generalitat està obligada a 
tramitar la declaració d’interès 
públics dels parcs eòlics 
projectats a Benifallet i Prat 
de Comte o, en cas contrari, 
incorreria en un possible 
delicte de “prevaricació”.    
Es tracta, segons ha precisat, 
de projectes “antics”, que daten 
de la primera dècada dels anys 
2000, el termini de tramitació 
dels quals estava a punt d’ex-
haurir-se. “Una cosa és tramitar 
i l’altra acceptar”, ha assegurat, 
després d’abordar la qüestió en 
la reunió del Consell de Direc-
ció de l’Administració de la Ge-
neralitat a les Terres de l’Ebre. En 
aquest sentit, Pallarès ha reiterat 
la voluntat del Govern d’evitar la 
“massificació” eòlica en comar-
ques com la Terra Alta, sense 
descartar la possibilitat de tras-
lladar aerogeneradors a altres 

espais, malgrat la desconfiança 
mostrada per empresaris i enti-
tats defensores del territori.
L’anunci al BOE d’aquest tràmit, 
fa un parell de setmanes, va aixe-
car la indignació de la DO Terra 
Alta i de les entitats que defen-
sen el territori, que van acusar 
el Govern de no assumir el seu 
compromís explícit d’aturar la 
massificació eòlica a la comarca. 
Pallarès ha intentat aturar el cop 
amb l’argument que el Departa-
ment d’Empresa estava obligat 
“per llei” a continuar la tramitació 
poc abans que expirés el termini 
d’uns projectes impulsats fa una 
dècada. “La Generalitat només 
tramita expedients que estaven 
paralitzats i ho havia de fer”. En 
aquest sentit, ha avançat que, un 
cop publicada la declaració, els 
ajuntaments, entitats i particulars 
disposen de tres mesos per a pre-
sentar les al·legacions que cre-
guin oportunes. Més enllà d’això, 

Pallarès ha intentat rebaixar el 
fons de les queixes apuntant que 
els dos projectes, de vuit i nou 
aerogeneradors i una potència 
instal·lada de 34 MW cadascun, 
han acabat reduint el nombre 
inicial de molins. El delegat ha in-
sistit que la Generalitat continua 
assumint el rebuig la massificació 
eòlica a tot el país i, en especial, 

en zones on els parcs s’han des-
plegat de forma intensiva, com a 
la Terra Alta. “No estem a favor 
que hagin una massificació en 
una zona concreta, quan la DO 
i els empresaris turístics diuen 
que potser ja n’hi ha prou: estem 
d’acord a tenir-ne però ja fem la 
nostra contribució a les energies 
renovables”.

MOTORLAND
UN ALTRE COP, ALTA 
OCUPACIÓ 
El gran premi de motociclisme 
al circuit de Motorland d’Al-
canyís ha tornat a omplir els 
allotjaments de la Terra Alta i 
fins i tot també alguns de la Ri-
bera d’Ebre i el Baix Ebre. 

Els Mossos d’Esquadra van de-
nunciar el conductor d’una mo-
tocicleta que circulava a 187 
quilòmetres per hora a l’N-420 
al seu pas pel terme de Case-
res, en un tram limitat a 90. Els 
agents el van enxampar diven-
dres pssat en el marc d’un con-
trol de trànsit per Motorland.

La iniciativa solidària Rebrotem 
ha arribat a col·lectar 105.322 
euros a través d’una campanya 
de micromecenatge a la plata-
forma Goteo. Un total de 1.517 
cofinançadors han fet aportaci-
ons al llarg dels 80 dies que ha 
durat la campanya. Els membres 
de Rebrotem es reuniran les 
pròximes setmanes amb tècnics, 
els ajuntaments dels municipis 
afectats i el Departament d’Agri-
cultura de la Generalitat per es-
tablir un plec de condicions per 
repartir els diners recollits entre 
els afectats de l’incendi de la 
Ribera d’Ebre, les Garrigues i el 
Segrià.

Gandesa commemora enguany 
el 700 aniversari de la Farsa de 
Gandesa, el casament reial que 
va unir en matrimoni a l’infant 
Jaume i Leonor de Castella. Tal 
com informa SER Móra d’Ebre, 
una efemèride reial que recor-
daran per sisè any consecu-
tiu recreant el què es va viure 
aquells dies a la capital de la 
Terra Alta en una edició que in-
corpora noves escenes amb “la 

taberna de La Farsa”. Dissabte 
passat es va fer la presenta-
ció del cartell i dels actes amb 
motiu de la commemoració del 
700 aniversari del Casament 
Reial de Gandesa.
D’altra banda, dins de l’actuali-
tat del municipi, dir que dilluns 
va efectuar-se la presentació del  
Pla d’Acció d energies sostenible 
2019-2023 davant de l’Emer-
gència Climàtica.

El govern espanyol en funcions 
destinarà 746 milions a “pal·li-
ar” els efectes de les catàstrofes 
ambientals -inundacions i in-
cendis- que han tingut lloc els 
últims mesos a diverses zones 
de l’Estat i que puguin produir-se 
fins a principis del 2020. Entre 
les quals, està l’incendi de la Ri-
bera d’Ebre, que el juny va cre-
mar unes 6.000 hectàrees entre 
les demarcacions de Tarragona 
i Lleida. Els alcaldes de Maials, 
Llardecans, Bovera, La Grana-
della, Flix, Palma d’Ebre, Torre 
de l’Espanyol i Vinebre ja van ser 
informats de l’acord del Consell 
de Ministres. Les ajudes seran 
per a la reparació dels efectes en 
habitatges, establiments, explo-
tacions i infraestructures. L’Es-
tat també sufragarà despeses 
d’emergències realitzades per 
les corporacions locals i com-
pensarà les persones físiques o 
jurídiques que hagin dut a terme 
prestacions personals o de béns.
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ESQUERRA REUNEIX 
ELS CÀRRECS 
ELECTES DE L’EBRE 
PER “REFORÇAR 
EL LIDERATGE 
MUNICIPALISTA”

La Federació de l’Ebre d’Es-
querra va reunir dissabte passat 

a Rasquera més d’un centenar 
de càrrecs electes republicans 
entre els quals hi havia alcaldes, 
regidors, consellers comarcals, 
diputats i representants del Go-
vern a les Terres de l’Ebre.
El diputat i president de la Fe-
deració, Alfons Montserrat, va 
explicar que l’objectiu de la Tro-
bada de càrrecs electes pretenia 
“seguir fent del municipalisme 
uns dels principals projectes del 

nostre lideratge”.  Durant l’acte 
es van exposar les línies d’actu-
ació del model de territori que 
està implementant el partit des 
de les diferents institucions on 
està present.
La Trobada també va servir per 
explicar, sobretot a aquells que 
s’han incorporat als ajuntaments 
aquesta legislatura; quina és la 
presència del republicanisme a 
les diferents institucions, com 

s’organitza i coordina el partit 
al territori, i quines estructures i  

ENDAVANT– 
ESQUERRA 
DE L’ALDEA 
COMPLETA LA 
REPRESENTACIÓ
Amb els dos regidors 
incorporats, oficialment al 
darrer ple, el portaveu del 
grup republicà de l’Aldea, 
Simón Falcó, ha manifestat 
que “ara ja podem dir que 
tenim tota la representa-
ció  política que el poble de 
l’Aldea ens va donar a les 
eleccions municipals”.  Falcó 
ha lamentat l’actitud del nou 
govern municipal recordant 
que “vam demanar-los un 
ple extraordinari, no remu-
nerat, per a fer possible que 
els nous regidors s’incorpo-
ressin al grup abans de les 
Festes Majors, però no ens 
ho van concedir”. Ara el grup 
municipal estarà format per 
una regidora i quatre regi-
dors. “Són gent amb moltes 
ganes de treballar al màxim 
pel nostre poble i pel nostre 
territori”, ha afegit Falcó.

NOVA EDICIÓ DE 
LA FESTA DEL 
TREN 
El 5 i 6 d’octubre Móra la 
Nova celebrarà la tercera 
edició de la Festa del Tren 
al Museu del Ferrocarril. El 
programa d’enguany conti-
nua centrat en les activitats 
adreçades a tots els públics 
i, molt en especial, al públic 
familiar. El preu diari de 
l’entrada és de 5 euros i 
tota la informació es pot 
ampliar a la pàgina web:  
www.festadeltren.cat

MÉS 
NOTÍCIES

POLÍTICA
Reclam perquè “les veus republicanes de 
l’Ebre tornin amb força a Madrid”
La diputada Norma Pujol 

i el senador Miquel Aubà 
han començat la roda de 
premsa de valoració de la 
legislatura solidaritzant-se 
amb els nou independentistes 
detinguts aquesta setmana.   
Pujol ha denunciat “l’intent de 
l’Estat d’associar independen-
tisme amb violència” i ha recor-
dat que han demanat la compa-
reixença del ministre Marlaska 
per donar explicacions.
La política flixanca ha atribuït 
la repetició electoral “a l’arro-
gància i la irresponsabilitat del 
PSOE de Pedro Sanchez”. Els 
republicans però, malgrat la re-
pressió, continuen allargant la 

mà al diàleg. Pujol ha insistit en 
què “les veus republicanes de 
l’Ebre han de tornar amb força 
a Madrid”. Perquè segons ella 
“els vots tornaran a ser  la mi-
llor resposta a la repressió i la 
millor defensa de les Terres de 
l’Ebre i la seva gent davant les 
agressions que ens amenacen 
des de Madrid”. En aquest sentit 
ha exposat diferents exemples 
de la inoperància del govern 
Sànchez en aquells temes que 
afecten les Terres de l’Ebre. 
La diputada ha criticat al govern 
del PSOE per mantenir davant 
el Tribunal Constitucional el 
recurs del PP contra l’impost 
nuclear català. El senador Mi-

quel Aubà ha denunciat ”la si-
tuació d’indefensió de la nostra 
pagesia” com s’ha vist amb el 
sector del cítric per l’Acord Co-
mercial dels països Sud-africans 
amb la Unió Europea. Aubà ha 
advertit que també caldrà es-
tar atents als efectes sobre el 
sector arrossaire de l’acord del 
Mercosur, pendent de ratificar 

L’ALDEA
ERC renova l’equip i la 
imatge del grup

El grup municipal Endavant- 
Esquerra Republicana 

l’Aldea ha fet saber que 
durant el ple municipal es 
van poder incorporar com 
a nou regidors Eli Fabuel i 
Joaquim Cugat, substituint les 
baixes de Nati Bernal i Janet 
Guerrero.   

El grup d’Endavant– Esquerra 
Republicana de l’Aldea ha apro-
fitat el moment per renovar la 
nova imatge de marca fent-la 
més senzilla i elegant: s’han in-
tegrat els símbols que més re-
presenten l’Aldea, com són la 
torre i l’ermita, i també els colors 
de la senyera.

SOCIETAT
Manifestació davant 
de l’oficina d’Endesa

Dimecres unes 55 persones 
es van manifestar a les 

oficines d’ENDESA a Tortosa. 
Van fer-ho en suport de la mani-
festació que es va fer fa a Madrid 
per part de tot el col·lectiu de 
jubilats, vídues i vidus de exem-
pleats d’ENDESA. “És una mane-
ra de què se’ns pugui veure i que 
se sàpiga que aquesta empresa, 
regida per la Italiana ENEL, no 

fa més que emportar-se tots 
els beneficis que pot cap al seu 
país. Ja no només dels drets 
dels treballadors com ara és el 
cas, sinó que també el benefici 
de tots els seus clients, sense 
tenir cap escrúpol, si estan o no 
fent els manteniments corres-
ponents i sense tenir en compte 
el servei que es dóna d’atenció 
al seu propi client”.

pel govern espanyol.
El senador, que ha lamentat la 
poca atenció del govern del 
PSOE al problema del despo-
blament rural, ha fet una crida 
perquè la gent vagi a votar: “puc 
entendre que s’estigui cansat 
d’eleccions, però hem de ser 
forts a Madrid per portar-hi la 
veu del territori”.

serveis d’assessorament i su-
port es pot oferir als electes. 
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145 DEBUTANTS
A la 1a jornada a la 2a cata-
lana van debutar, en l’onze 
inicial, 145 nous fitxatges. 
Amb el Perelló i l’Amposta 
van fer-ho 7, Rapitenca (6), 
Tortosa i Camarles (5), Ull-
decona, La Sénia i Ampolla 
(4), Gandesa (3) i Móra la 
Nova (1). A Tercera catalana: 
la Cava (8), Ebre Escola i 
Perelló (7), Rapitenca B i 
Corbera (6), R-Bitem, Batea, 
Ametlla, Arnes i Amposta B 
(6), Sant Jaume, Rapitenca B 
i Godall (4), Santa Bàrbara, 
Roquetenc, Olímpic i Alde-
ana (3),  Flix (2) i Catalònia 
(1). I a 1a catalana, l’Ascó 
presentava 10 noves altes. 
Un total de 145 debutants i 
sense comptar els que esta-
ven a la banqueta o no con-
vocats. La mitjana dels nous 
jugadors, en els 29 equips 
ebrencs, en l’onze inicial 
del debut, va ser de gaire-
bé 5 jugadors per conjunt. 
En total són més de 200 
fitxatges. Un any més, molt 
canvi de cromos i molts pocs 
equips han apostat per gent 
del planter. I això passa cada 
any. Els jugadors es deixen 
desitjar. Els entrenadors, si 
són nous, volen fer un nou 
equip i els que continuen 
busquen renovar per netejar 
una mica el vestuari. Tots 
els equips s’han reforçat. A 
segona catalana sobre tot, 
amb un objectiu per a la 
majoria que és salvar la ca-
tegoria. I a la Tercera, s’han 
reforçat perquè hi ha molts 
candidats a l’ascens.

CELMA

LA QUARTA 
JORNADA
Aquest cap de setmana es 
disputarà la quarta jornada. 
No és una jornada qualsevol. 
Per als jugadors que hagin 
jugat els tres partits anteriors 
i també ho facin en el proper, 
estaran al limit per no poder 
anar a un equip del mateix 
grup. I en els darrers dies, els 
missatges de what han tingut 
molta incidència per poder fer 
incorporacions. Hi ha jugadors 
a la Rapitenca, amb menys 
minuts en l’inici de tempora-
da, que estan en el punt de 
mira d’altres equips ebrencs. 
Però no són els únics que ho 
estan. Deixant de costat el cas 
Albert Castell, de l’Ulldecona, 
que ja ve de la pretemporada 
i que sembla que es solucio-
narà aviat per poder anar a 
Gandesa, actualment hi ha 
altres culebrons...i amb la lliga 
iniciada. Poden ser casos de 
diversos equips. També cal 
aclarir que en ocasions poden 
haver-hi terceres persones 
que poden intervenir en les 
gestions i que per això es pot 
interpretar que no estan fetes 
directament per un club. En 
qualsevol cas, tot això vol dir 
que no s’han fet els deures 
quan tocava. D’altra banda, 
qui és segur que no es mourà 
de la Canonja és Antonio Do-
minguez, tot i que la sensació 
que tinc (i només és això) és 
que al Tortosa, ara, li agrada-
ria tenir-lo. El futbol ebrenc 
està així. Destacar que està 
més viu que mai.  

MICHEL

MINUT 91 . A CANAL TERRES DE L’EBRE
DIUMENGE (22.30h). Resums: Ascó-Muntanyesa, Pere-
lló-Ampolla, Gandesa-Ulldecona, Aldeana-Batea, R Bí-
tem-Rapitenca B, Ebre Escola B-Pinell i Catalònia B-la 
Fatarella.  Convidats:  Gustavo (jugador del Perelló) i Enric 
Alaixendri (tècnic de l’Ampolla). 

PROPERA JONADA

PRIMERA CATALANA

Ascó-Muntanyesa
dissabte 17.30 h

SEGONA CATALANA 

DISSABTE
Cambrils U-Roda Berà 
17.45h
Riudoms-Tortosa 18h
Borges-la Sénia 18h
M Nova-Pobla 18h
DIUMENGE
Gandesa-Ulldecona 17h
Perelló-Ampolla 17h
Amposta-Montblanc 
17h
Rapitenca-Canonja 17h
Camarles-Bonavista 
17.30h

TERCERA  CATALANA

DISSABTE 
S Bàrbara-S Jaume 
16.30h
Flix-Arnes 18.30h
DIUMENGE
Aldeana-Batea 12h
Godall-Ametlla 16.15h
Corbera-Ebre E 16.30h
La Cava-Amposta 17h
R Bítem-Rapitenca 17h
Olimpic-Roquetenc 17h
J i Maria-Catalònia 
17.30h

QUARTA  CATALANA 

DISSABTE 
Masdenve.-Olimpic 17h
Catalònia-Fatarella 17h
Ebre Escola-Pinell 19h
DIUMENGE 
Xerta-R Bítem 12h
Benissanet-Alcanar 
16h
Tivenys-Ginestar 16h

Descansen: Gandesa i 
la Cava

PRIMERA CATALANA

L’Ascó va guanyar al camp 
del Martinenc (1-2).

Una victòria de prestigi en un 
escenari històric, com ho és el 
del club del Guinardó. L’Ascó, 
encara minvat per les baixes, 
va saber rendibilitzar les seues 
ocasions mentre el Martinenc, 
sense encert, no va concretar 
les seues. El 0-1, a més, va venir 
d’una errada local en la iniciació 
del joc. La contra asconenca va 
suposar un penal que va trans-
formar Marcel. El Martinenc va 
insistir i va tenir opcions per 
empatar. Abans del descans es 

va produir l’1-1. La segona mei-
tat va ser molt oberta. Els locals 
van disposar d’una oportunitat 
molt clara per marcar el 2-1 
però no van transformar-la. El 
davanter local va fer un ‘misto’. I 
del 2-1 es va passar a l’1-2. L’As-
có, intens en la pressió, va re-
cuperar una pilota a tres quarts 
de camp. El contraatac va ser 
de manual, Marcel, intel.ligent, 
va deixar passar l’esfèric i Pachu 
va marcar l’1-2. Gran victòria. A 
l’espera de recuperar gent, dóna 
confiança. L’Ascó rebrà demà 
un dels líders, la Muntanyesa. 

Victòria de prestigi de 
l’Ascó, al Guinardó

SEGONA CATALANA

El Tortosa va guanyar 3-0 al 
Cambrils Unió en un partit 

que es va resoldre a la segona 
meitat.                   
El tècnic German admetia que 
“veníem d’una setmana com-
plicada pel resultat negatiu a 
Bonavista i això, per l’obligació 
de guanyar que suposava, es va 
notar a la primera meitat, quan 
l’equip, tot i generar un parell 
d’opcions clares, va estar im-

precís i massa accelerat, amb 
poc ordre. A la represa, al primer 
minut, arran d’un penal, vam fer 
l’1-0 i, acte seguit, amb una bona 
jugada de Pol que va culminar 
Samu, vam marcar el 2-0 que 
va donar tranquil.litat. Llavors 
ja vam jugar més alliberats, fent 
el 3-0 i tenint altres opcions”. 
El Tortosa, després de la baixa 
d’Alejandro, segueix fent gesti-
ons per fer incorporacions. 

El Tortosa s’imposa a 
la represa, al Cambrils

CD TORTOSA

Iceberg 33 és un nou 
patrocinador per al CD 

Tortosa.                   
L’empresa, també patrocina-
dora del Remolins-Bítem, s’in-
corpora d’aquesta manera als 
patrocinis del CD Tortosa per 
la campanya recentment co-
mençada. Es preveu que en la 
propera setmana es faci oficial 

la presentació, coincidint amb 
el proper partit de l’equip roi-
giblanc a casa, contra el Roda 
de Berà. 

Iceberg 33, nou 
patrocinador
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ELS LOCALS 
REBEN A 
L’AMPOLLA
El Perelló va guanyar dissabte 
passat al camp del Montblanc 
(1-2). Primer triomf de la tem-
porada.  Gustavo, de falta, va fer 
el 0-1 i la clau va ser que Damià, 
porter perellonenc, va aturar un 
penal abans del descans. A la 
represa, una falta que va traure 
Juanjo Rovira va significar el 0-2. 
El Montblanc va marcar però el 
Perelló, ben posat i amb ofici a la 
represa, va conservar l’avantatge. 
Antoni Teixidó, tècnic del Perelló, 
comentava que “Gustavo, de 
falta, va fer el 0-1 però durant la 
primera meitat, el Montblanc va 
dominar més, tenint l’ocasió més 
clara amb un penal que va aturar 
Damià. A la represa, nosaltres 
vam estar millor, tenint una mica 
el control de la pilota i buscant bé 
la contra. Arran d’un tret de falta, 
amb un xic de fortuna perquè la 
pilota va desviar-la la tanca, Juan-
jo va fer el 0-2. Tot i rebre aviat 
l’1-2, l’equip va saber respondre 
amb molta actitud i amb un gran 
treball, mantenint el marcador i 
sumant una victòria molt impor-
tant”. El Perelló rebrà l’Ampolla, 
diumenge en el derbi: “al Perelló 
es viu moltíssim el futbol i els 
partits de rivalitat com aquest 
es viuen amb molta il.lusió. Ens 
enfrontem a un bon equip, amb 
jugadors experimentats. Serà un 
partit complicat, com tots, i en el 
que haurem de treballar molt i, a 
més, intentar no cometre errades 
que ens puguin penalitzar”, deia 
el mister perellonenc Antoni 
Teixidó. 

SEGONA CATALANA
La Sénia és líder, en 
guanyar el Gandesa 
La Sénia va guanyar el 

Gandesa (2-0) i és líder. 
Serrano, tècnic de la Sénia, deia 
que “va ser un partit en què el 
Gandesa va tenir més possessió 
i nosaltres vam jugar més reple-
gats, buscant la contra quan re-
cuperàvem pilota. Nosaltres no 
vam poder tenir el control de la 
pilota i va ser més per la temor a 
cometre errades. Vam ser pràc-
tics i, a  més, vam tenir encert en 
dues jugades, una a pilota atu-
rada, per posar-nos amb el 2-0. 
A la represa, per la tempesta, el 
partit va estar a prop de suspen-
dre’s però, al cap d’una estona, 
es va reemprendre. L’aturada 
crec que ens va poder benefici-

ar més a nosaltres. En els minuts 
que faltaven el Gandesa va tenir 
algunes opcions, i també nosal-
tres a la contra. Victòria que ens 
dóna confiança. El lideratge és 
anecdòtic. Hem de seguir cons-
cients de les nostres possibili-
tats”. Guillermo, del Gandesa, 
admetia que “no vam entrar bé 
al partit i vam pagar cares les er-
rades que vam tenir, una d’elles, 
a més, en un moment que es-
tàvem amb deu per les moles-
ties de J Ramon. Vam intentar 
reaccionar, tenint opcions però 
no vam disposar de la claredat 
necessària i vam acabar sent 
massa directes, per voler arribar 
ràpid a l’àrea contrària”.

DERBI AL
PERELLÓLa Rapitenca va saber 

patir, a Roda de Berà
La Rapitenca va guanyar a 

Roda de Berà, amb gol de 
Brayan (0-1). L’equip, en el 
darrer tram de la confrontació 
va haver de patir. 
Ramon Sancho, tècnic de la Ra-
pitenca: “el partit el vam comen-
çar molt bé, i així els primers 15 
minuts van ser nostres, amb un 
gran gol de Brayan. Posterior-
ment, el Roda va agafar el do-
mini del joc i, fins el descans, va 
pressionar més amunt, tot i que 
sense crear ocasions clares. A la 
represa, vam tornar a començar 
bé i Valcárcel va tenir una ocasió 
claríssima sol davant del porter. 
Haguéssim pogut decidir. No 
vam fer-ho i en els darrers 25 mi-

nuts vam patir molt amb arriba-
des constants del Roda, tot i que 
nosaltres vam poder fer diverses 
contres sense concretar-les. Al 
final vam poder aguantar amb 
molt de treball col.lectiu i ens 
vam poder emportar els tres 
punts. Victòria molt treballada al 
camp d’un rival molt competi-
tiu”. La Rapitenca rebrà diumen-
ge a la Canonja, amb qui podria 
debutar Alejandro (Tortosa). 

PRIMER TRIOMF (0-2)
El Camarles frena la 
inèrcia de l’Ulldecona
El Camarles va sumar el 

primer triomf, al camp d’un 
Ulldecona que va perdre el 
primer partit (0-2).  
Albert Bel, tècnic de l’Ulldecona: 
“el Camarles va merèixer la vic-
tòria. Nosaltres, en general, vam 
estar desencertats i vam acusar 
les errades. No obstant, tot i no 
començar bé, amb el 0-0 Mon-
forte va tenir una ocasió i des-
prés, amb el 0-1, va tenir-la Pàez. 
Però una errada en la iniciació va 
propiciar el gran gol de Leo, el 
0-2. Malgrat això, posteriorment 
va haver el xut de Moha i el gol 
anul.lat a Miguel. A la segona 
meitat vam dur més el pes del 

joc però va ser amb precipitació 
i el Camarles va defensar-se bé. 
Miguel va tenir una bona opció 
però no vam poder entrar en el 
partit. La derrota ens ha de servir 
per aprendre de les errades”. kiki, 
del Camarles, “molt content pels 
3 punts i pel treball de l’equip 
que era conscient de la impor-
tància del partit i el va afrontar 
amb molta serietat, ben posat 
des de l’inici. Vam avançar-nos 
amb el 0-2 i després vam saber 
defensar-nos, tenint les nostres 
contres. L’Ulldecona va tenir les 
seues opcions, amb un gol anul.
lat, però al final vam poder man-
tenir el marcador favorable”.  

1-2
L’Amposta creix amb el 
triomf a la  Canonja
L’Amposta, amb baixes, 

va guanyar a la Canonja, 
amb gols de Miki i Carles. La 
Canonja va marcar en afegit 
(1-2).
Xavi Cid, tècnic de l’Amposta: 
“va ser un partit molt disputat al 
camp d’un equip molt complicat 
que disposa de jugadors al mig 
del camp i a la defensa molt ex-
perimentats. Nosaltres vam sortir 
molt ben posats i vam dominar 
el joc, sobre tot durant la primera 
mitja hora, avançant-nos amb una 
contra que va culminar Miki. Vam 
estar molt bé defensivament i al 
centre del camp es buscaven els 
espais i així vam tenir un parell de 

possibilitats més, fent Carles, ar-
ran d’una bona jugada, el 0-2. En 
el darrer quart del primer temps, el 
partit es va igualar i ells van apre-
tar més, però vam seguir fent un 
gran treball defensiu. A la represa 
sabíem que era important aguan-
tar els primers minuts. Ells, sent 
directes, van pressionar molt però 
nosaltres vam continuar segurs i, 
a més, vam tenir opcions per fer 
el 0-3. En afegit, va arribar el penal 
que fou l’1-2. Felicitar a l’equip pel 
treball i el triomf”. Calsina, Joel, 
Manel, Raül, Isaac i Ferreres foren 
baixa. L’Amposta va presentar un 
equip molt jove, en què els juga-
dors més ‘veterans’ tenen 24 anys. 

L’AMPOLLA GUANYA 
EL MÓRA LA NOVA 
(2-1)
L’Ampolla, amb dos gols de 
Ramon, va guanyar al Móra la 
Nova (2-1). Segons Enric Ala-
eixendri, tècnic de l’Ampolla: 
“va ser un partit molt disputat i 
també igualat. El Móra la Nova 
va sortir amb molta intensitat i 

va ser dominador durant els pri-
mers 20 minuts. Però nosaltres, 
arran d’una bona jugada, ens 
vam avançar en el marcador i 
això ens va donar confiança. El 
partit es va igualar i abans del 
descans Gallego va tenir una 
bona opció. A la represa, de-
fensivament vam estar força bé 
i, a més, vam aprofitar els espais 
per marcar el 2-0. Malgrat això, 
el Móra va apretar i va fer el 2-1, 

posant-se al partit i abocant-se. 
Però cal destacar el gran treball 
defensiu de l’equip, que va per-
metre sumar el triomf”. Nando 
Garcia, del Móra la Nova: “vam 
començar molt bé, tenint la pi-
lota i creant diverses arribades. 
Però en una acció en què no 
vam pressionar la sortida de pi-
lota local, Gallego va pivotar i va 
assistir a Ramon que va fer l’1-0. 
Vam reaccionar i vam tenir opci-

ons, com un tret de Barru. Ells, 
abans del descans, en van tenir 
una amb una acció de Gallego. 
A la represa ens va faltar llegir 
millor el partit, sobre tot quan 
vam rebre el 2-0 i quan vam 
entrar en situació, amb el 2-1, 
gran gol de Barru. Vam inten-
tar-ho però no vam poder obrir 
del tot el camp i vam acusar 
certa precipitació, davant d’una 
Ampolla que es va defensar bé”.

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

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

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

9
7
7
6
6
5
4
4
4
4
4
3
3
2
1
1
1
1

equip                    GF       GC     PNTS
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EL R BÍTEM S’IMPOSA 
A SANT JAUME (0-3)

3A CATALANA

4-0: LA RAPITENCA B 
GOLEJA EL FLIX

El R Bítem és un dels líders, en 
guanyar a Sant Jaume. Anton 
Flores, del Sant Jaume: “l’equip, 
malgrat tot, va millorar. El R Bí-
tem, com esperàvem, va dur el 
control del joc. I es va avançar 
al minut 15. Nosaltres ens van 
defensar, esperant alguna con-
tra. Les dificultats, afegides a 
les baixes i que encara no es-
tem en un bon nivell físic, van 
incrementar quan vam rebre el 
0-2 i, a més, ens vam quedar 
amb 10. Tot i això, bon treball a 
la represa, tenint una opció amb 
un gol anul.lat a Rovira (a mi no 
em va semblar falta al porter). 
Haguéssim ajustat el partit. Ja 
al final va venir el 0-3. Content 
pel treball; si recuperem gent, 
podrem competir a l’altura de 
les nostres possibilitats”. Jordi 
Vallés, del R Bítem: “fins el 0-2, 
vam dominar, però el Sant Jau-
me va donar rèplica amb alguna 
contra i també a pilota aturada. 
A la represa, amb el 0-2 i ells 
amb 10, ja vam tenir el control 
del partit evitant les seues con-
tres i fent al final el 0-3. El Sant 
Jaume només tenia dos canvis i 
això els va complicar poder-nos 
prendre el control del joc”.

La Rapitenca, liderada per Re-
golf que va fer 3 gols, un d’ells 
espèndit, va explotar contra un 
Flix que tenia les baixes de Pere i 
Xixo. Joan Subirats, tècnic de la 
Rapitenca B: “vam ser superiors 
al Flix. L’equip va estar a l’altu-
ra. I, a diferència de les altres 
jornades, va tenir eficàcia. Va 
transformar les ocasions i això 
va permetre obrir el partit. A la 
represa, vam tenir altres opci-
ons, amb més espais. Destacar 
el porter juvenil Cristian, que 
va aturar les opcions del Flix 
a la primera meitat, i els gols 
de Regolf. El Flix tenia baixes i 
nosaltres també com Reverté 
i Didac”. Efren va fer l’altre gol 
local. Manel Landa, del Flix: “el 
partit el vam començar bé, ben 
posats, fins que va arribar l’1-0. 
Llavors es va obrir i van haver 
alternatives, amb ocasions pels 
dos costats. El problema fou a 
l’inici de la represa quan en una 
jugada per banda ens van sor-
prendre i va ser el 2-0. Vam in-
tentar-ho però, amb espais, la 
Rapitenca es va imposar. Res a 
dir. Victòria justa de la Rapiten-
ca. Hem de recuperar-nos i ja 
pensar en el proper partit”. 

OFICI DE LA CAVA, A 
ARNES (1-2)

GRAN PARTIT: EBRE 
ESCOLA-ALDEANA 

EL BATEA GUANYA EL 
GODALL (5-3)

1-0: TRIOMF CALERO 
CONTRA EL J I MARIA 

La Cava, amb el R-Bítem, lide-
ra la taula havent guanyat els 3 
partits. Diumenge va vèncer a 
Arnes (1-2). Roger Blanc, tècnic 
de l’Arnes: “el partit va ser travat. 
Nosaltres vam començar millor, 
ben posats i amb més domini, 
amb una ocasió clara de Quim. 
Al darrer quart del primer temps, 
la Cava fou quan va estar millor 
i, arran d’una falta evitable, ens 
va marcar el 0-1. A la represa, 
l’equip crec que va ser superior, 
però ens va penalitzar molt el 
0-2, d’Ismail. Malgrat això, vam 
reaccionar i vam fer l’1-2 i vam 
insistir però ells van defensar bé 
i es van endur la victòria. Penso 
que la derrota fou injusta”. Nar-
cís Laboria, tècnic de la Cava: “la 
victòria va ser més que meres-
cuda; vam tenir més ocasions, 
dues d’elles a porteria buida i el 
seu porter, a més, va evitar dues 
rematades més. A la represa, 
amb el 0-2, vam baixar una mica 
la intensitat i ells van apretar 
molt, penjant totes les pilotes. 
Ens van fer l’1-2 i la pressió va 
incrementar, però el més posi-
tiu és que l’equip va saber sofrir, 
amb ofici, sumant una victòria 
molt complicada i treballada”.

Xavi Subirats, tècnic de l’Ebre Es-
cola: “va ser un gran partit, molt 
intens pels dos equips. La pri-
mera meitat fou trepidant, amb 
un ritme de categoria superior. 
Galiana, en un córner, va fer l’1-
0 i ells van empatar de penal. Al 
primer temps, no van haver-hi 
moltes ocasions perquè la lluita 
va estar al centre del camp. A la 
represa, amb els canvis, nosaltres 
vam fer un pas avant i vam tenir 
ocasions. Potser, als punts, a la 
segona meitat el partit hagués 
pogut ser nostre. Satisfet pel joc 
i pel partit”. Bartolo, de l’Aldeana: 
“el partit va reflectir el que va ser 
la setmana, quan es va treballar 
amb molt poca intensitat als en-
trenaments. I tal com s’entrena, 
es juga. Molta poca tensió al pri-
mer temps i errades com el gol 
rebut, en un córner. Vam em-
patar de penal i a la represa es 
va intentar reaccionar però vam 
estar imprecisos i ens vam partir. 
Destacar també l’Ebre que amb 
la seua pressió no ens va deixar 
jugar. En els darrers 20 minuts, 
ells van crear opcions. Felicitar el 
rival pel partit. Nosaltres a veure 
si entrenem millor per a poder  
jugar millor el proper partit”.

El Batea, liderat per Ferri amb 
4 gols, va vèncer el Godall (5-
3). José López, del Batea, “par-
tit molt distret però que com a 
tècnic no em va agradar. Vam 
començar bé amb gol de Ferri. 
Però ells, a la contra, van re-
muntar. Vam estar tous en de-
fensa. Ens vam refer i Ferri va 
marcar dos gols més, havent-ne 
fet 4 a la primera meitat. A la re-
presa, vam fer el 5-2 i vam bai-
xar intensitat, introduint canvis 
i ja mantenint el marcador fins 
el final quan ells van fer un go-
làs de 30 metres. Estem molt 
bé ofensivament però hem de 
millorar en defensa”. Robert 
Avinyó, del Godall: “va ser un 
partit molt disputat. El Batea es 
va avançar aviat però Piñeiro 
va remuntar amb dos gols. Poc 
després ens van marcar el 2-2, 
un gol que ens va fer mal. I el 
Batea, un bon equip que sap a 
que juga, buscant al seu davan-
ter, Ferri, va decidir amb 3 gols 
més. Nosaltres, tot i les 6 baixes, 
vam donar la cara però vam pa-
gar cares les indecisions i estar 
més atents en defensa. Un as-
pecte a millorar. Al final, Ivan va 
fer un golàs que fou el 5-3”.  

Ivan Romeu, de l’Ametlla: “par-
tit molt disputat i igualat que el 
Jesús i Maria va saber dur de la 
forma que més li convenia, bus-
cant directe a Sergio Ruiz. A no-
saltres ens va costar combinar 
però en una de les poques ac-
cions que vam fer-ho, Fages va 
marcar l’1-0. A la represa ells van 
creure que podien i nosaltres 
teníem opcions de contres però 
ens precipitàvem. Ells van inten-
tar-ho fins el final però ens vam 
defensar bé, acabant els darrers 
minuts amb Josep de porter per 
l’expulsió d’Eric. Victòria treba-
llada. Un empat no hagués estat 
injust”. David Garcia, del J i Ma-
ria: “el partit va ser igualat, amb 
jugades per als dos equips per a 
poder marcar. L’Ametlla va fer el 
gol arran d’una pèrdua nostra al 
centre del camp i aprofitant la 
contra. Nosaltres vam tenir dues 
opcions, sobre tot una de Sergio 
Ruiz, per empatar. A la represa 
vam estar millor, amb més do-
mini i creant diverses arribades 
però sense poder convertir-les. 
Per mi, les targetes vermelles 
dels darrers minuts no eren. En 
qualsevol cas, si seguim així, els 
resultats arribaran”. 

EL SANTA S’ENLAIRA 
A ROQUETES (1-2)
Victòria del Santa al camp d’un 
Roquetenc que encara no ha 
puntuat (1-2). Segons Miquel 
Campos, cap de premsa del 
Roquetenc: “partit jugat amb 
molta intensitat sobre un camp 
tou per la pluja. Primer temps 
igualat, amb ocasions reparti-
des, si bé el Santa va tenir-les 
més clares al final. A la represa, 
com en les altres jornades, vam 
rebre un gol entre els minuts 
50-55 arran d’una pèrdua de pi-
lota. Vam reaccionar, amb op-
cions, però Centelles va estar 
molt bé. Quan semblava que 
podíem empatar, una bona ju-
gada visitant fou el 0-2. Es va 
insistir però, tot i fer l’1-2, ens 
vam quedar sense poder pun-
tuar”. Parra, del S. Bàrbara: “pri-
mera meitat molt igualada, amb 
poques ocasions. A la represa, 
arran de dues recuperacions 
a tres quarts de camp, vam fer 
dos gols, un de Cristian i l’altre 
de Pau, després d’una jugada 
d’Amado i Jaume. El Roque-
tenc va tenir les seues opcions 
i va reduir distàncies amb gol de 
Cessay, a la sortida d’un córner.
La primera victòria fora ens aju-
darà per agafar més confiança”. 

Vestidor de la Rapitenca B, en acabar el partit, contra el Flix. I vestidor del Corbera, després de guanyar a Amposta.
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PRIMER TRIOMF DEL 
CATALÒNIA (4-3)

3A CATALANA                                                                    4A CATALANA

2-3: EL CORBERA VA 
VÈNCER A AMPOSTA

El Catalònia, després de dues 
derrotes, va guanyar el primer 
partit, contra l’Olímpic (4-3). Un 
duel incert fins el final. Juanjo 
Agustin, del Catalònia: “va ser un 
partit intens i obert, amb mol-
ta incertesa. Cada cop que ens 
vam avançar, l’Olímpic responia 
marcant acte seguit. I així fins el 
final, podent empatar en afegit. 
Per part nostra, conscients que 
hem de millorar aspectes que 
falten, vam tenir fases de joc 
combinatiu ja similars a la lliga 
passada i, a més, vam ser més 
efectius, si bé encara vam fallar 
diverses ocasions, com a l’inici 
de la represa”. Jordi Roca, de 
l’Olímpic: “no vam començar 
bé i vam pagar-ho. Vam rebre 
dos gols. Després vam entrar 
en situació amb el gol de Ma-
nero i a la represa vam assumir 
riscos. En acció de fora de joc, 
el Cata va fer el 3-1, però vam 
reaccionar amb el 3-2 i, malgrat 
rebre el 4-2, vam fer el tercer 
gol i vam tenir dues opcions per 
empatar, amb pal de Manero”. 
L’altra fou d’un juvenil de pri-
mer any morenc. Amb el Cata, 
per les baixes, va jugar de porter 
Àlex Garrigós, del filial. 

Jordi Subirats ‘To’, de l’Ampos-
ta B: “partit en què vam tenir la 
possessió i en què vam comen-
çar ben posats, però en què 3 
errors en transició de pilota ens 
van costar cars amb gols. Som 
un equip jove, i també fins ara 
tendre. Ens falta ser més con-
tundents i interpretar millor el 
joc. Dos dels gols rebuts van 
ser poc abans del descans. A 
la represa, amb el 0-3, actitud 
per remuntar, assumint riscos 
que el Corbera va aprofitar amb 
possibilitats i un penal no xiulat. 
Nosaltres vam marcar i vam fer 
dos pals, a més d’intervencions 
del seu porter. Vam assolir el 
2-3 però no vam poder empa-
tar”. Jordi Barrufet, del Corbera: 
“partit amb dues parts diferen-
ciades. A la primera, vam con-
trolar bé el joc, pressionant dalt 
i fent, així, els gols. A la represa, 
l’Amposta, un equip jove, ens va 
superar fent dos gols i tenint op-
cions. L’àrbitre al segon temps 
no va estar afortunat amb de-
cisions que ens van perjudicar, 
entre elles, un penal a Quique i 
el segon gol local, en clar fora 
de joc. Punts importants, per a  
la nostra línia de creixement”.

EL GINESTAR REMUNTA EN AFEGIT, 
CONTRA EL BENISSANET(2-1)

LA CAVA B GUANYA 
L’EBRE ESCOLA B (1-0)

EL XERTA S’IMPOSA A 
L’ALCANAR  (2-0)

El Ginestar, en temps afegit, va 
remuntar contra el Benissanet 
(2-1). Àngel Guiu, tècnic del 
Ginestar: “el Benissanet va te-
nir opcions per a poder trencar 
l’estadística, quan visita el camp 
del Ginestar. Però al final nosal-
tres vam remuntar i els punts es 
va quedar a casa. El partit va te-
nir alternatives a la primera mei-
tat, amb ocasions visitants que 
va evitar David, amb bones pa-
rades, i també nostres destacant 
un penal fallat per Josep, per-
què va aturar-lo Gallego amb 
una gran intervenció. Ells es 
van avançar amb un gol de Pol. 
Vaig haver de substituir a Marc 
Terrats i vam acusar-ho, per la 
consistència que dona a l’equip. 
A la represa vaig fer canvis en 
el sistema de joc i la insistència 
ens va portar, ja en la recta final 
del derbi, a l’empat. Ja a poc del 
xiulet final, una internada per 
banda va comportar una juga-
da que va culminar Jordi amb el 
2-1. Un empat no hagués estat 
injust perquè el Benissanet va 
tenir les seues opcions. Per la 
nostra part, contents de la re-
muntada i de la victòria. Una 
categoria, la Quarta catalana, 

La Cava B va guanyar l’Ebre Es-
cola (1-0). Juanjo Aliau, tècnic 
de la Cava B: “va ser un partit 
igualat i molt disputat. A la pri-
mera meitat, nosaltres vam ser 
superiors, fent moltes arriba-
des a la porteria contrària. A la 
represa, el partit va canviar. Va 
estar més obert. Ells van tenir 
més arribada, amb un parell 
d’opcions clares. Nosaltres ja 
vam arribar amb més intermi-
tència, però també vam fer al-
guna opció com un pal. Al final, 
la sort va estar del nostre costat 
amb el gol de Pareja. Un empat 
hagués estat just”. Xavi Vaquer, 
de l’Ebre E: “ens va costar entrar 
en el partit però amb els minuts 
vam fer-ho i vam controlar-lo, 
fent arribades però no ocasions 
clares. A la represa vam pressi-
onar més amunt, arriscant una 
mica més i vam seguir amb el 
control del joc. Vam tenir dues 
oppcions d’u contra u amb el 
porter, però no vam marcar. I al 
84, arran d’un córner, va venir 
l’1-0. Després, David va poder 
empatar però van traure la pilo-
ta sota els pals. No mereixiem la 
derrota. Destacar els sis juvenils 
que van debutar”. 

El Xerta va guanyar l’Alcanar amb 
gols de Jota i Roger (2-0). Eric 
Borràs, tècnic del Xerta: “va ser 
una victòria treballada i que es 
va forjar amb l’encert de la pri-
mera meitat, amb els gols. A la 
represa vam haver de patir però 
cal destacar que l’equip va saber 
fer-ho, defensant-se amb molta 
intensitat i amb molt bona acti-
tud. Aquesta és la línia a seguir”. 
Miquel Cervelló, tècnic de l’Al-
canar: “el partit es va complicar 
al minut 1, quan ells van marcar 
arran d’un llançament de banda, 
aprofitant errada defensiva nos-
tra. Sabíem que seria un partit 
rocós amb un rival molt directe, 
però el cert és que vam reaccio-
nar, intentant fer el que volem fer 
i gaudint de dues opcions clarís-
simes davant de porteria. De l’1-
1 es va passar al 2-0 en un altre 
llançament de banda, similar a 
l’1-0. A la represa vam dominar i 
vam tornar a tenir ocasions molt 
clares, sense aprofitar-les. Res 
més. Ens hem d’adaptar a la ca-
tegoria i millorar. No és una ex-
cusa però de l’àrbitre dir que va 
ser, en general, casolà, no xiulant 
un penal clar al nostre favor a la 
represa”. 

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

8
7
7

14
5
8
3
6
4
3
4
7
5
6
4
1
2
3

0
3
1
9
1
5
1
6
1
2
5
9
7
9
8
7

10
13

9
9
7
7
7
6
6
6
4
4
3
3
3
3
1
0
0
0

TERCERA                    GF       GC     PNTS

1. Gandesa B
2. Fatarella
3. Catalònia B
4. Xerta
5. Ginestar
6. La Cava B
7. Olimpic B
8. Tivenys
9. Pinell
10.Benissanet
11. Ebre E  B
12. Alcanar
13. Masdenv.
14. R Bítem B

7
3
3
2
2
1
0
0
0
1
0
0
0
3

3
0
0
0
1
0
0
0
0
2
1
2
3
7

3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0

QUARTA                    GF       GC     PNTS

EL GANDESA B ÉS EL 
PRIMER LÍDER (3-7)

LA FATARELLA SUPERA 
EL MASDENVERGE

El Gandesa B va guanyar al 
camp del R-Bítem B (3-7) i és 
el primer líder. Sisco Martí, del 
R Bítem B: “estem treballant per 
conjuntar un equip totalment 
nou i ens costarà una mica fer-
ho. Però amb il.lusió i ganes 
intentarem progressar. El Gan-
desa, un bon equip que serà 
dels aspirants a l’ascens, ens 
va superar en totes les facetes 
del joc. Vam tenir una possibi-
litat d’entrar en el partit amb el 
2-4 però després venir el 2-5 i 
els altres gols que ja van deci-
dir”. Alesandro (2) i Hassan van 
marcar. Joel Martorell, del Gan-
desa B: “content pel bon inici en 
un partit en què vam començar 
tenint el domini de la pilota i, a 
més, vam fer quatre gols. Sobre 
el minut 30 anàvem 0-4. Llavors 
el partit es va igualar. Vam baixar 
la intensitat i també penso que 
va ser perquè el R-Bítem va fer 
algunes entrades dures, que van 
estar permeses. Ells, en aquesta 
fase, van fer dos gols. El partit es 
va ajustar però a l’inici de la re-
presa vam fer el 2-5 i després els 
altres gols”. El Gandesa B, amb 
baixes, va utilitzar dos juvenils, 
que van jugar a la represa.

Triomf de la Fatarella davant 
del Masdenverge (3-0). Robert 
Costa, tècnic-jugador de la Fa-
tarella: “vam saber llegir el partit 
per contrarrestar un bon equip 
com és el Masdenverge. A més, 
va ajudar que vam marcar a 
l’inici del partit, i també a l’inici 
de la represa, havent sabut so-
frir en el darrer tram de la pri-
mera meitat quan ells més van 
pressionar. A la represa, el 2-0, 
aviat, ens va donar confiança i 
vam atacar els espais, tenint al-
tres opcions i fent el 3-0. Satis-
fets de començar amb victòria, 
i més davant de l’afició”. Poley, 
del Masdenverge: “partit en què 
no ens vam adaptar al camp de 
terra, al joc directe i a les sego-
nes jugades que propiciava. La 
Fatarella sí que va fer-ho i penso 
que si manté aquest equip tota 
la temporada, amb un Marcel 
molt encertat davant, farà feina. 
Nosaltres, si volem estar dalt, 
haurem d’adaptar-nos a aques-
ta mena de partits. Res més a 
dir. Bon partit de la Fatarella i 
victòria merescuda. I nosaltres a 
aprendre la lliçó i a adaptar-nos 
al joc que correspon segons la 
jornada”.  

que que es presenta molt re-
nyida amb molts filials i també 
equips consolidats que tenen 
aspiracions. No serà fàcil però 
treballarem per estar a les pla-
ces capdavanteres”. 
Ginés, del Benissanet: “vam 
afrontar el partit amb molta 
il.lusió per trencar la ratxa quan 
es visita el Ginestar. Llàstima 
que es va escapar en els darrers 
Minuts. Penso que, per oca-
sions, mereixiem alguna cosa 
més. A la primera meitat vam 
intentar controlar el joc i vam 
tenir les nostres opcions, com 
també el Ginestar que va fallar 
un penal que va aturar Galle-
go. Poc abans del descans, Pol 
va marcar el 0-1. A la represa 
vam seguir ben posats i Oriol 
va tenir el 0-2. El partit, amb els 
minuts, va travar-se i no havien 
arribades clares fins al 85 quan 
una jugada confosa dins l’àrea 
nostra fou l’1-1. Llavors vam 
poder l’1-2, amb un tret d’Igna-
si. La pilota va sortir per sobre 
el Travesser. Però de l’1-2 es va 
passar al 2-1 en afegit. Se’ns va 
quedar un mal cos perquè en 
els darrers minuts es va produir 
la derrota”.

*David Cosido, veterà jugador 
del Catalònia, es va lesionar de 
gravetat. Té menisc i lligament 
lateral del genoll trencat, a l’espe-
ra del diagnòstic per si té també 
trencats els creuats. Passi el que 
passi, Cosido vol tornar a jugar: 
“d’aquesta manera no puc deixar 
el futbol”.  D’altra banda, per la 
baixa del porter Gerard, i sense, 
fins ara un altre porter (s’esta ges-
tionant), el del filial, Àlex Garrigós, 
va estar sota els pals dissabte pas-
sat.

*L’Olímpic va fer debutar diu-
menge un juvenil de primer any.
*Ivan Arasa i Chimeno són les 
baixes ofensives del Roquetenc. 
S’espera el seu debut per “tenir 
gol que és el que ens manca”.
*Annas, de l’Ebre Escola, fou 
sancionat, juntament amb Manel, 
porter de l’Amposta,  després del 
partit de pretemporada en què 
van haver partes mèdics.
*El Tivenys va demanar ajornar 
el partit al Pinell, per les festes 
majors de Sant Miquel. El Pinell va 
acceptar-ho.
*Xavi Vaquer ha tornat com a 
mister a l’Ebre Escola, ara al filial.
*Jota, un històric (exjugador de 
Tortosa, Catalònia, R Bítem i Ro-
quetenc), va debutar amb gol amb 
el Xerta, equip de la seua població. 

NOTIS DE TERCERA I QUARTA
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L’AMPOLLA
MOTOS 
AQUÀTIQUES: 
TOMÀS, CAMPIÓ

El passat dissabte dia 21 de se-
tembre va tenir lloc a l’Ampolla 
a sisena de les set regates que 
composen el Campionat de 
Catalunya de motos aquàtiques 
2019. Amb aquesta carrera s’ha 
arribat a quinze anys consecu-
tius de regates de motos aquà-
tiques en la modalitat de circuit 
ampollero. La regata va decidir 
el títol a la categoria GP3 en 
favor de l’ampostí Jordi Tomás 
(Kawasaki) que en aquesta oca-
sió va ser segon, just per darrera 
de Lucas Oliver (Kawasaki), però 
Tomás suma ja 369,5 punts, molt 
per davant del seu perseguidor 
(ebredigital.cat).

HANDBOL
L’AMPOSTA LAGRAMA VA REACCIONAR I VA 
REMUNTAR ASSOLINT UN EMPAT CONTRA 
EL CASTELLÓ (27-27)

L’Amposta Lagrama va empatar 
en el primer partit a casa (27-
27). Empat molt meritori perquè 
va ser a còpia de perseverància 
i remuntant a la represa, davant 
d’un rival d’entitat, recent des-
cendit de la màxima categoria 
de l’handbol estatal. 
Les de la Plana van imposar-se 
al primer temps, arribant al des-
cans amb un 11-15. A la segona 
meitat, les ampostines van estar 

més posades en el partit, millo-
rant en defensa i també en atac. 
Malgrat això, quan faltaven pocs 
minuts, el resultat era de 20-
25.  Llavors va aparèixer l’orgull 
de l’equip ebrenc i amb molt de 
coratge es va assolir un parcial 
de 7-2 que va suposar l’empat 
a 27. Una gran reacció que va 
fer vibrar a l’afició ampostina. El 
proper partit serà demà dissabte 
a la Roca (19.30h).

FUTBOL SALA ALEVÍ
LLIGA TERRES DE 
L’EBRE, AMB 
14 EQUIPS

TORNEIG DE FUTBOL BASE ORGANITZAT 
PER LA UNIO DEPORTIVA  JESÚS I MARIA

Des de l’Associació Futbol Sala 
Terres de l’Ebre es va començar 
una iniciativa fa ja tres anys per 
continuar amb una lliga de fut-
bol sala a les Terres de l’Ebre per 
adults.  Aquest any, es pot con-
firmar que la disputen 14 equips: 
4 de Tortosa, 1 de Benifallet, 1 
d’Aldover-Paüls, 1 de Roquetes, 
1 de Campredó, 1 de Lligallo, 1 
de Camarles, 2 de l’Ametlla, 1 de 
Deltebre i 1 de la Ràpita. La tem-
porada va començar dissabte 
passat, amb un sistema de do-
ble volta i cada equip disputarà 
els seus partits com a local a la 
seva població. 

Resultats de la primera jornada: 
Dertochip-Futsal Dermisa  3-6
T. Tortosa-AME Ametlla  5-1
AME Bull Boys-PB Lligallos 3-1
Campredó-AFS Deltebre sus
Golafre City-UD AP  6-2
CFS Roquetes-FS Toscà  4-5
Rapitenc-Benifallet  5-3

Aquest passat diumenge 22 de 
setembre, la UD Jesús i Maria va 
realitzar el torneig en categoria 
aleví amb 16 equips participants. 
El Campió va ser el FC Ascó A 
en guanyar al Jesús Catalònia a 
la final. 
L’Ebre Escola es va emportar el 
3er lloc i el Jesús i Maria A el 4rt. 
Josep Guart, del Jesús i Maria, 
fou considerat el  millor porter 

SOLIDARITAT
EBRE ESCOLA I ATE FAN ENTREGA A 
AFANOC DELS DINERS RECAPTATS EN LA 
JORNADA SOLIDÀRIA “IMPLICA’T”

Dimarts, el president de l’Ebre 
Escola, Jordi Garcia, i el presi-
dent de l’ATE, Pau Galiana, van 
fer entrega al delegat d’Afanoc 
a Tarragona, Miquel Javaloy, del 
xec amb els diners recaptats per 
la venda de gorres i la rifa que es 
va realitzar durant la jornada “Im-
plica’t” amb els xiquets amb Càn-
cer, que es va celebrar el passat 
8 de juny a Tortosa. Aquesta jor-
nada va consistir amb una cami-
nada/cursa popular, un Torneig 

Solidari de futbol que es va rea-
litzar durant tot el dia i algunes 
actuacions musicals. El total dels 
diners recaptats aquest any va 
ser de 4.738 Euros que es des-
tinaran a la Casa dels Xuklis que 
Afanoc té a Barcelona i que ser-
veix per a que les famílies de les 
xiquetes i xiquets amb aquesta 
malaltia, i que venen de fora de 
l’àrea Metropolitana, tinguin un 
lloc on allotjar-se, mentre duri el 
tractament o els tractaments.

del Torneig. 
I Xavi Muñoz del Ascó A millor 
jugador. 
“Es va viure un gran dia de fut-
bol al Camp de l’Aube amb molts 
partits i molt bon ambient. El 
camp estava ple i donava goig 
veure els partits amb la intensitat 
que es jugaven i al mateix temps 
la imatge de respecte i valors 
dels equips”.

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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· Josué, porter del Tortosa, 
estarà set mesos de baixa 
pel trencament del lligament 
creuat. És la tercera baixa im-
portant per lesió. S’uneix a la 
de Marc Garcia i Gerard Bes. 
Ànim als tres jugadors.
· L’exjugador del Corbera, Uri 
Labella, ara al Torreforta, va 
rebre una oferta de l’Ascó. De 
moment ha dit que no. En 3 
partits ha fet 10 gols
· Els jugadors de la Rapitenca, 
Carles Tornel i Peque tenen 
ofertes de 2a catalana.
· Després d’haver passat una 
temporada molt dolenta per 
l’operació i l’hospitalització, 
José Maria Lleixà torna a estar 
més fort que mai. Als 77 anys 
és el delegat del filial del R-Bí-
tem. La seva il·lusió seria reti-
rar-se al Tortosa però aquest 

club de moment li té la porta 
mig tancada.
· El cos tècnic de la Pobla de 
Mafumet, que és líder a Ter-
cera divisió,  està format per 
tres tècnics que han estat al 
futbol ebrenc. L’últim en in-
corporar-se va ser Àngel Gar-
cia, exTortosa. Es va prendre 
dos anys sabàtics i ara és el 
segon míster a la Pobla. El 
primer és Beto (exAmposta 
i exReus B). I de preparador 
físic està el calero Norbert 
Callau.
· El jugador Sergi Grau, que va 
militar a La Cava, de moment 
any sabàtic. Però ofertes no li 
falten.
· A la tercera catalana de Tar-
ragona hi ha entrenadors 
coneguts pel futbol ebrenc: 
Raul Tudela (Altafulla), Jose 

TOP SECRET

· El Corbera, que era un dels 
candidats al descens, per haver 
tingut moltes dificultats per fer 
l’equip, en la 1a jornada no va 
merèixer perdre contra el Go-
dall. La setmana passada fins al 
85 empatava a l’Aldea i dissab-
te va vèncer a Amposta, amb 
3 jugadors determinants Kike, 
Pol Clua i el porter Cristian.
· Vaig dir que l’Ebre Escola seria 
un equip revelació. I, de mo-
ment, ho és: invicte i només un 
gol en contra.
· Sis gols ja porta el davanter 
Ferri del Batea. En les tempo-
rades 15/17 va fer 27 gols a la 
segona catalana amb el Valls.
· Aquest any un dels punts forts 
de l’Ametlla és la seva defensa, 
a casa porteria a zero i en camp 

TERCERA EN OFF

EQUIP DE LA SETMANA

FC ASCÓ

JO
AQ

U
IN

 C
EL

M
A

· Aquest any serà un jugador 
determinant: Marcel a l’Ascó. 
Lliga anterior dos gols. Ara ja 
en porta tres. L’equip de Jor-
di Font, tot i les baixes, està 
demostrant que pot mante-
nir-se a la 1a catalana.
· Èxtasis total: 9 equips 
ebrencs comanden la sego-
na catalana. Queda molta lli-
ga però de moment això va 
molt bé. Rapitenca, Amposta 
i Tortosa destacaran a partir 
de gener.
· El Perelló, invicte fora casa, 
amb un lider Gustavo que on 
juga triomfa: Amposta, Ull-
decona i ara al paradís de la 
mel.
· Pinta molt bé l’Amposta, 

PRIMERA I SEGONA EN OFF

EQUIP DE LA JORNADA

Mora (Vallmoll), Jorge Par-
raga (Torreforta), Sergio Paz 
(Morell) i Lizaso (Falset).
· Arjona, Oribe, Dani Argilaga 
i Andreu Guiu són 4 juga-
dors que juguen a la Segona 
divisió B, amb el Prat, men-
tre que al Nàstic, on haurien 
d’estar molts jugadors de la 
província, sol n’hi ha dos: Pol 
Prats i Gerard Oliva.
· L’ànima mater del Camar-
les, ara jubilat, molt aviat co-
mençarà a recuperar infor-
mació per fer el llibre de la 
història del seu club.
· El Riudoms filma tots els 
partits i després cada juga-
dor a casa els veu per rectifi-
car  els seus errors.
· David Torres torna a casa, 
al Jesus i Maria, entrenant el 
juvenil.

amb un Carles espectacular, 
tres jornades marcant i segur 
que batrà la marca de la pas-
sada campanya, quan va fer 
19 gols.
· Alejandro Domínguez va 
causar baixa al Tortosa; no 
podia compatibilitzar els en-
trenaments i el treball. Ha fit-
xat amb la Canonja on està el 
seu germà. No va sentar molt 
bé la baixa a Tortosa. Aquesta 
setmana l’equip de German 
tenia a la banqueta 5 juvenils. 
Veurem algun dia un onze 
només de gent del planter?.
· Al míster de la Rapitenca 
encara no li agrada del tot 
com juga el seu equip, “però 
l’actitud és molt bona”, diu.

contrari un gol. Com es nota 
que el míster va ser porter.
· Debut del porter del juvenil 
Cristian Adell, a la Rapitenca 
B. D’altra banda, tres gols de 
Cristian Regolf. Aquest filial 
desperta.
· Primera victòria del Catalo-
nia, malgrat les baixes. Una 
bona dada: sis dels seus juga-
dors han marcat. Però el pro-
blema són els gols rebuts en 
aquestes 3 jornades.
· Amposta B, zero punts i Cuer. 
Però ull: aquest equip és jove, i 
ha d’anar a més.
· El Roquetenc tampoc ha 
puntuat en 3 partits jugats, dos 
a casa. Es noten les absències 
d’Ivan Arasa i Chimeno, lesio-
nats.

DANI BEL
(Tortosa)

RAMON LLADO
(Ampolla)

ARNAU BELTRAN
(Amposta)

LEO
(Camarles)

DEKO
(Catalònia)DAMIÀ

(Perelló)

JORDI ABELLÓ
(R-BÍTEM)

FERRI
(Batea)

REGOLF
(Rapitenca B)

LACHEM
(Ebre Escola)

RICARDO
(Rapitenca)

FLORIN
(Ametlla)

CRISTIAN ARASA
(S Bàrbara)

El primer equip de la Rapitenca va guanyar a Roda de Berà, dissabte (0-1).
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PREPARACIÓ:

INGREDIENTS  (4-6 persones)

· 400 gr. Arròs Extra Montsià
4 escamarlans
8 gambes vermelles
1 sípia mitjana amb la melsa
200 gr. cloïssa (Deixeu-les 
en remull 30 minuts per pur-
gar-les de sorra)
100 gr. musclos de roca
1 tros de pebrot vermell trinxat
1 ceba trinxada
3 tomàquets madurs
3 dents d’all trinxats
1/2 copa de vi blanc (opcional)
1 cullerada de pebre vermell 
dolç
brou o fumet de peix
oli d’oliva
sal

Netegem tot el peix i marisc 
(guardar la melsa de la sípia per 
al sofregit). Trinxem el pebrot 
vermell, la ceba i alls ben pe-
tits.  Ratllem els tomàquets i 
afegim una cullerada de pebre 
vermell dolç i la melsa. Ho ba-
rregem i reservem. Tallarem la 
sípia a trossets i posarem un 
bon raig d‘oli d‘oliva a la pa-
ella. Saltarem el marisc primer 
de tot i ho reservarem. En el 
mateix oli saltem la sípia quan 
agafi color daurat la reservem 
justament amb el marisc. 
En aquest mateix oli, i  con-
vé,  afegiu-hi una mica més, 

PAELLA
DE CASA NOSTRA

farem el sofregit. Primer la ceba 
a foc sua quan estigui transpa-
rent féu una mica de lloc enmig 
de la paella i afegiu-hi el pebrot, 
que deixarem daurar també. Feu 
el mateix procés amb l‘all picat. 
Finalment barregeu-ho tot ple-
gat una estona. Quan la verdura 
tingui un agradable color marró 
fosc, podrem incorporar la ba-
rreja de tomàquet i melsa. Dei-
xeu que faci xup-xup uns 5 mi-
nuts, a foc baix. Ara, i de forma 
opcional, podeu fer una reduc-
ció de vi blanc (amb mitja copa 
és suficient). Espereu fins que 
l‘alcohol s‘evapori i fins que el 
sofregit es quedi pràcticament 

sense líquid. Ara hi afegim el 
marisc i la sípia que teníem re-
servats. Barregeu-ho tot bé, que 
s‘impregnin els sabors. Conti-
nuem el plat afegint-hi l‘arròs: 
una tassa de cafè per perso-
na. Torrarem una mica el gra 
d‘arròs. Doneu voltes per evitar 
que es cremi. Quan es comen-
ci a enganxar hi abocarem el 
brou o fumet de peix. Hi posem 
el doble de brou que d‘arròs (si 
voleu un arròs més caldós, cal-
culeu  el triple de brou que 
d‘arròs aproximadament). En 
aquest punt hi afegirem tam-
bé les cloïsses i els musclos de 
roca. Aprofiteu per assentar una 

mica el marisc, distribuir-lo bé 
i donar una estètica a la paella. 
Saleu-ho i deixeu que es faci 
l‘arròs durant 18-20 minuts (se-
gons tipus d‘arròs). És important 
no remenar directament el con-
tingut de la paella amb cap estri, 
només heu de sacsejar la paella 
per les nanses de tant en tant. 
Quan l‘arròs està pràcticament 
cuit posarem la paella a grati-
nar al forn, en mode grill durant 
5-7 minuts més. Aquest cop de 
forn acabarà de coure l‘arròs i 
donarà un agradable aspecte 
torrat a  tot el  conjunt. Deixa-
rem reposar l‘arròs d-10 minuts 
abans de servir-lo. Bon profit!.
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OFERTa 
20€

CATALANA
MASAJE

DEPORTIVO
o erótico

con terminacion 
a escoger

XXXXXXXXX

TÈCNICS
 TITULATS

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

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

PRESSUPOSTOS
DE NOVA CREACIÓ DEL 

SEU JARDÍ
I/O MANTENIMENT 

SENSE 
COMPROMÍS

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

carnet i CERTIFICAT 
d’aplicador de produc-

tes fitosanitaris, pla 
d’higiene i SEGURETAT 

al treball en vigor.

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

I M M O B I L I À R I A  / /  S E R V E I S  / /  R E L A X

112

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.

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  
NOCHE

PACK 
ECONÓMICO

4 HORAS
DUCHA ERÓTICA.

COPAS, MASAJES...

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

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!

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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Neus Català va nàixer el 6 
d’octubre de l’any 1915 

a Els Guiamets, Priorat, i va 
morir el passat mes d’abril a 
l’edat de 103 anys. 
L’any 1937 es va diplomar en 
infermeria i en començar la 
Guerra civil es va traslladar a 
Barcelona. L’any 1939, aques-
ta dona forta i solidària va 
travessar la frontera francesa 
amb 180 nens orfes i va col-
laborar juntament amb el seu 
marit, Albert Roger, en acti-
vitats de la Resistència, l’any 
1944 fou denunciada i depor-
tada a Ravensbrück, un camp 
de concentració nazi, només 
per a dones, a uns 90 km 
de Berlín. Allà formà part de 
l’anomenat «comando de les 
gandules», un grup de dones 
que boicotejava l’elaboració 
de les armes que es fabri-
caven. Gràcies al sabotatge, 
un munt de dones forçades 
a treballar en aquella fàbrica 
inutilitzaren uns 10 milions de 
bales i espatllaren nombroses 
màquines de fabricació d’ar-
mament.
Neus Català va ser una super-
vivent d’un camp d’extermini 
nazi i ha estat un testimoni de 
lluita contra l’oblit d’una de les 
atrocitats humanes més im-
pactants de la història recent. 
Català ha obtingut al llarg de 
la seua vida nombrosos reco-

PARÍS HONRA LA 
MEMORIA DE 
NEUS CATALÀ

Retrat de Neus Català amb l’uniforme de presonera, realitzat un cop fou alliberada. Va ser la presonera número 27.534 a Ravensbrück i la 50.446 a Holleischen
Imatge de Rue des Vignoles-París

neixements, entre ells la Creu 
de Sant Jordi i la Medalla d’Or 
de la Generalitat de Catalunya 
per la seva lluita per la justícia 
i per les llibertats democràti-
ques, la memòria dels depor-
tats i deportades en els camps 
d’extermini nazi, i la defensa 

dels drets humans. Aquest 
any, i per votació del Consell 
de París del mes de febrer, la 
Ciutat de París li va atorgar la 
Medalla Gran Vermell, la mà-
xima distinció de la capital 
francesa. En juliol, el mateix 
Consell de París, va votar per 

unanimitat de tots els grups 
polítics la creació d’un car-
rer en la seva memòria. Neus 
Català serà un referent de 
dona lluitadora i solidària, una 
supervivent dels camps d’ex-
termini nazis que es recordarà 
no només passejant pel car-

rer  des  Vignoles  de París, un 
carrer que ha conservat un 
cert encant de poble i una pe-
culiar singularitat a la història 
del districte que va molt lliga-
da a la vinya, una vinculació i 
una picada d’ull al seu Priorat 
natal.
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