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Edita: El crèdit social: recompensa i càstig
EDITORIAL

Si George Orwell aixequés 
el cap, veuria que els seus 

auguris es confirmen al llarg i 
ample d‘aquest segle XXI, on la 
privacitat dels usuaris es dilueix 
a favor de control dels governs 
i els interessos de les grans 
multinacionals. 

Sí, ja tenim una mena de Gran 
Germà que bé podria protagonit-
zar la trama d’un episodi de Black 
Mirror. Parlem del sistema de crè-
dit social a la Xina, una eina per 
puntuar a cada ciutadà amb un 
carnet de civisme, que restringirà 
les possibilitats de viatjar o provo-
carà penalitzacions segons el seu 
comportament. Aquest sistema 
de crèdit social públic i obligatori 
va ser aprovat pel Govern del país 
asiàtic el 2014, tot i que ho ha es-
tat introduint de forma gradual. 
Segons un comunicat de la Co-
missió Nacional de Desenvolupa-
ment i Reforma, el barem provo-
carà, entre altres conseqüències, 
que un ciutadà amb puntuació 
baixa no pugui viatjar amb tren o 
amb avió durant almenys un any. 
En la seva avaluació entren en 
joc delictes socials o financers: 
des de fumar a llocs prohibits a 
no pagar l’assegurança, difondre 
dades falses o fraudulentes o ge-
nerar problemes en el transport 
públic. Així, un ciutadà pot danyar 
el seu historial de crèdit personal 

si no es presenta a un restaurant 
i no cancel·la la seua reserva, fa 
trampes en un joc en línia, creua 
en vermell o deixa ressenyes fal-
ses. Els delators “guanyen punts” 
si denuncien comportaments 
negatius d’altres persones. El Big 
Data és un dels principals aliats 
d’aquest sistema estandardit-
zat de recompensa i càstig que 
presagia de manera sinistra l’era 
global de l’algoritme, ja que, en-
tre altres moltes coses, s’empra 
el reconeixement facial per iden-
tificar els vianants que creuen el 
carrer. Les ciutats pilots que ja 
han fet servir aquest sistema par-

teixen d’un barem de 100 punts 
per ciutadà, que pot ampliar-se 
amb bonificacions de 200 punts 
per a aquells que realitzin bones 
accions com participar en treballs 
de caritat o separar i reciclar es-
combraries. A la ciutat de Suzhou, 
per exemple, un pot guanyar sis 
punts per donar sang. D’aquesta 
manera, la Xina recompensa als 
bons ciutadans que poden gau-
dir de les instal·lacions de gimnàs 
gratuïtes, transport públic més 
econòmic i temps d’espera més 
curts en els hospitals... No obs-
tant això, els que fan augmentar 
la llista negra afronten restricci-

ons als seus viatges i l’accés que 
tenen als serveis públics. Un dels 
punts més polèmics i terrorífics 
és l’ús de pantalles de TV i LED 
en espais públics per exposar als 
ciutadans i elevar la deshonra a la 
categoria de pública. Cal destacar 
també que la majoria dels esque-
mes pilots es dirigeixen a les em-
preses i als funcionaris de forma 
igualment estricta. Així, aquelles 
companyies amb un historial de 
danys ambientals o problemes de 
seguretat també estan exposades 
en llistes negres. El crèdit social 
serà la forma en què podríem es-
tar vivint d’aquí a poc temps?

El proper dia 7 d’Octubre a les 
18 h., xerrada col·loqui de la 
Dra. M Josep Rosselló a la Seu 
d’AFATE (Associació de Familiars 
d’Alzheimer Terres de l’Ebre) al 
passeig Moreira, 25 de Tortosa.

“Com mantenir les defenses al-
tes per evitar l’estrès i moltes 
malalties”
Places limitades,es prega con-
firmació al tel. 977 510519.
Dimarts i dijous (de 17 h a 20 h).

Xerrada col·loqui
de la Dra. M. Rosselló 
a la Seu d’AFATE

7 D’OCTUBRE
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LES TRES VÍCTIMES 
MORTALS DE 
L’ACCIDENT 
D’ALDOVER SÓN 
VEÏNS D’HORTA, 
BESEIT I ARNES

Les tres víctimes mortals de 
l’accident a la C-12 a Aldover 

de dimecres són veïns d’Horta 
de Sant Joan, Beseit i Arnes. El 
sinistre es va produir a les 18.28 
hores i va implicar dos camions 
i dos turismes. Un camió i un 
cotxe amb quatre ocupants van 
topar frontalment. El conduc-
tor i dos acompanyants del tu-
risme van morir: D.G.M., de 47 
anys i veí d’Horta de Sant Joan; 
E.L.R., de 53 i amb domicili a 
Beseit (Terol), i JR.C.C., de 52 
i veïnatge a Arnes. L’altra ocu-

pant va resultar ferida de grave-
tat i va ser evacuada a l’hospital 
Verge de la Cinta de Tortosa. En 
l’evolució del sinistre es va pro-
duir una segona col·lisió frontal 
d’un altre turisme amb el mateix 
camió. Un altre vehicle pesant 
va estar implicat, amb dues 
persones més que van resultar 
ferides de poca gravetat i que 
van ser traslladades a l’hospital 
Verge de la Cinta de Tortosa i a 
la Clínica Terres de l’Ebre.

ASSEMBLEA, 
DEMÀ DISSABTE 
L’Agrupació de Penyes i 
Comissions Taurines de les 
Terres de l’Ebre ha convocat 
una assemblea extraordinària 
per “calmar els ànims” i per 
demostrar “unitat”. També es 
plantejarà l’estratègia a seguir. 
L’assemblea serà a les 18.30 
hores a  l’auditori de la Fira 
d’Amposta.

REACCIONS
La Federació d’ERC a l’Ebre 
va rebutjar divendres passat  
l’abolició dels correbous 
aprovada pel Parlament i va 
plantejar, com alternativa, cre-
ar una comissió parlamentària 
amb la participació d’experts 
per “eliminar el patiment” dels 
animals i “millorar la segure-
tat” dels actes. Aquesta va ser 
una de les primeres “queixes” 
a les que es van afegir un 
bon nombre d’Ajuntaments, 
així com Consells Comarcals, 
aprovant mocions de suport a 
la festa dels bous.   
D’altra banda, a l’ens comarcal 
del Baix Ebre, en l’apartat de 
mocions, el plenari també va  
aprovar una proposta del PSC, 
amb el vot favorable de tots 
els grups i l’abstenció d’Es-
querra, que reclama un control 
més eficient de la mosca 
negra. També es va aprovar 
per unanimitat una moció del 
PSC per demanar a Endesa la 
retirada de l’amenaça d’efec-
tuar talls de subministrament 
a les persones en situació de 
vulnerabilitat. Finalment, al 
ple, el conseller Simón Falcó va 
presentar la renúncia al càrrec 
per motius personals i serà 
substituït per Antoni Gilabert.

MÉS 
NOTÍCIES 

FRONT COMÚ
Alcaldes d’una vintena de municipis ebrencs 
defensen els correbous i la llei de 2010
Una vintena d’alcaldes i 

regidors de les Terres 
de l’Ebre –als quals s’ha 
afegit també el de Cardona, 
Ferran Estruch- han creat un 
“front comú” per defensar la 
celebració de correbous als 
seus municipis segons els 
termes previstos a la llei de 
2010.    
Asseguren que ho fan des de la 
“unitat” i enfront d’una decisió 
que el Parlament ha pres “sense 
tenir en compte” la sensibilitat 
d’una part del territori. Tot i que 
partits com ERC van plantejar 
comissions al Parlament per eli-
minar el patiment dels animals 
als correbous, en la trobada a 
l’Ajuntament d’Amposta ajunta-

ments governats tant pels repu-
blicans, Junts per Catalunya, PSC 
com Movem han acordat pren-
dre com a punt de partida comú 
la validesa totes les modalitats 
acceptades –inclòs els contro-
vertits bou embolat i capllaçat- 
així com la regulació que marca 
la llei de 2010. 
Els alcaldes han estat rebuts per 
més de 200 aficionats taurins 
que s’han concentrat davant la 
casa de la vila per donar-los “su-
port”. De la reunió ha sortit la 
proposta de formar una comissió 
en la qual participaran dos repre-
sentants de cadascun dels quatre 
partits que governen en munici-
pis taurins. Així, ERC serà repre-
sentada per Amposta i Paüls, a 

més de Cardona; Sant Jaume 
i Ulldecona ho faran pel PSC; 
Deltebre i l’Aldea per Junts per 
Catalunya; Movem, a la Sénia. La 
missió de la  comissió, a banda 
de reunir-se i coordinar-se amb 
l’Agrupació de Penyes i Comis-
sions de Bous del territori, serà 

demanar reunions amb tots els 
grups parlamentaris per explicar 
“què fem?”. Per la seua part, el 
delegat del govern a l’Ebre, Xa-
vier Pallarés, proposa resoldre el 
futur de les festes amb bous en 
“un debat serè” al Parlament. 
Nota i foto: ACN

ROQUETES
Els alcaldes de Roquetes, Móra la Nova i la Ràpita 
recorden el segon aniversari de l’1 d’Octubre 
Dimarts, 1 d’octubre de 

2019, a les 12 h, davant 
del Mural de l’1 d’octubre 
pintat per Ignasi Blanch 
a la paret del pavelló de 
Roquetes, els alcaldes de la 
Ràpita, Josep Caparrós, el 
de Móra la Nova, Francesc 
Moliné i el de Roquetes, Paco 
Gas, acompanyats d’altres 
alcaldes, diputats i càrrecs 
d’Esquerra Republicana, van 
realitzar un acte per recordar 
elsegon aniversari de l’1 
d’octubre. 
Després dels parlaments dels 
tres alcaldes, la segona tinenta 

d’alcalde d’ERC de l’Ajuntament 
de Roquetes, Tere Moreso ha 
llegit una declaració per reme-
morar l’1 d’Octubre.
Els actes commemoratius al 
primer d’octubre, en general, 
es van realitzar a municipis del 
territori. Però la concentració a 
Roquetes va ser la més remar-
cable perquè es van tornar a 
reunir, en un dels llocs on van 
haver càrregues policials molt 
dures fa dos anys, els alcaldes 
dels tres municipis més afectats 
per les greus incidències re-
pressives que van existir aquell 
dia, “un dia que mai oblidarem”. Foto: Roquetes Comunicació.
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UN HOME DE 34 
ANYS MATA LA SEVA 
MARE A TORTOSA I 
TRUCA AL 112 PER 
CONFESSAR EL 
CRIM

Un home de 34 anys va ma-
tat la seva mare, de 75, di-
vendres passat en un pis del 

barri de Ferreries de Tortosa. 
Segons va poder saber l’ACN, 
mare i fill haurien mantingut 
una discussió prèvia i, final-
ment, ell li va ocasionar una 
ferida mortal al coll amb un 
ganivet. Cap a dos quarts de 
tres de la tarda el fill va aca-
bar trucant al telèfon d’emer-
gències 112 per explicar que 
havia matat la seva mare. 
Quan els serveis sanitaris 
van arribar al lloc dels fets, la 

dona ja estava morta i no van 
poder fer res per salvar-li la 
vida. Els Mossos van detenir 
l’home, que havia fugit a un 
canyar vora el riu a prop del 
domicili familiar on vivia amb 
la seva mare i el seu pare, 
que no es trobava allí en el 
moment dels fets. 

El jutge va enviar a presó 
l’home de 34 anys acusat de 
matar la seva mare. 

‘FRONT COMÚ 
CONTRA TORTOSA’ 
L’alcaldessa de Tortosa, Merit-
xell Roigé ha exposat que no 
li sorprèn el posicionament 
de Movem, que “manté un 
no a tot”: no a l’ampliació de 
l’auditori, no a la cultura, no 
a treballar per la ciutat, no a 
Tortosa. Més sorprenent ha 
estat el posicionament d’ERC, 
que quan estaven a govern, 
l’actual numero 2 presidia la 
comissió de cultura que va 
tirar endavant el projecte i van 
votar a favor. En aquesta línia 
Roigé ha lamentat que ERC 
consideri innecessari tenir un 
auditori millor, amb capacitat 
per encabir més activitats 
d’entitats culturals de Tortosa 
i a més, “com s’entén que fa 4 
mesos, quan governaven, un 
regidor d’ERC establís el paga-
ment de 51.000€ per redactar 
el projecte d’ampliació i ara 
votin en contra?”, ha etzibat 
l’alcaldessa. Roigé també ha 
lamentat que “decebuts pels 
resultats electorals del maig, 
alguns partits només pensen 
en les municipals del 2023 
i el seu únic objectiu és fer 
inviable la governabilitat els 
propers 4 anys”. “Torna a que-
dar demostrat que l’objectiu 
de Movem, ERC, C’s i CUP és 
fer un front comú contra Tor-
tosa”, ha apuntat l’alcaldessa, 
afegint que “no volen que la 
ciutat tiri endavant, i posaran 
tots els pals a les rodes a 
l’actual equip de govern, avui li 
ha tocat a la Cultura, però qui 
sap què bloquejaran demà...
El govern de Junts per Tortosa 
no defallirem, continuarem 
treballant per la cultura i per la 
ciutat”, ha dit l’alcaldessa.

MÉS POLÈMICA
Els grups de l’oposició rebutgen, per segon cop, 
el projecte d’ampliació del teatre auditori
Els grups de Movem, ERC, 

Ciutadans i la CUP, a 
l’oposició a l’Ajuntament de 
Tortosa, han tornat a rebutjar 
el projecte d’ampliació del 
teatre auditori Felip Pedrell 
que impulsava l’equip de 
govern de Junts per Tortosa.    
Un altre cop, el suport del grup 
del PSC al ple d’aquest dijous no 
ha estat suficient per poder ti-
rar endavant l’obra. L’alcaldessa, 
Meritxell Roigé, havia proposat 
fragmentar en dos anualitats 
el seu finançament per desac-
tivar els arguments d’excessiu 
endeutament que fa deus dies 
l’oposició va adduir, entre d’al-
tres, per votar-hi en contra per 
primera vegada al ple. L’estratè-

gia, però, no ha acabat resultant 
efectiva i, novament, els matei-
xos grups han tornat a tombar 
un projecte. Després que l’opo-
sició critiqués també la manca 
d’informació sobre el projecte, 
Roigé va sortir al pas anunciant 
d’una banda, que informaria de 
tots els detalls i, de l’altra, que 
amortitzaria 300.000 euros 
deute, gràcies al romanent de 
tresoreria de l’exercici passat, 
per disposar de 215.000 euros 
que permetessin licitar i iniciar 
enguany l’obra –amb un cost 
total de 1.750.000 euros- sen-
se haver d’esperar a l’any vinent. 
La idea era construir una nova 
sala amb capacitat per a 300 
espectadors per cobrir les de-

mandes de la ciutat. Finalment, 
en el ple d’aquest dijous tampoc 
ha prosperat la nova proposta. 
Roigé ha lamentat el resultat i 
el fet que cap grup hagi modifi-
cat la seva posició “malgrat ha-
ver donat resposta” a les seves 
demandes. Tot i això, ha insistit 
que seguirà treballant per fer 
possible l’ampliació i ha detallat 
que durant les pròximes setma-
nes es faran millores de diversos 
equipaments tècnics del teatre 
auditori per valor de 106.000 
euros. Des de Movem Tortosa, 
principal grup de l’oposició, han 
justificat el vot contrari a la nova 
proposta perquè “el govern mu-
nicipal segueix sense donar els 
detalls del projecte i del pressu-

post”. El portaveu, Jordi Jordan, 
ha recordat que en el ple de la 
setmana passada ja va reclamar 
una informació detallada que, 
“una setmana després i tot i ha-
ver-se donat resposta a algunes 
qüestions en comissions infor-
matives, encara no s’ha aportat”.

DES D’AVUI I FINS DIUMENGE
A Cel Obert transformarà espais històrics d’alt 
valor patrimonial en escenaris de creació
Aquest any es poden visitar 

10 instal·lacions, 8 al nucli 
antic de la ciutat de Tortosa 
i 2 a l ’EMD de Jesús, totes 
inspirades en la temàtica 
d’enguany, la passió. 
De fet, és a l ’EMD de Jesús on 
es pot descobrir un nou espai, 
mai abans obert al públic en ge-
neral: el pati del Convent de les 
Carmelites Descalces. Un any 
més, es compta amb una i nstal-
lació que és fruit de l ’intercanvi 
d’artistes entre els municipis ad-
herits al projecte Transefímers 
de la Xarxa Transversal, situada 
al Claustre de l’edifici de la Im-

maculada , Espai Immart.
La cerimònia d’obertura donarà 
el tret de sortida al festival, el di-
vendres 4 d’octubre a l es 19.00 
h al pati del Museu de Tortosa. A 
l es 21.30 h, a l a Cripta de l’Es-
glésia de la Reparació, tindrà l 
loc ÀER, una peça de dansa con-
temporània de Laia Santanach, 
que replanteja l a dansa tradi-
cional popular del contrapàs i l 
a seva música des d’una mirada 
actual. Les obres es podran vi-
sitar gratuïtament durant tot el 
cap de setmana, mitjançant les 
visites guiades que s’ofereixen o 
per lliure. L’horari d’obertura dels 

espais és de 10.30 h a 14.00 h i 
de 17.30 h a 22.00 h. La clausu-
ra i l’entrega de premis tindran 

MÉS 
NOTÍCIES 

lloc el diumenge 6 d’octubre a 
les 12.30 h al pati del Museu de 
Tortosa.

Dilluns, la Coordinació Ter-
ritorial de l’Institut Català de 
les Dones (ICD) va convocar 
un minut de silenci al davant 
de l’edifici de la Generalitat.

La delegada de l’ICD a les 
Terres de l’Ebre, Carme Valls, 
va assenyalar que aquesta ha 
estat la vuitena dona morta 
enguany a Catalunya en si-
tuacions de violència mas-
clista. 

‘VIATGE A BUDA’
Quico el Célio, el Noi i el Mut 
de Ferreries inicien diumen-
ge la gira del seu nou disc 
amb l’espectacle ‘Viatge a 
Buda’. És “un viatge al passat 
per recuperar el futur” que es 
podrà veure a l’Auditori Felip 
Pedrell i que inclou un curt-
metratge mut i en blanc i ne-
gre per transportar al passat 
del territori.
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*En marxa la 15a edició del 
Premi de Teatre La Carrova. 
El premi té l’objectiu d’in-
centivar l’escriptura teatral i 
està dotat amb 3.000 euros. 
Arriba a la seva quinzena 
edició després de gairebé 8 
anys d’aturada. El guardó té 
un caràcter biennal.
*Un total de 10 restaurants 
participen en les Jornades 
Gastronòmiques de l’Arròs. 
La cita gastronòmica coinci-
deix amb la Festa de la Sega, 
que se celebrarà el diumenge 
6 d’octubre. D’aquesta forma, 
Amposta torna a posar en 
valor el producte local a les 
Jornades. Durant tot el mes 
d’octubre, 10 establiments 
de la ciutat i del Poble Nou 
del Delta oferiran diferents 
menús que exploraran la cui-
na de l’arròs des de diferents 
vessants.
*La Fira del Disc arriba a 
la tercera edició.                   
L’exterior de l’Oficina de 
Turisme acollirà activitats al 
voltant de la música, el proper 
diumenge dia 6 d’octubre.  

BREUSCULTURA
Festival Internacional 
de Teatre i Circ 
Exhibicions i espectacles 

de circ itinerant, i 
instal·lacions, titelles o tallers, 
formen la programació de 
la sisena edició del Festival 
Internacional de Teatre i Circ 
d’Amposta, el FesticAM.     
Més d’una vintena de propostes 
multidisciplinàries convertiran la 
ciutat en la capital de les arts de 
carrer els dies 11, 12 i 13 d’octu-
bre. La companyia Up Arte inau-
gurarà el festival divendres a la 
nit a la plaça Ramon Berenguer 
IV amb ‘Aureo’, un espectacle de 
circ amb acrobàcies d’alt nivell 
tècnic. 
El director del FesticAM, Jordi 
Príncep, ha destacat que Cata-
lunya s’ha convertit en un terri-
tori de referència en arts de car-
rer perquè cada cop n’exporta 
més propostes a festivals i pro-
gramacions d’arreu del món. Per 
aquest motiu, Príncep ha expli-

cat que volen convertir Ampos-
ta en un dels “focus de difusió” 
i ha apuntat que la ciutat s’està 
dibuixant “com exponent d’in-
novació cultural, amb propostes 
capdavanteres en els diferents 
sectors artístics”. 
D’entre les novetats d’aques-
ta edició hi ha la incorporació 
del FesticAM al programa ‘Fem 
Dansa’, fet que ha atorgat al 
Festival l’oportunitat de comptar 
amb espectacles multi premiats 
i artistes de renom internacio-
nal.
La inauguració de la sisena edi-
ció es farà divendres 11 d’octu-
bre a dos quarts de deu de la nit 
a la plaça Ramon Berenguer IV. 
La companyia Up Arte desplega-
rà el seu espectacle de circ amb 
acrobàcies ‘Aureo’, “en un espai 
on les relacions entre objectes 
i persones han estat calculades 
amb precisió i argument”.

POBLE NOU
Nova ubicació de la 
depuradora

El ple d’Amposta va aprovar 
amb el vot a favor de tots 

els grups la reubicació de 
l’estació de depuració d’aigües 
residuals del Poble Nou. 
Tot i que estava projectada des 
del 2009, l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) la tenia prevista pel 
pla 2021-2027. Per la urgència 
de la situació, el consistori va 
aconseguir que es tingués pre-
visió per al 2016-2021 i actual-
ment es redacten els projectes 
tant de l’estació depuradora del 
Poble Nou com la de la zona 

d’Eucaliptus. Tot i això, i fruit 
d’una assemblea popular, el ve-
ïnat del Poble Nou va demanar 
que es modifiqués la ubicació 
de la depuradora, ja que en la 
ubicació inicial de l’estació, de-
fensada per l’ACA, els corrents 
d’aire feien que les males olors 
es traslladessin fins al nucli habi-
table. Per tant, el ple va aprovar 
la ubicació de la depuradora en 
una de les tres finques propo-
sades per evitar així els possi-
bles problemes futurs i iniciar la 
compra parcial dels terrenys.
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LA NOVA OFICINA 
D’ATENCIÓ DE LA 
POLICIA LOCAL DE 
L’AMETLLA DE MAR 
HA OBERT PORTES 
AQUEST DILLUNS
L’objectiu de l’equip de govern 
és la d’apropar més la Policia 
Local als veïns del municipi i 

alhora reforçar el servei de po-
licia de proximitat. Les noves 
dependències disposen d’un 
accés independent des del car-
rer, per tal de tenir un horari 
més flexible, tal com ho explica 
el seu sotsinspector Francesc 
Siuraneta: “durant els matins 
de dilluns a divendres estigui 
sempre oberta. I les altres hores 
funcionarà igualment com fins 
ara la comissaria. La voluntat és 

atendre en tot moment a la ciu-
tadania”. D’altra banda, les de-
pendències actuals de la Policia 
Local seguiran com a seu prin-
cipal, ja que també hi ha la base 
del Servei d’Urgències Munici-
pal. Cal apuntar que l’obertura 
d’aquesta nova oficina policial 
era un dels compromisos de 
l’equip de govern per materia-
litzar en els primers 100 dies de 
mandat. (La Cala Ràdio)

OBERTA LA 
INSCRIPCIÓ A 
LA CINQUENA 
PIRAGUADA DE 
LA URV PEL RIU 
EBRE 
La cinquena edició de la 
Piraguada de la URV tindrà 
lloc demà dissabte 5 d’octu-
bre. Enguany el recorregut 
escollit és el tram del riu Ebre 
que transcorre entre Miravet 
i Benifallet. Els participants 
podran arribar a Miravet amb 
els autobusos gratuïts que 
sortiran des de Tarragona i 
Reus i des de Tortosa.

PLE DE 
L’AMETLLA 
L’acord, aprovat aquest 
dilluns, denuncia la voluntat 
d’equiparar l’independen-
tisme amb el terrorisme. 
La moció dona suport a la 
declaració realitzada la set-
mana passada per la Junta de 
Portaveus del Parlament. La 
declaració, arran de l’operació 
de l’Audiència Nacional i la 
Guàrdia Civil, exigeix la fi de 
la repressió i demana lliber-
tat de les persones preses 
per idees polítiques, es va 
aprovar amb els suports dels 
regidors d’Esquerra Republi-
cana, Junts per l’Ametlla de 
Mar i Entesa per la Cala, i el 
vot contrari del de Ciutadans. 
Durant la sessió, també es 
van aprovar els comptes 
generals de l’any passat amb 
els vots a favor de l’equip de 
govern i els vots en contra de 
l’oposició.

(La Cala Ràdio)

MÉS 
NOTÍCIES 

DIPUTACIÓ
Lluís Soler, alcalde de Deltebre, renuncia a 
l’escó que assumirà l’alcaldessa de Tortosa
L’alcalde de Deltebre i 

diputat a Tarragona, 
Lluís Soler, de Junts per 
Catalunya, va presentar 
oficialment la seva renúncia 
al seu escó al final del plenari 
celebrat divendres passat a 
la Diputació, una decisió que 
ja es preveia donat que Soler 
ha estat elegit nou president 
de l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM).   
En el ple, Soler va explicar que 
encetava a la institució supra-
municipal una etapa que li “om-
plia d’il·lusió”, però que calia 
plegar en ser “incompatible, per 
ètica”. El substituirà una altra 
política ebrenca, l’alcaldessa de 

Tortosa, Meritxell Roigé. Soler 
ocupava una vicepresidència 
-la segona- a l’ens, a més de la 
presidència del Patronat de Tu-
risme. 
D’altra banda, aquest dimecres, 
ja com a president de l’ACM, 
Soler informava al seu Face-
book que “el món local serà un 
aliat estratègic i lleial del país 
per seguir avançant junts en la 
nostra defensa dels drets i de 
les llibertats. Aquest és el com-
promís que he assumit amb el 
president de la Generalitat de 
Catalunya, Quim Torra, en el 
marc de la reunió institucional 
que hem mantingut conjunta-
ment amb una representació 

del nou executiu de l’Associació 
Catalana de Municipis, i on hem 
plantejat diferents temàtiques 
d’incidència per als nostres po-
bles i ciutats”. L’alcalde de Del-
tebre, a  la foto amb Quim Tor-

ALCALDE DE L’AMETLLA
Jordi Gaseni presidirà l’Associació de 
Municipis per la Independència, al 2021
L’alcalde de l’Ametlla 

de Mar compartirà la 
presidència de l’Associació 
de Municipis per la 
Independència amb l’actual 
president Josep Maria 
Cervera, alcalde de Port de 
la Selva, qui va sortir reelegit 
divendres passat durant 
l’assemblea general dels 
municipis independentistes 
celebrada a la ciutat de 
Manresa. 
Cervera seguirà com a president 
durant els dos primers anys de 
mandat i Gaseni liderarà l’Asso-
ciació de Municipis per la Inde-

pendència els dos darrers. 
L’alcalde de l’Ametlla de Mar 
afirma que la població sempre 
ha estat al costat de l’AMI i des-
taca el seu valor com a espai de 
trobada de l’independentisme 
municipalista.
Mentrestant no es produeixi el 
relleu, l’alcalde de l’Ametlla de 
Mar serà el vicepresident primer 
de l’AMI. 
Un càrrec que ja va ocupar del 
2016 al 2018, quan va presidir 
temporalment l’entitat, substi-
tuint l’exalcaldessa de Vilanova 
i la Geltrú, Neus Lloveras, i do-
nant pas a l’actual president.

ra, afegia que “els propers seran 
dies que haurem d’estar al cos-
tat de les nostres institucions i 
on haurem de tornar a sortir al 
carrer pacíficament, democrà-
ticament i cívicament”.
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LA CALA: 
COMUNICAR LES 
INCIDÈNCIES A 
LA VIA PÚBLICA 
MITJANÇANT 
L’EBANDO

A partir del dimarts passat, dia 
1 d’octubre, les persones que 

volen  informar a l’Ajuntament 
d’una incidència ho poden fer 
gràcies a aquesta nova eina 
disponible a l’aplicació dels 
pregons municipals. 
És mitjançant l’aplicació eBan-
do, des d’on ja es reben els pre-
gons municipals. Les incidènci-
es es gestionaran per prioritats 
perquè la brigada d’intervenció 
ràpida pugui resoldre-les o bé 
es transmetran al departament 

competent. 
Els usuaris que vulguin envi-
ar un missatge directament 
al consistori, i que encara no 
disposin de l’eBando, hauran 
de descarregar-se l’aplicació i 
subscriure’s al canal de l’Amet-
lla de Mar. 
Pels qui ja la tenen, es reco-
mana actualitzar-la per tenir la 
darrera versió. 
Un cop dins l’eBando, cal ac-

cedir a la pestanya ‘Detalls’ o 
‘Paràmetres’ –en funció del sis-
tema operatiu del seu telèfon 
mòbil– i a l’opció ‘Enviar mis-
satge’. 
S’obrirà un formulari on s’haurà 
d’introduir un correu electrò-
nic, el tipus d’incidència –com 
ara neteja, enllumenat, estat del 
carrer o mobiliari urbà, entre 
altres– i un quadre de text per 
donar més detalls.

CIUTADANS 
DENUNCIARÀ 3 
AJUNTAMENTS 
EBRENCS 
Ciutadans denunciarà a tres 
ajuntaments de les Terres 
de l’Ebre pel fet de mantin-
dre penjades “pancartes i 
simbologia partidista“. Tor-
tosa, l’Ampolla i l’Ametlla de 
Mar, són els tres consistoris 
a més de Torredembarra 
que es tramitarà en els 
propers dies juntament 
amb els de Tarragona, Reus, 
Valls i la Selva del Camp les 
denúncies que ja s’han in-
terposat. Des de Ciutadans 
es reclamen “unes eleccions 
del 10-N lliures i uns edificis 
públics que representin a 
tots els catalans, no només 
a una part”.

L’AMETLLA: 
DETENEN UN 
HOME QUE 
PRETENIA ROBAR 
A UNA CASA 
La Policia Local de l’Amet-
lla va detenir un home de 
nacionalitat romanesa com 
a presumpte autor d’una 
temptativa de robatori amb 
força amb escalament. L’ho-
me hauria accedit a l’interi-
or d’una casa del municipi, 
i hauria estat sorprès pel 
propietari. El detingut va 
fugir, aleshores, saltant pel 
balcó d’un primer pis. Els 
agents de la Policia Local 
van començar una recerca 
per la població, que es va 
saldar amb la localització i 
identificació de l’home. 

MÉS 
NOTÍCIES

TIVENYS
La polèmica pista forestal no es farà per una 
“declaració d’impacte ambiental desfavorable”
El Departament de 

Territori de la Generalitat 
de Catalunya ha emès 
una declaració d’impacte 
ambiental desfavorable sobre 
el projecte de pista forestal 
entre la Tossa i la Bassa de la 
Carrasca, al cor de la Serra de 
Cardó-Boix, al terme municipal 
de Tivenys.   
Segons informa l’organització 
ecologista GEPEC-EdC, que des 
del 2016 ha actuat per aturar la 
construcció d’aquesta pista, el 
passat dia 19 de juny es publi-
cava al DOGC la resolució de la 
declaració d’impacte ambiental 
de la pista amb el dictamen de 
desfavorable. “Això vol dir que, 

degut als greus impactes ambi-
entals que la pista provocaria, no 
s’autoritza la seva construcció i 
el projecte ha de ser desestimat”, 
exposa GEPEC-EdC.
L’entitat va denunciar que la pista 
es volia fer “de forma totalment 
il·legal, sense la preceptiva i obli-
gada avaluació d’impacte ambi-
ental”. Va aconseguir aturar les 
obres, però es va desencadenar 
la polèmica entorn la viabilitat 
del projecte. Ara GEPEC-EdC es 
congratula que la Generalitat, fi-
nalment, li hagi donat la raó. Amb 
tot, l’entitat també retreu “les 
constants irregularitats que han 
acompanyat aquest projecte” i 
assenyala directament al mateix 

enginyer forestal del DARPA a 
l’Ebre, que ha estat reiteradament 

L’ALDEA
Es posa en marxa el 
projecte “Implica’t”

Des de la Regidoria de 
Ciutadania de l’ajuntament 

de l’Aldea han iniciat el 
projecte “IMPLICA’T L’ALDEA”.   
Consistirà en la formació d’un 
grup de voluntaris que partici-
paran amb el disseny de les ac-
cions culturals, esportives, edu-
catives...”L’acció més immediata 
que tenim és la cavalcada dels 

Reis Mags d’Orient, que ens han 
trucat per avisar que vindran a 
l’Aldea i volem rebre’ls com es 
mereixen! D’allò més bé!!!. Per 
formar part dels projectes i triar 
en els quals es vol participar a  
IMPLICA’T L’ALDEA, els interes-
sats podran fer-ho enviant un 
correu electrònic a implicat@lal-
dea.cat”.

CICLOTURISME
L’Eurovelo 8 passarà 
pel nostre territori
Eurovelo 8, la ruta ciclista 

de llarg recorregut 
que connectarà la costa 
mediterrània amb Europa, va 
centrar dimecres l’última de 
les sessions de  les Jornades 
de Cicloturisme 2019, que 
organitza el Consell Comarcal 
del Baix Ebre, en el marc del 
projecte Baix Ebre Avant i 
que es van celebrar a  les 
instal·lacions d’Ebre Terra.  
El president del Consell Comar-
cal del Baix Ebre, Xavier Faura, 
va fer la cloenda de les jornades, 
en què han participat un total 
de 45 representants d’empreses 
turístiques i de l’administració. 

“L’organització ha permès posar 
en contacte la iniciativa privada i 
la pública per tal de crear siner-
gies i potenciar el cicloturisme a 
les Terres de l’Ebre. I hem cone-
gut la ruta Eurovelo 8 que pas-
sarà pel territori i suposarà una 
oportunitat per incrementar els 
clients potencials tant nacionals 
com internacionals”, va dir Fau-
ra. L’Eurovelo 8, que resseguirà 
la costa Mediterrània de Grècia 
a Cadis,  passarà per l’Ebre i això 
permetrà l’accés a un nou pú-
blic internacional i nacional, que 
ajudarà a potenciar i millorar 
l’activitat cicloturística del Baix 
Ebre i del conjunt del territori.

denunciat pel GEPEC-EdC “per la 
seva continuada mala praxis”.
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OBRE L’ÀREA D’OCI 
I D’ESTUDI DE 
L’ESPAI JOVE EL 
MASET

L’Espai Jove el Maset ha co-
mençat aquesta setmana a 
funcionar a ple rendiment 
amb l’obertura en horari re-
gular de la zona d’oci estudi. 
A partir d’ara, els i les joves de 

la Ràpita poden entrar lliure-
ment a l’Espai Jove per tal de 
reunir-se amb els amics, quedar 
per fer treballs o, simplement, 
jugar i xerrar. 
Més endavant, i segons la res-
posta i les necessitats dels usu-
aris, es programaran activitats, 
tallers i cursos que siguin d’in-
terès pel jovent. 
L’obertura de l’Espai Jove arriba 
uns mesos després de la finalit-

zació de les obres de remode-
lació de l’antic Casal Cultural el 
Maset, que van tenir un cost de 
268.000 euros pagats en la ma-
jor part per la Diputació. 
Segons el regidor de Joventut, 
Rafa Balagué, l’obertura de l’Es-
pai Jove és un pas endavant per 
la població perquè “per primera 
vegada a la Ràpita podrem tenir 
un espai que va destinat exclu-
sivament als joves”.

PLE DE LA RÀPITA 
El Ple de l’Ajuntament de la 
Ràpita dóna suport a la Fes-
ta dels Bous amb l’aprovació 
d’una moció per unanimitat 
de tots els grups municipals.
El portaveu del grup munici-
pal d’ERC, Albert Salvadó, va 
rebutjar la votació del Par-
lament contra els correbous 
perquè suposa “un acte de 
falta de respecte absolut a les 
Terres de l’Ebre. Que el Parla-
ment s’atreveixi a regular un 
tema tant transcendent per 
les Terres de l’Ebre com són 
els bous no és acceptable”. En 
una altra moció presentada 
d’urgència al plenari pels 
grups d’ERC i Junts per Cata-
lunya, la majoria del plenari 
va mostrar el seu suport al 
moviment independentista 
després dels esdeveniments 
pels que set persones van 
ingressar en presó preventiva 
acusades de terrorisme. Altres 
mocions que es van apro-
var van estar la presentada 
d’urgència pel PSC sobre la 
crisi climàtica. També es va 
aprovar una moció presenta-
da d’urgència per Més Ràpita 
per arranjar alguns dels punts 
més malmesos del tram de 
la carretera de Poblenou. 
Per últim, es va aprovar per 
unanimitat una proposta d’al-
caldia en defensa dels drets 
energètics de les persones 
més vulnerables i que reclama 
a Endesa i les empreses 
distribuïdores d’electricitat 
que condonin els deutes de 
les persones protegides per 
la llei de pobres energètica.  
El Ple va començar amb un 
minut de silenci en memòria 
de l’exregidor Ramon Duch i 
l’exalcalde Manel Castellà.

MÉS 
NOTÍCIES 

LA RÀPITA
Es commemoren els dos anys de l’1 d’octubre 
recordant el moment de les càrregues
L’Ajuntament de la Ràpita 

va fer dimarts un acte 
de memòria amb motiu 
del segon aniversari del 
referèndum de l’1 d’octubre 
de 2017, quan agents 
antiavalots de la Guàrdia Civil 
van agredir violentament els 
ciutadans i ciutadanes que 
exercien el seu dret de vot.   
Segons nota de l’Ajuntament, 
l’acte es va convocar a les 9 i 
quart del matí, el moment exac-
te en què el comboi policial va 
irrompre a la plaça del Pavelló 
Firal (ara Plaça 1 d’Octubre) i va 
començar a carregar sense pre-
vi avís. Va consistir en un format 
senzill i alhora sentit. L’alcal-

de la Ràpita, Josep Caparrós, 
acompanyat d’alguns regidors, 
el diputat del Parlament Lluís 
Salvadó i la presidenta de l’ANC 
de la Ràpita van participar en 
l’homenatge, juntament amb 
una cinquantena de veïns i veï-
nes que s’hi van sumar. L’alcalde 
va llegir un manifest i tot seguit 
va dipositar un ram de clavells 
grocs sobre el monòlit de l’1 
d’octubre, mentre membres de 
l’Orfeó Pau Casals van entonar 
l’himne nacional de Catalunya. 
Josep Caparrós va explicar que 
després de l’acte de l’any pas-
sat, amb motiu del primer ani-
versari de l’1 d’octubre, i on es 
va fer entrega d’un reconeixe-

ment als ferits i es va inaugurar 
el monòlit, calia fer ara un “acte 
senzill i emotiu”. “Buscàvem la 
simbologia de les 9 i quart del 
matí. És una hora que tots te-

CULTURA
Teatre i el ballet de Moscou, plats forts de la 
programació Tardor-Hivern de la Ràpita
L’Ajuntament de la Ràpita 

ha presentat la nova 
programació cultural per a la 
temporada Tardor-Hivern. 
Des de la regidoria de Cultura, 
s’han programat 24 espectacles 
que ompliran d’activitat l’Au-
ditori Sixto Mir i que abracen 
un ampli ventall d’arts com el 
teatre, la dansa, la música o el 
cinema. La programació cultu-
ral de la Ràpita es completa amb 
un seguit de conferències i ex-
posicions que es podran gaudir 
a la resta d’equipaments cul-
turals del municipi. Els espec-
tadors podran gaudir d’obres 

que han estat a les cartelleres 
de Barcelona i d’altres llocs del 
món. En aquest sentit destaca la 
visita de la companyia de dansa 
del Ballet de Moscou, que durà 
a la Ràpita el seu particular ‘El 
trencanous’ (21 de novembre), 
el clàssic del compositor rus 
Txaikovski. Pel que fa al teatre, 
la primera obra programada és 
Akelarre (3 de novembre), un 
cabaret còmico-musical de la 
companyia The Feliuettes, amb 
la direcció de Míriam Escurrio-
la i estrenada a la sala Maldà el 
passat mes de març. L’altra obra 
de teatre per adults programada 

nim molt present i si preguntes 
a la gent de la Ràpita, tothom 
recorda quan va arribar el com-
boi de la Guàrdia Civil”, ha afe-
git l’alcalde de la Ràpita.

és Separades i què (1 de desem-
bre), una comèdia protagonit-
zada per Mayte Carreras i Cristi-
na Solà, i dirigida per Mairà Font, 
que ha fet parada al Teatre del 
Raval i ara a la Sala Ars. El públic 

familiar també tindrà el seu ves-
pre amb L’aventura d’avorrir-se 
(9 de novembre), de la compa-
nyia L’estaquirot, que acaba de 
guanyar el premi al millor es-
pectacle familiar de Barcelona.
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ULLDECONA 
RECUPERA AL CAP 
DE 130 ANYS LA 
CELEBRACIÓ D’UN 
BOU CAPLLAÇAT 
A LES FESTES DE 
SANT LLUC

El programa de festes de Sant 

Lluc d’Ulldecona inclourà en-
guany per primera vegada la 
celebració d’un bou capllaçat. 
L’Ajuntament d’Ulldecona va 
aprovar en el ple ordinari de 
setembre incloure enguany 
aquesta modalitat en els actes 
festius patronals, a proposta de 
la penya taurina local. Els bous 
a les festes de Sant Lluc es van 
recuperar l’any 2011 a l’empara 
de la llei 34/2019, d’1 d’octubre. 

La legislació permet organitzar 
altres modalitats com és el cas 
del bou capllaçat. La recupera-
ció del bou capllaçat a Ullde-
cona arriba en un moment de 
preocupació entre els partidaris 
de les festes amb bous a cau-
sa de la proposta de resolució 
aprovada pel Parlament, que 
insta el govern de la Generalitat 
a prohibir aquest tipus d’espec-
tacles. (ebredigital.cat)

ERC VOL QUE EL 
GOVERN PUGUI 
CONTROLAR EL 
DESMANTELLAMENT 
DEL CASTOR 
ERC vol que el govern es-
panyol anul·li la modificació 
‘exprés’ dels límits marítims 
que va aprovar i rectificar 
l’any 2008, excloent l’àrea 
de la concessió del projecte 
Castor d’aigües administrati-
ves catalanes per passar-les 
a les del País Valencià. Els 
diputats republicans que 
han participat en la comissió 
d’investigació del cas al Par-
lament, Lluís Salvadó i Irene 
Fornós, han inclòs aques-
ta demanda que, segons 
argumenten, permetria el 
Govern controlar i fiscalitzar 
el futur desmantellament de 
les instal·lacions. Han recor-
dat que el fallit magatzem 
de gas submarí i els seus 
promotors acumulen ja cinc 
sentències judicials contràri-
es. Reclamen que es depurin 
responsabilitats i que sigui 
la mateixa promotora, ACS, 
la que assumeixi un cost 
superior, de moment, als 
2.000 milions. Per la seua 
part, JxCat veu “desídia” dels 
governs espanyols i “negli-
gència” de l’empresa en el 
magatzem de gas Castor. 
La formació presenta les 
conclusions de la comissió 
d’investigació apostant per 
una auditoria externa i l’as-
sumpció de costos i respon-
sabilitats per compensar la 
ciutadania. Per últim, la CUP 
vol una auditoria tècnica per 
determinar “el grau de negli-
gència, incompetència i mala 
fe” en el projecte Castor.

MÉS 
NOTÍCIES

ALCANAR
Tret de sortida a les Quinquennals 2019, 
“unes festes especials i d’Interés Nacional”
Les Festes Quinquennals 

d’Alcanar se celebren 
durant la primera quinzena 
d’octubre tots els anys 
acabats en 4 o en 9.   
Per tant, aquesta setmana, Al-
canar ja viu les Quinquennals 
2019. Es guarneixen els carrers 
del municipi amb ornaments 
artesanals de flors, altars mo-
numentals i catifes bellíssimes, 
prodigi d’imaginació i del treball 
popular en equip. Més de 24 qui-
lòmetres d’artesania en honor a 
la patrona, la Mare de Déu del 
Remei. Les Festes Quinquennals 
d’Alcanar foren declarades d’In-
terès Nacional per l’acord de la 
Generalitat. Són unes festes que 

tenen el seu origen en la pro-
mesa que va fer el poble d’Alca-
nar el 7 d’octubre de 1939, al re-
bre una nova imatge adquirida 
de la Mare de Déu del Remei per 
subscripció popular. Dimarts va 
tenir lloc el pregó, a càrrec de 
Xavi Forcadell, i també la pre-
sentació de pubilles i el ball de 
gala. L’alcalde Joan Roig va des-
tacar “unes festes singulars en 
les que s’hi aboquen canareves i 
canareus”. Dimecres es va efec-
tuar la tradicional baixada de la 
Verge des de l’ermita.  Les festes 
s’allargaran fins el dia 14 d’octu-
bre. Alcanar ja gaudeix d’un dies 
especials en què el municipi es 
transforma.  

EDUCACIÓ
Projecte educatiu 
‘Portes de la Memoria’

A Tortosa s’ha presentat el 
projecte educatiu ‘Portes 

de la Memòria’.    
La iniciativa, que es va fer el curs 
passat a l’Institut Berenguer IV 
d’Amposta, incentiva els alum-
nes de secundària i postobliga-
tòria a descobrir les històries de 
vida de la Batalla de l’Ebre i les 
deportacions als camps nazis 

amb l’objectiu que reflexionin 
sobre el present i el futur a par-
tir d’experiències personals que 
fins ara s’han mantingut silen-
ciade. Els estudiants han hagut 
de liderar treballs de recerca per 
descobrir les vivències de deu 
deportats ampostins i dues exili-
ades actuals. El projecte s’esten-
drà a altres centres educatius.

SANTA BÀRBARA
Inversió per la reparació 
i asfaltat de camins
L’ajuntament de Santa 

Bàrbara, amb l’inici de 
la temporada de l’oliva està 
portant a terme la reparació 
de diferents camins rurals.  
D’altra banda dies enrere van fi-
nalitzar els treballs de reparació 
del camí del Camp de Futbol. Un 
treball que s’ha portat a terme a 
càrrec del  servei de carreteres 
de la Diputació de Tarragona. El 
pressupost total d’aquesta in-
tervenció és d’uns 21.500 € (IVA 
no inclòs), però la Diputació de 
Tarragona aplica un coeficient 
reductor del 50% a les poblaci-
ons entre 3001 i 4000 habitants, 
per tant la quantitat final que 

aportarà l’Ajuntament de Santa 
Bàrbara estarà bastant per sota 
dels preus de mercat. Al mes 
de juny l’ajuntament també va 
fer  l’arranjament del camí de la 
Basseta. (La Plana Ràdio)
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FESTA DE LA SEGA 
DE SANT JAUME

Dins de les 9es. jornades 
Somriu, diumenge es va cele-
brar la tradicional festa de la 
Sega d’arròs a ma. Una fes-
ta que permet recordar els 
sistemes que utilitzaven els 
nostres iaios per a fer la sega 
de l’arròs. A les 10 del matí va 

començar la rua des de baix 
del Pont El Passador per anar 
a l’arrossar interactiu per co-
mençar la sega, acompanyats 
pel Grup de Jotes Sarabastall 
i la Rondalla de Guardet, tots 
junts encapçalats pel cavall de 
Sierra. Una vegada acabada la 
sega, es va fer una demostra-
ció del que era batre a pota, a 
càrrec de Francesc Fumadó Si-
erra i el seu cavall, així com una 

demostració d’envasat de l’ar-
ròs. Per acabar, va tenir lloc el 
concurs, “el teu pes en arròs”, 
on el guanyador s’emportava 
el seu pes en arròs. El Consell 
de Joves, va oferir una tapa de 
paella i un vermut per 3 euros, 
a tots el visitants. La festa va ser 
un “gran èxit, amb moltíssima 
gent. Una jornada festiva amb 
molta participació”.
Foto:. J Salvador Llambrich

INAUGURACIÓ DEL 
NOU PAVELLÓ DE 
JESÚS 
El dimecres es van iniciar 
les festes en honor a Sant 
Francesc, patró de Jesús. Ahir 
dijous va ser la primera tarda 
de bous pels carrers. Avui 
divendres, dia en honor al 
Patró. Demà dissabte al vol-
tant de la pèrgola es reuniran 
prop de 1000 persones per 
degustar l’arròs del concurs de 
paelles. Diumenge,  matinal 
esportiva amb la Milla Urbana 
i la inauguració del pavelló. 
A la tarda presentació dels 
equips del Catalònia i partit del 
primer equip. Tancarà la festa 
l’espectacle de foc i llum dels 7 
Cervells.

FESTA DE LA SEGA 
DE L’ALDEA 
 Diumenge va tenir la Festa de 
la Sega a la finca de Ravanals, 
al costat de la Torre de l’Ermita 
de l’Aldea. Des de la regidoria 
de Tradicions Pepe Caballé: 
“valorem molt positivament 
la 4a edició de la Festa de la 
Sega, va ser un èxit. Voldria 
agrair públicament la partici-
pació de tots els col·laboradors 
que l’han feta possible. Hem 
tingut molta participació tant 
a nivell de poble com a  nivell 
Terres de l’Ebre, de fet tots 
els tiquets de consumicions 
dels tasts d’arrossos, els quals 
estaven cuinats pels restau-
radors locals, es van esgotar. 
Per al proper any intentarem 
introduir novetats a  una festa 
tant tradicional i l’arrossar 
intentarem que estigui en 
millors condicions de les que 
estava  enguany”.

MÉS 
NOTÍCIES

AJUTS
El Govern atorga subvencions per a la 
dinamització territorial a 29 municipis
El Govern, a través 

de la Secretaria 
d’Administracions Locals 
i Relacions amb l’Aran 
del Departament de la 
Presidència, ha atorgat 
les subvencions per a la 
dinamització territorial 2018-
2019 a 29 municipis de les 4 
comarques ebrenques.    
De moment, l’executiu ha no-
tificat la resolució provisio-
nal als ens locals mitjançant la 
seva publicació al Tauler elec-
trònic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya. Ara, 
les entitats proposades com a 
beneficiàries, podran formular 
les al·legacions convenients en 

el termini de 10 dies hàbils així 
com presentar la documentació 
tècnica necessària. La resolució 
definitiva es publicarà el proper 
mes de novembre. En la convo-
catòria, que es va obrir el passat 
31 de maig, s’hi han presentat 
un total de 502 sol·licituds. La 
proposta de resolució provisi-
onal estableix que la quantitat 
màxima de les subvencions és 
de 50.000€ per cada ajunta-
ment sol·licitant. 

Municipis

Relació dels municipis ebrencs 
beneficiaris dels ajuts (resolució 
provisional): Benifallet, Xerta, 

Paüls, Aldover, Alfara, Tivenys, 
Godall, Mas de Barberans, Fre-
ginals, la Galera, Vinebre, Gines-
tar, Palma d’Ebre, Torre de l’Es-
panyol, Miravet, Garcia, Tivissa, 

RIU EBRE
30% menys d’aigua 
durant l’últim any 

L’Ebre tanca el seu últim 
any hidrològic –des de l’1 

d’octubre de 2018 fins aquest 
30 de setembre d’aquest 
2019- amb un descens de les 
aportacions superior al 30% 
respecte la mitjana dels últims 
20 anys.    
Així, segons les dades fetes pú-
bliques per la Confederació Hi-

drogràfica de l’Ebre (CHE), l’es-
tació d’aforament de Tortosa va 
registrar només 6.037 hectòme-
tres cúbics, respecte els 8.845 
hectòmetres cúbics de mitjana 
de les últimes dècades. Es trac-
ta, d’acord amb l’organisme de 
conca, del quart any amb me-
nors aportacions d’aquest perí-
ode.

SANT JAUME
Aprovació inicial del pla 
parcial del polígon

El ple de lde Sant Jaume ha 
aprovat inicialment el pla 

parcial del polígon industrial 
de les Salines.  
L’actuació urbanística, pro-
gramada al POUM, afecta una 
superfície de 30.000 metres 
quadrats de sol industrial dels 
quals gairebé un 60 per cent 
són propietat de l’Ajuntament. 

Ara, el pla parcial es remetrà a la 
Comissió d’Urbanisme per ob-
tenir el pertinent informe favo-
rable. Mentrestant, l’Ajuntament 
anirà treballant en el projecte 
de reparcel·lació i constructiu 
d’aquesta actuació situada al 
sud del nucli urbà i al costat de 
la carretera TV-3404.
(ebredigital.cat)

Rasquera, Prat de Comte, Case-
res, Bot, Vilalba dels Arcs, Horta 
de Sant Joan, Corbera d’Ebre, 
Arnes, Pobla de Massaluca, la 
Fatarella, Pinell de Brai i Batea.
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LA CAIXA APORTA 
4.000 EUROS PER 
LA CONFECCIÓ DE 
VESTITS PER AL 
‘CASAMENT REIAL 
DE GANDESA’

L’Ajuntament de Gandesa ha 
firmat avui un conveni amb 

la fundació bancària La Caixa 
per a l’elaboració i la confec-
ció dels vestits de la festa de 
recreació història ‘El casament 
reial’, que tindrà lloc a Gan-
desa els dies 19 i 20 d’aquest 
mes. La festa de recreació his-
tòrica de Gandesa, coneguda 
popularment com la farsa de 
Gandesa, compleix enguany 
el 700 aniversari, per la qual 
cosa l’Ajuntament i les entitats 

de la ciutat han organitzat una 
celebració especial durant dos 
dies. 
Els actes que s’han preparat 
impliquen la participació d’un 
centenar de persones del mu-
nicipi en qualitat d’actors i fi-
gurants de la representació del 
casament, a banda d’un seguit 
de grups d’animació i artistes 
que participaran en els actes 
complementaris, així com ar-

tesans i paradistes que oferiran 
les seues mercaderies al Mer-
cat de Productes de Proximi-
tat. L’acte principal de la festa 
seran les diferents represen-
tacions del casament reial que 
tindran lloc durant el cap de 
setmana en diversos escenaris 
històrics de la població, a càr-
rec del Grup de Teatre La Farsa, 
amb la col·laboració de dife-
rents entitats locals.

BASES DE 
LA FESTA DE 
L’ESPORT DE 
MÓRA D’EBRE 
El dia 29/11/19 tindrà lloc 
la VI edició de la Festa de 
l’Esport de Móra d’Ebre, un 
acte que reconeixerà la tasca 
dels esportistes locals. Del 18 
d’octubre al 4 de novembre 
romandrà obert el termini de 
presentació de candidats en les 
diferents categories convo-
cades.

FLIX, MUNICIPI 
AMB LA RENDA 
PER CÀPITA MÉS 
ALTA 
Flix és el municipi amb més 
renda per càpita de les Terres 
de l’Ebre amb 30.491 euros, 
segons l’estadística de decla-
rants de l’IRPF per municipis 
de 2017 que recull les dades 
de renda mitjana declarada 
per localitats de més de 1.000 
habitants. A l’Ebre, els cinc 
municipis amb més renda 
per càpita pertanyen tots a la 
comarca de la Ribera d’Ebre 
i són, a part de Flix, Ascó, 
Mora d’Ebre, Riba-roja d’Ebre 
i Mora la Nova. La sisena 
posició l’ocupa l’Ampolla i la 
setena, Tortosa, amb una ren-
da per càpita de 23.974 euros. 
La localitat que encapçala la 
comarca del Montsià és la 
Ràpita, que ocupa la novena 
posició amb 22.406 euros, 
mentre que Amposta se situa 
en una tretzena posició amb 
21.440 euros. La capital de 
la Terra Alta, Gandesa es 
troba immediatament abans 
d’Amposta amb 21.491 euros. 
(ebredigital.cat)

MÉS 
NOTÍCIES

MÓRA D’EBRE
El CatSalut aprova la compra de l’empresa 
gestora de l’hospital, Gecohsa
El consell de direcció del 

Servei Català de la Salut 
(CatSalut) ha aprovat la 
compra de l’empresa gestora 
de l’hospital de Móra d’Ebre, 
Gecohsa, actualment una 
filial del grup Sagessa de 
l’Ajuntament de Reus.    
Un cop validada l’adquisició per 
part del Govern, el tràmit cul-
minarà amb l’extinció de Geco-
hsa i amb la creació de la nova 
empresa pública Salut Terres de 
l’Ebre, que assumirà la gestió de 
l’hospital de la Ribera d’Ebre. Els 
treballadors, el comitè d’em-
presa i l’Ajuntament fa temps 
que reclamaven desvincular-se 
de Reus després que s’haguessin 

desviat fons reservats de l’hos-
pital de Móra d’Ebre per tapar el 
dèficit del l’hospital Sant Joan. 
En un comunicat, el Consell Co-
marcal de la Ribera s’ha mostrat 
“satisfet” pel nou pas del CatSalut 
en la gestió territorial de l’hospi-
tal de Móra d’Ebre perquè “dona 
resposta a una reivindicació his-
tòrica de la comarca”. El Consell 
ha subratllat que d’aquesta ma-
nera la gestió del centre es farà 
amb la cobertura del CatSalut, 
però amb els òrgans de decisió 
des del territori. La decisió presa 
pel consell de direcció del Cat-
Salut haurà de ser validada ara 
pel Govern. La previsió és que 
la compra es faci efectiva abans 

de final d’any, tal com va apun-
tar la consellera, Alba Vergés, en 
una visita al territori. Aleshores, 
Vergés va garantir que el centre 
dependria únicament de Salut, 
ja que n’és el propietarI”.  D’al-

CONCA
“Excel·lent” moment 
creatiu del territori
El Consell Nacional 

de la Cultura i de les 
Arts (CoNCA) ha pres el 
pols, aquest dilluns, a les 
necessitats i inquietuds dels 
agents culturals de les Terres 
de l’Ebre.    
Així, segons les dades fetes púLa 
presidenta del CoNCA, Vinyet 
Panyella, ha destacat “l’excel·lent 
i extraordinari” moment creatiu 
del territori i ha assenyalat que 
la qualitat de les propostes cul-
turals ebrenques la certifiquen 
els premis nacionals i europeus 
que han rebut últimament Litte-
rarum, Deltebre Dansa o altres 
entitats. 

Els membres del CoNCA s’ha 
compromès amb els dinamit-
zadors ebrencs a vetllar, asses-
sorar i promocionar-los perquè 
segueixin tenint “visibilitat”. Des-
plaçar el primer plenari fora de 
Barcelona fins a Móra la Nova 
també ha volgut evidenciar el 
suport a la cultura ebrenca des-
prés de l’incendi del mes de juny.
Després de la primera presa de 
contacte i “del canvi d’impressi-
ons” de dilluns passat, el CoNCA 
s’ha compromès a garantir un 
seguiment i donar continuïtat a 
la feina feta des de la Casa de 
Cultura de Móra la Nova.
(ACN)

ASCÓ
Jornades d’Estudis 
locals Carmel Biarnès
Demà dissabte dia 5 

d’octubre, el municipi 
riberenc d’Ascó acollirà les 
XI Jornades d’Estudis Locals 
i Territorials Carmel Biarnés, 
dedicades a “El parlar al nostre 
territori”.  
L’acte, on el CERE (Centre d’Es-
tudis de la Ribera d’Ebre) forma 
part de la seva organització, 
comptarà amb les ponències del 
Doctor Pere Navarro, la filòloga 
Olga Cubells, l’historiador Felip 
Fucho, i clourà amb una trobada 
coral. 
A més durant la jornada es po-
drà visitar l’exposició “Xeic! Pa-
raules de l’Ebre”.

tra banda, no es descarta que la 
nova empresa que gestionarà 
l’hospital, Salut Terres de l’Ebre, 
pugui assumir més endavant la 
gestió d’altres centres sanitaris 
ebrencs.
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MARC UNITARI DE 
MOBILITZACIONS 
Entitats i partits indepen-
dentistes, coincidint amb 
l’1-O aquest dimarts, van 
presentar el marc unitari 
de les mobilitzacions a les 
portes de la sentència del 
Tribunal Suprem. L’objectiu 
fou projectar una imatge 
d’unitat.

L’ANC 
RESPONDRÀ A 
LA SENTÈNCIA 
«COL·LAPSANT» 
LA XARXA VIÀRIA 
L’ANC prepara tres marxes 
ciutadanes amb confluència 
a Barcelona per “col·lapsar” 
la xarxa viària com a respos-
ta a la sentència del Tribunal 
Suprem (TS) sobre l’1-O.

SENTÈNCIA 
DE L’1-0

MÉS EBRE I CANAL TE
El diari Sport destaca el ‘Maldini’ de l’Ebre
El diari Sport, dimarts 

passat, en el seu 
suplement del futbol 
català, destaca en portada 
i amb un reportatge d’una 
plana a Michel Viñas, cap 
de redacció de Més Ebre i 
presentador del programa de 
Canal Terres de l’Ebre, Minut 
91, que s’emet en directe els 
diumenges a la nit.   
L’històric rotatiu esportiu re-
marca la multifuncionalitat de 
Michel en el camp informatiu, 
redactant, distribuint el Més 
Ebre i els caps de setmana gra-
vant partits, locutant-los i edi-
tant-los per després presen-
tar el programa a la televisió 
ebrenca. 
Més Ebre, amb la gran col.la-
boració de Joaquin Celma, té 
gran repercussió com també el 
programa, els diumenges la nit, 
amb una gran audiència que és 
fidel i que valora la informació 
i les imatges dels partits quan 

aquests encara estan candents. 
El diari Sport qualifica la feina 
“d’única” i que, gràcies a ella, 
l’Ebre és un territori privilegiat 
quant a informació esportiva. 
Michel va voler agrair a tota la 
gent que ho fa possible: “tant 
a Més Ebre com a Canal Terres 
de l’Ebre som equips petits de 
treball però amb gran qualitat 
humana. Sense les persones 
que tinc al costat, amb col.
laboradors que són únics, res 
seria possible. Es treballa molt, 
contrarrellotge, per a poder ti-
rar endavant tota la feina”. Són 
ja 23 anys a la ‘trinxera’:  “segu-
rament, el reportatge ha estat 
per la trajectòria i per la reper-
cussió de la feina actual, però 
hi ha molta gent inclosa en 
aquest reconeixement recor-
dant també altres programes 
i mitjans que comporten que 
a l’Ebre siguem capdavanters 
quant a informació esportiva 
territorial”.

AMPLIACIÓ DE 
SOCIS DE CÍTRICS 
TERRES DE L’EBRE

L’ATUR PUJA EN 
1.135 PERSONES AL 
SETEMBRE 

CITRICS TERRES DE L’EBRE, SAT 
1521 CAT OPFH 996 va apro-
var en Assemblea General Ex-
traordinària la incorporació de 
nous socis a l’organització de 
productors. A l’inici de la cam-
panya de recol·lecció l’empresa 
incrementa en clementina i ta-
ronja la superfície de cultiu i 
quilos de producció pròpia. To-
tes les finques que s’incorporen 
estan localitzades al Baix Ebre 
i Montsià, d’igual manera que 
les finques dels socis actuals. 
Cítrics Terres de l’Ebre té certi-
ficació d’empresa Reserva de la 
Biosfera i membre del Consell 
Regulador IGP (Indicació Geo-
gràfica Protegida) Clementines 
de les Terres de l’Ebre. En plena 
campanya a l’empresa treballen 
gairebé 500 persones, sent una 
de les empreses capdavanteres 
dins al sector. Així mateix l’em-
presa compromesa socialment 
amb el territori participa en les 
diferents taules del sector.

L’atur ha pujat en 1.135 perso-
nes al setembre a les comar-
ques del Camp de Tarragona i 
les Terres de l’Ebre i la xifra to-
tal de desocupats se situa a la 
demarcació en 43.175, segons 
han informat el Ministeri de 
Treball aquest dimecres.
Es tracta d’un increment del 
2,70% mensual. 
En comparació amb el mateix 
mes de l’any passat, l’atur s’ha 
reduït en prop de 1.600 per-
sones, en concret, un 3,56% 
menys. 
De les 43.175 persones atura-
des, 18.307 són homes i 24.868 
dones. 
En relació a l’edat, del global de 
desocupats, 3.567 són menors 
de 25 anys. 
El sector serveis ha liderat la 
pujada de l’atur, amb 1.198 de-
socupats més, mentre que ha 
decrescut en la construcció 
(-111), l’agricultura (-79) i la in-
dústria (-15). 

COMMOCIÓ A LA POBLACIÓ PER LA MORT 
SOBTADA DEL REGIDOR DE MOVEM, 
ÒSCAR CARLES

Mort sobtada del regidor de 
l’EMD de Bítem, Òscar Carles, 
de Movem Bítem. 
Amant del seu poble,  Bítem, la 
natura i l’agricultura sempre va 
treballar per tenir un poble co-
hesionat. 

La notícia de la seva mort va 
colpir el panorama polític local.
Un infart va ser el motiu de la 
seva mort i tot i ser evacuat en 
helicòpter a Tarragona, ja no es 
va poder fer res per salvar-li la 
vida. (ebredigital.cat)

PUJADA AL MORRAL 
DE CABRAFEIXET

Diumenge, al Perelló, tindrà lloc 
la sisena pujada al Moral de Ca-
brafeixet i la segona cronoesca-
lada. La concentració serà a les 
7.45 davant del pavelló munici-
pal. A les 8.30 serà la sortida de 
la marxa i a les 9.15 la de la cro-
noescalada (en baixar, esmorzar 
per a tots els participants). Tam-
bé diumenge, es farà el cinquè 
motoesmorzar a l’ambigú, amb 
els Jibars que ompliran la plaça 
en un esdeveniment ja conso-
lidat i que crea gran ambient al 
municipi.

CAMPREDÓ SOCIETAT BÍTEM EL PERELLÓ
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XAVIER GARCIA
HOMENATJAT PEL COL·LECTIU
DI-LLUMS D’ARTS AL FORN

El passat 9 de setembre el 
col·lectiu di-LLUMS d’Arts 

al Forn va homenatjà a Xavier 
Garcia Pujades, coincident 
amb el 50 aniversari de 
l’arribada de l’escriptor a les 
Terres de l’Ebre. Cinquanta 
anys que Xavier Garcia, en 
aquest moment veí d’Horta 
de Sant Joan, ha donat a 
conèixer la nostra terra i 
la nostra gent a la resta de 
Catalunya.

Emigdi  Subirats en un emotiu 
discurs va obrir l’homenatge, 
evocant la vida i l’obra del vila-
noví, i jo mateix vaig parlar de 
la nostra amistat des que va vi-
sitar la Ràpita el 2 de juliol del 
1978 acompanyant al president 
Josep  Tarradellas. Finalment, 
la seva germana Maria Teresa, 
present a l’acte, va tenir un re-
cord a la figura del seu pare, el 
també escriptor Xavier Garcia 
Soler, i com el seu germà ha 
seguit els passos d’aquest, re-
cordant-li una frase: “No som 
rics ni pobres; som justos”. S’ha 
de dir que el senyor Garcia So-
ler, una de les personalitats més 
importants de la cultura vila-
novina de la segona meitat del 
segle XX, és autor d’una obra 
de referència en el món de la 
nostra mar: La vida marinera a 
Vilanova i la Geltrú.

“SI PICASSO A HORTA VA CREAR EL CUBISME, 
XAVIER, A LA MATEIXA HORTA, HA CREAT BONA 
PART DE LA SEVA LITERATURA”

Personalment, he escrit tantes 
vegades sobre Xavier Garcia 
que al final no sé que dir. També 
és veritat que si un escriu tantes 
vegades sobre la mateixa perso-
na, això vol dir que aquesta està 
en permanent actualitat. En el 
cas de l’amic Xavier aquesta ac-
tualitat ve donada en la defensa 
de la nostra terra. Efectivament, 
Garcia, com he dit abans, és 
fill de la marinera Vilanova i la 
Geltrú i va descobrir l’Ebre ca-
talà el juliol del 1969. Des de lla-
vors, visitant-lo contínuament 
per conèixer en profunditat el 
nostre territori, ha escrit mul-
titud de llibres. Posteriorment, 
la seva decisió de viure a l’Ebre, 
concretament a Horta de Sant 
Joan, li ha permès una major 
coneixença. Si Picasso a Horta 
va crear el cubisme, Xavier, a la 
mateixa Horta, ha creat bona 
part de la seva literatura, i des 
d’aquest racó de la Terra alta, la 
seva mirada s’ha expandit, com 
si estigués a dalt de les Roques 
de Benet.
Jo destacaria del Xavier la 
seva  vessant  humana, que s’ha 
manifestat en la creació de 
quatre volums que porten per 
títol Homenots del Sud, i que 
avui, observant i llegint els dos 
primers, te n’adones que ja for-
ment part de la nostra histò-
ria, i que d’aquí a uns anys, els 

historiadors hauran de recórrer 
a aquests volums per com-
prendre-la millor a través de la 
gent que  la escrit. Però la seva 
literatura s’expandeix també a la 
nostra pagesia, en aquest món 
crepuscular que està a punt de 
desaparèixer per sempre si els 

nostres polítics i la Unió Europea 
no ho eviten. Entre literatura, 
periodisme i defensa de la terra, 
Xavier Garcia ha creat un món 
particular i a la vegada universal, 
doncs, els nostres problemes 
són els de qualsevol indret del 
Planeta Terra, ja sigui l’Amazò-
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nia brasilera, el desglaç del Pol... 
Acabo l’article felicitant cordial-
ment a Xavier Garcia, que, amb 
el seu treball i la seva dignitat i el 
seu compromís amb les Terres 
de l’Ebre, ha donat a conèixer la 
nostra problemàtica a la resta 
del país i de l’Estat. 
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2A CATALANA, 
LLIGA GAIREBÉ 
SENTENCIADA
Encara que els sembli incre-
ïble, en la jornada 4 ja està  
definida la lliga per als que 
quedaran entre els 5 primers. 
En la passada, en la jornada 4, 
els primers classificats eren: 
Tortosa, Riudoms, Pobla, Cat-
llar, Valls, Camarles, Ampolla 
i Gandesa. A la jornada 34, 
d’aquests equips, 4 van quedar 
en els primers llocs: Valls, 
Catllar, Tortosa i Gandesa. Fa 
dues campanyes, en la jornada 
4, els primers classificats foren: 
la Sénia, Cambrils U, Gandesa, 
Camarles i Vendrell. Quatre 
d’aquests van estar en la jor-
nada 34 entre els 5 primers. Fa 
tres temporades, a la jornada 
4, comandaven la classificació 
Tortosa, Amposta, Gandesa, 
Cambrils Unió i Valls. A la 
34, quatre d’aquests equips 
estaven entre els 5 primers. Si 
mirem les últimes 25 tem-
porades, l’estadística és molt 
semblant: dels 5 primers clas-
sificats en la jornada 4, solen 
estar una mitjana de tres, com 
a mínim, entre els 5 primers en 
la jornada 34. I el campió sem-
pre està entre els 5 primers,  a 
la jornada 4, i el subcampió en 
un 80% d’ocasions: any passat 
Valls, 5è, Catllar 4t. Fa dos 
Cambrils 2n, fa tres Tortosa 
era 3è i el Valls 5. La lliga 
està sentenciada. Rapitenca, 
Amposta i Tortosa estaran al 
pòdium dels 5 primers i a 3a. 
catalana, Batea, R-Bitem i la 
Cava, també. Segur.

CELMA

“MALDINI” ESTÀ 
MOLT AGRAÏT
Aquest dimarts, el diari Sport, 
al suplement del futbol català, 
va destacar la feina informa-
tiva del ‘Maldini’ ebrenc. Julio 
Maldonado ‘Maldini’ és un pe-
riodista experimentat en futbol 
internacional i analitza en dife-
rents mitjans partits del futbol 
professional. És un geni. Bé, jo 
no sé si sóc un ‘Maldini’ ebrenc 
però agraeixo molt el comen-
tari. Com també la portada i el 
reportatge. D’entrada, moltes 
gràcies a qui ho ha fet possible 
i també al company Ramon 
Filella, responsable d’aquesta 
mena de reportatges a l’Sport. 
A partir d’aquí, valorant la 
magnitud del reconeixement, 
que és molta, voldria destacar 
que està centralitzat amb mi 
pels anys que porto a la ‘trinxe-
ra’ però que s’ha de compartir 
amb molta gent que ho fa i que 
ho ha fet possible, tant a nivell 
de Més Ebre com de Canal TE. 
Equips de treball petits però 
molt grans a nivell humà, amb 
col.laboradors únics. La llista 
de gent a qui he d’agrair ajudes 
és molt llarga, en 23 anys. Per 
tant, gràcies a tots. Com també 
gràcies als que heu mostrat tan 
de carinyo aquesta setmana, 
amb tants missatges. Enco-
ratgen a seguir. Per acabar, 
un record pel meu pare. A ell li 
dec tot i sé que des d’on estigui 
estarà feliç amb el reportatge. 
Així mateix, record per a Angi, 
la meua parella, persona fona-
mental per poder fer tot el que 
faig i de la manera que ho faig. 

MICHEL

MINUT 91 . A CANAL TERRES DE L’EBRE
DIUMENGE (23 h). Resums: St Just-Ascó, Ampolla-Amposta, 
la Sénia-M Nova, Tortosa-Roda Berà,  Ametlla-Aldeana,  
Roquetenc-Jesús i Maria, La Cava-Flix i Alcanar-Tivenys. 
Partit transmès dissabte (22h): Ametlla-Aldeana. Partit del 
diumenge (després de Minut 91): la Cava-Flix. 

PROPERA JONADA

PRIMERA CATALANA

At. Sant Just-Ascó
dissabte 18.55 h

SEGONA CATALANA 
DISSABTE
Pobla-Perelló 16.30h
Bonavista-Gandesa 17h
Montblanc-Rapitenca 
17h
Ampolla-Amposta 
17.30h
Riudoms-Camarles 18h
DIUMENGE
Canonja-Cambrils 12h
Ulldecona-Borges 17h
La Sénia-M Nova 17h
Tortosa-Roda 17h

TERCERA  CATALANA 
DISSABTE 
Roquetenc-J. I Maria 
16.30h
Amposta-Ebre E 17h
Ametlla-Aldeana 17.15h
Rapitenca-S Bàrbara 
17.30h
DIUMENGE
La Cava-Flix 17h
Arnes-R Bítem 17h
S Jaume-Olimpic 17h
Batea-Corbera 17h
Catalònia-Godall 
18.30h

QUARTA  CATALANA 
DISSABTE 
Olimpic-Catalònia 17h
R Bítem-Benissanet 
17h
Masdenverge-la Cava 
17h
Alcanar-Tivenys 18.30h
DIUMENGE 
Pinell-Ginestar 16h
Fatarella-Gandesa 
16.30h

Descansen: 
Xerta i Ebre Escola

PRIMERA CATALANA

L’Ascó va perdre a 
casa contra el líder la 

Muntanyesa (0-1).
Un partit en el que, tot i tenir 
encara baixes, l’equip de la Ri-
bera va estar ben posat i va con-
trarrestar el joc del líder, tenint 
també opcions, com les que va 
disposar l’equip barceloní. El gol 
visitant va arribar als darrers mi-
nuts, quan es va reclamar una 
falta sobre Pachu. Les queixes 
asconenques per l’arbitratge no 
van acabar aquí. L’expulsió de 
Jorge Granados es va conside-
rar rigorosa mentre que també 

es va reclamar un penal a Jani 
que “no fou xiulat”.  Així mateix, 
jugadors locals van acabar mo-
lestos principalment per l’acti-
tud que va tenir l’àrbitre durant 
el partit. 
En qualsevol cas, derrota de 
l’equip de la Ribera en un par-
tit en què l’empat hagués estat 
més just. En la propera jornada, 
l’equip que entrena Jordi Font 
es desplaça al camp de l’At. Sant 
Just, equip debutant a la cate-
goria i que ha sumat 7 punts de 
12 possibles. El partit serà demà 
dissabte (18.55 hores).

Derrota de l’Ascó 
contra el líder (0-1)

SEGONA CATALANA

El Tortosa rebrà diumenge el 
Roda de Berà (17 h).                   

El conjunt de German va guanyar 
dissabte al camp del Riudoms 
(0-2). El tècnic no considerava 
que a la primera meitat l’equip 
va patir: “no va ser un primer 
temps esplèndit, però penso que 
l’equip ja va estar ben posat i va 
tenir opcions per a posar-se per 
davant al marcador. Vam dispo-
sar del control del joc i, de fet, 
el Riudoms només va crear una 
ocasió i va ser arran d’una pèr-
dua nostra”. A la represa, segons 
German: “l’equip va sortir enca-
ra més endollat i el penal ens va 
permetre obrir el partit. Amb el 
0-1, vam seguir amb el control 
del joc però la confrontació es-
tava incerta per l’ajustat del mar-
cador, fins que va arribar el 0-2. 

Victòria important per la confi-
ança”. 
El Tortosa rebrà diumenge el 
Roda que entrena un vell cone-
gut, Dani Sereno: “un partit molt 
complicat perquè el Roda, amb 
la feina del seu tècnic, és un 
equip molt treballat, i que defen-
sivament és fort, no exemp de 
qualitat. No serà gens fàcil però, 
per nosaltres, seria important 
sumar una victòria que seria la 
tercera”. El Tortosa segueix fent 
gestions per a fitxar però, de mo-
ment, cap d’elles s’ha concretat. 
Ha de ser un jugador que millore 
el nivell actual. Per diumenge, 
s’espera que ja estiguin del tot 
recuperats Pol i Aleix mentre que 
Nacho és dubte. D’altra banda, ja 
vam informar que el Tortosa tin-
drà un nou patrocini: Iceberg 33.

El Tortosa, amb 
impuls, rebrà el Roda

CANAL TERRES DE L’EBRE

Partits que es transmetran el 
cap de setmana a Canal TE.                   

Dissabte (22 h), Ametlla-Aldeana. 
I diumenge, després de Minut 91, 
la Cava-Flix. (també el dimarts a 

les 17 h). Cal dir que la matinada 
de dilluns estaran tots els gravats 
(8) a ebredigital.cat. 
Minut 91, diumenge, excepcio-
nalment, començarà a les 23 h. 

Partits transmesos
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REMUNTADA 
CONTRA LA 
POBLA (3-1)
El Móra la Nova va remuntar 
un 0-1 i va vèncer a la Pobla. 
Segons Nando Garcia, el tècnic: 
“molt satisfet pel partit, penso 
que el més complet fins ara. 
Tots els jugadors van estar molt 
bé i ja des del principi. Vam 
sortir més ofensius, amb una 
pressió alta que ens va suposar 
crear opcions. No obstant, no 
vam marcar i la Pobla, en canvi, 
arran d’una indecisió nostra, 
va fer el 0-1. Vam reaccionar 
i vam poder empatar amb un 
penal que no vam transformar. 
Això ens va comportar alguns 
dubtes. Però ens vam refer i 
vam recuperar el control del 
joc, amb bones combinacions, 
obrint el camp entrant per les 
bandes. Gerard, amb un tret 
des de fora de l’àrea, va assolir 
l’1-1. L’equip va insistir i Vernet 
va fer el 2-1. A la represa, la 
Pobla, un equip jove que té bon 
tracte de la pilota i idees clares 
ofensives, amb el seu sistema, 
va intentar-ho però nosaltres 
vam seguir molt intensos en 
defensa sent, a més, verticals 
i creant arribades, marcant el 
3-1. Vam fallar un altre penal i 
vam tenir altres possibilitats. 
Un partit molt complet. Hi ha-
via molta gent al camp i penso 
que van gaudir amb el joc i la 
victòria”. 

EL CAMARLES 
GOLEJA EL 
BONAVISTA (5-0)
El Camarles es va imposar al 
Bonavista amb gols de Leo (2), 
Rosales, Reales i Teixidó. Kiki, el 
tècnic: “sabíem de la importàn-
cia del partit, després d’haver 
perdut a casa el primer contra 
la Sénia i considerant que ens 
en venen 3 de molt durs en les 
properes setmanes. Davant 
teníem un Bonavista que havia 
competit bé en les tres jornades 
anteriors. Però nosaltres vam 
sortir molt posats des de l’inici 
i, a més, vam marcar aviat l’1-0. 
Vam seguir i abans del descans 
vam aconseguir dos gols més. A 
la represa, el partit es va igualar 
però vam ampliar l’avantatge. 
Satisfet per la victòria i per 
l’actitud i el joc de moltes fases 
del duel”. 

SEGONA CATALANA
La Canonja acaba 
sorprenent, a la Ràpita
La Rapitenca va cedir el 

primer empat a casa, en un 
partit que tenia encarrilat a la 
represa amb el 2-0 però en el 
que la Canonja va reaccionar 
i va assolir el 2-2 definitiu. 
Ramon Sancho, tècnic de la 
Rapitenca: “va ser un partit en 
el que vam dominar durant 60 
minuts. Ens vam posar amb el 
2-0 i vam tenir alguna opció 
més per a sentenciar. Després la 
Canonja va optar per fer un joc 
molt directe i, d’aquesta mane-
ra, es va aproximar aconseguint 
dos gols en dues accions a pilo-
ta aturada. Sobre tot la segona 
va ser molt desafortunada per 
nosaltres, per la manera en què 

va entrar la pilota. Faltaven 8 
minuts i cal dir que, tot i la pre-
cipitació, encara vam disposar 
de dues o tres arribades molt 
clares per a poder marcar, però, 
no vam fer-ho. Fou una llàstima 
com es va escapar la victòria 
però el partit ens ha de servir 
per ser conscients de com està 
la categoria i que hem de sa-
ber tancar-los perquè, si no ho 
fas, pot passar el que va succeir 
diumenge”. La nota negativa, 
per a la Rapitenca, de la jorna-
da passada, va ser l’expulsió de 
Ricardo un cop ja havia acabat 
el partit. La Rapitenca visitarà 
demà el Montblanc, exequip de 
Valcàrcel. 

C AT MÓRA 
LA NOVALa Sénia, líder en 

solitari amb 4 triomfs
La Sénia va guanyar al camp 

del Borges (0-3) i, d’aquesta 
forma, acumula quatre triomfs 
en quatre jornades i és líder 
en solitari. 
Del partit, a les Borges, el tècnic 
de la Sénia, Serrano, comentava 
que “a la primera meitat vam te-
nir molta possessió però no vam 
saber moure la pilota amb criteri. 
Malgrat això, en una acció a pilo-
ta aturada, vam fer el 0-1. Cal dir 
que el Borges va tenir un parell 
d’opcions per empatar i nosal-
tres, abans del descans, en vam 
gaudir de diverses de clares per 
a fer el 0-2. A la represa, en els 
primers 15 minuts, vam ser efec-
tius amb dos gols que van sen-

tenciar amb el 0-3. El Borges va  
seguir intentant-ho, per entrar 
en el partit, però nosaltres vam 
disposar de possessió i d’espais 
a la contra, gaudint de més oca-
sions. En general, vam adap-
tar-nos al partit i va ser impor-
tant decidir a l’inici de la represa. 
Hem de seguir treballant, tocant 
de peus a terra i conscients de 
quin és el nostre objectiu”.  Sergi 
i Zaragoza (2) van marcar. 

CONTRA EL MONTBLANC
L’Amposta cedeix un 
empat a casa (1-1)
L’Amposta va empatar a casa 

contra el Montblanc (1-
1).  Segons Xavi Cid, tècnic 
de l’Amposta, “en general, va 
ser un mal partit nostre. Tot i 
això, vam començar bé, amb 
bona circulació i fent un parell 
d’arribades fins la línia  línia de fons 
amb centrades que van generar 
situacions de perill. No obstant, 
poc a poc, vam perdre la posició 
i el Montblanc, més intens, es va 
anar imposant en les segones 
jugades. I, excepte una ocasió 
de Carles, no vam tenir arribada. 
A la represa, vam fer un parell 
de canvis que van aportar més 
control de pilota i vam millorar 

en la combinacióassociació. Així, 
arran d’una bona jugada, Miki va 
culminar-la fent l’1-0. Llavors, per 
a mi, va haver una acció clau amb 
un penal clar que no fou xiulat. En 
qualsevol cas, amb els minuts ens 
vam anar desordenant, cometent 
errades que van suposar 
recuperacions del rival. En una 
d’elles va venir una falta que fou 
l’1-1, per sobre de la tanca. I en 
els darrers minuts, ells amb una 
contra i arran d’un llançament de 
banda, amb rematada al travesser 
van tenir possibilitats. Hem de 
seguir, millorant i madurant sobre 
tot pel que fa a la continuitat en el 
joc”. 

GOL D’EDGAR EN AFEGIT
Derbi per al Perelló, 
contra l’Ampolla (2-1)
La Vinyeta va vibrar quan 

en temps afegit el Perelló 
va aconseguir la remuntada, 
contra l’Ampolla, amb un gol 
d’Edgar amb un tret des de 
fora de l’àrea (2-1)
Antoni Teixidó, tècnic del Pere-
lló:  “va ser un partit molt igualat 
en el que l’empat hagués estat 
just però en el que una acció 
individual d’Edgar en afegit ens 
va donar la victòria. Una victòria 
treballada davant d’un molt bon 
equip, que té 4 ó 5 jugadors dels 
millors de la categoria. Destacar 
l’actitud de tot l’equip i el gran 
ambient que hi havia al camp, 
amb una afició que ens va donar 

suport durant els 90 minuts”. 
Segona victòria del Perelló.
Enric Alaixendri, tècnic de l’Am-
polla, considerava que “per a 
mi el resultat no va ser just. 
Mereixiem més. L’equip es va 
trobar molt còmode i va saber 
adaptar-se al partit. A la represa, 
Gallego va fer el 0-1 i vam te-
nir dues opcions molt clares per 
poder tancar el partit. Però no 
va ser aixì i arran d’un córner el 
Perelló va empatar. Ja en afegit, 
ells van marcar el 2-1. Sap greu 
marxar sense puntuar en un 
partit en què mereixiem fer-ho”. 
L’Ampolla presentava diverses 
baixes en aquesta jornada. 

EL GANDESA, 
MINVAT, GUANYA 
L’ULLDECONA (1-0)

El Gandesa tenia les baixes de 
Gumiel, José Ramon, Ripoll 
mentre que Oriol i Genís van 
entrar a la convocatòria, però 
van estar a la banqueta, jugant 
a la represa. Jugadors dels 
planters van entrar en convo-

catòria. Possiblement per aquest 
motiu, els gandesans van cedir 
la iniciativa a l’Ulldecona, espe-
rant per pressionar-lo a la zona 
ampla i buscar llavors la recu-
peració i la contra. Així el Gan-
desa va tenir dues opcions que 
va evitar Reolid. L’Ulldecona va 
dominar més la pilota però, al 
primer temps, no va poder fer 
perill excepte dues faltes laterals. 
El Gandesa, defensivament, va 

estar molt aplicat. Els locals ha-
vien reclamat un penal per unes 
mans d’Ion. I quan ja s’arribava 
al descans, una acció de Felipe 
sobre Cuenca va suposar un pe-
nal que l’àrbitre, ben a prop, va 
xiular. La pilota, arran d’un falta, 
anava per l’aire i no es pot jutjar 
per les imatges de Canal TE. A la 
represa, l’Ulldecona va fer un pas 
avant i va gaudir de més profun-
ditat. El Gandesa buscava l’es-

pai i així va crear dues opcions 
clares. L’Ulldecona, tot i domi-
nar més la pilota, només en va 
poder crear una, en una bona 
jugada amb xut de Felipe que 
va evitar Rojas, porter local. Al 
final, victòria del Gandesa que li 
anirà bé per la confiança, a l’es-
pera de poder recuperar gent, 
sense descartar una incorpora-
ció. La nota negativa fou l’ex-
pulsió d’Ubalde.
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EL BATEA GUANYA A 
L’ALDEA (2-3)

3A CATALANA

4-0: EL R BÍTEM 
S’ENLAIRA

El Batea va guanyar a l’Aldea (2-
3) en un partit, a la segona mei-
tat, molt obert. La primera mei-
tat va ser més travada. Els locals 
es van avançar aviat amb una 
contra de manual que va culmi-
nar Villarroya. El Batea, poc des-
prés, empatava amb gol de Bo-
tero. Del minut 15 al 45, el partit 
es va igualar i ja fou travat. El 
Batea tenia més el domini men-
tre l’Aldeana, més replegada, no 
tenia pilota i quan en disposava, 
era massa directe i es precipita-
va. A la represa, al minut 10, una 
batussa entre jugadors, va parar 
el partit. L’àrbitre va deixar pas-
sar uns minuts i el joc va seguir. 
En la segona represa, l’Aldeana, 
en una contra, va fer el 2-1. In-
curssió de Villarroya i centrada 
que va comportar un autogol 
d’Alanyà, defensa del Batea. 
El partit ja va trencar-se, amb 
anades i tornades. L’Aldeana va 
tenir un parell de possibilitats i 
també el Batea, amb rematada 
de Ferri que va aturar Auré. Una 
pèrdua Aldeana va comportar 
el 2-2, gran acció de Paul, i al 
final, Ferri va establir el 2-3. La 
qualitat individual del Batea va 
decidir.

El R-Bítem s’enlaira amb la 
quarta victòria. És líder, junta-
ment amb la Cava. Va golejar 
el filial de la Rapitenca (4-0). El 
partit va començar sent igualat. 
La Rapitenca va jugar més en 
camp contrari, en els primers 
20 minuts, tenint un parell de 
possibilitats. Però el R-Bítem 
sabia el que volia. Una pressió 
de pilota a l’iniciació de joc vi-
sitant, va comportar la recupe-
ració d’Eric i l’1-0, que va fer ell 
mateix. Bona actitud i intensitat 
d’un Bítem compromés i llui-
tador. I que té, a més, qualitat. 
Una bona acció combinada 
va suposar el 2-0, de Balada. 
I, acte seguit, una altra jugada 
de manual, ben elaborada, va 
significar el 3-0, d’Emili. En 15 
minuts, la Rapitenca fou víctima 
de l’encert local. A la represa, 
els rapitencs va intentar entrar 
en el partit, però, tot i tenir al-
guna opció, amb un gol anul.lat, 
no va poder fer-ho i el R-Bítem, 
amb espais, va disposar de no-
ves ocasions, marcant Balada 
el 4-0. Bona imatge i bon partit 
d’un R Bítem letal i que s’enlaira 
amb un equip en què els juga-
dors joves estan apretant fort. 

LA CAVA PATEIX 
CONTRA L’AMPOSTA

EL FLIX SUPERA A 
L’ARNES (2-0)

TERCER   DEL S. 
BÀRBARA (3-0)

EL GODALL S’IMPOSA 
CONTRA L’AMETLLA

La Cava va tornar a patir però va 
tornar a guanyar, remuntant a 
darrera hora, contra l’Amposta 
(3-2). Narcís, de la Cava: “el pri-
mer temps va ser igualat, amb 
més domini de pilota de l’Am-
posta, tot i que vam ser nosaltres 
els qui ens vam avançar. A la re-
presa, el partit va obrir-se. Vam 
tenir dues opcions, però l’Am-
posta també, i va assolir l’empat. 
Després vam poder fer el 2-1. No 
vam marcar-lo i ells van dispo-
sar de dues Opcions. I, aprofitant 
una indecisió, van fer l’1-2. El 
partit es va complicar i vam ha-
ver de patir però em quedo amb 
la reacció, que va permetre cap-
girar el marcador amb gols d’Is-
mail. Content pels 3 punts, no 
pel joc. Hem de millorar, recu-
perant baixes com Musta i juga-
dors amb molesties com David”. 
Jordi Subirats, de l’Amposta B: 
“crec que mereixiem la victòria. 
Però amb l’1-2, al 91 vam rebre 
el 2-2 i després, ens vam preci-
pitar amb un llançament ràpid 
de banda i va venir una contra i 
el 3-2 al 94. Vam jugar molt ben 
posats; vam baixar els darrers 15 
minuts, fruit del desgast. Si se-
guim així, els resultats arribaran”.

El Flix va vèncer a l’Arnes (2-0). 
Segons Landa, tècnic del Flix: “la 
primera meitat va ser totalment 
nostra, amb possessió de pilota i 
creant fins a vuit ocasions, sense 
marcar. A la represa, l’Arnes va 
apretar una mica més però va 
ser llavors, amb l’ocasió menys, 
clara, a la sortida d’un córner, 
quan va venir l’1-0. Poc després, 
també en un córner, David va 
marcar el 2-0 que va sentenciar. 
Penso que mereixiem la victòria 
i aquesta fou treballada davant 
d’un rival molt lluitador”. El Flix 
segueix amb baixes. Roger, de 
l’Arnes: “és cert que a la primera 
meitat no vam estar del tot bé. 
La pressió no va ser coordina-
da com havíem parlat i l’equip 
es va partir una mica. I el Flix va 
dominar i va tenir dues o tres 
aproximacions molt clares. A la 
represa, vam estar més posats i 
vam sortir amb més profundi-
tat. No obstant, llavors va venir 
el gol en un córner, amb un xic 
de mala fortuna per a nosaltres. 
Després, en un altre córner, no 
vam defensar-lo bé i va arribar el 
2-0. Vam intentar-ho i vam tenir 
un parell d’opcions però ja no 
vam poder entrar en el partit”. 

El Santa Bàrbara progressa en 
vèncer (3-0) el Sant Jaume, 
equip que encara no ha puntuat. 
Des de Santa Bàrbara comenta-
ven que “la primera meitat va ser 
igualada, amb poques ocasions. 
No obstant, Pau va fer al 39 l’1-
0. A la represa, amb els minuts, 
el Santa va anar imposant-se, 
sobre tot en l’apartat físic, i van 
arribar els gols d’Ivan i Cristian, 
de penal, que van sentenciar”. 
Anton Flores, del Sant Jaume: 
“l’equip ja va competir com ha 
de fer-ho. A la primera meitat, 
si bé ells van tenir més opcions, 
nosaltres vam estar ben posats i 
vam fer les nostres arribades. A 
poc del descans vam rebre l’1-
0. Però a la represa vam reac-
cionar bé, amb un bon treball i 
bona actitud fent un pal i amb 
un possible penal no xiulat. Ells 
també van fer un pal i el partit 
va ser molt disputat. Arran d’una 
errada nostra va venir una con-
tra i el 2-0. I ja al final, un pe-
nal, que va ser-ho, va significar 
el 3-0. Penso que el resultat va 
ser massa abultat i que empat 
no hagués estat injust. Vam re-
cuperar gent i si seguim així, la 
primera victòria arribarà”. 

El Godall va vèncer l’Ametlla (1-
0). Segons Robert Avinyó, tècnic 
del Godall: “va ser un partit molt 
intens, entre dos equips molt 
ben posats. Dins de la igualtat, la 
primera meitat va ser més nos-
tra, fent Alejandro l’1-0. L’Amet-
lla, en el primer temps, va tenir 
una opció. A la represa, vam ha-
ver de fer modificacions per les 
baixes o lesions com la d’Oussu-
ma i l’Ametlla va dominar. Però 
ens vam defensar bé, amb ofici, 
sabent sofrir i si bé l’Ametlla va 
tenir opcions, la nostra feina ens 
va permetre sumar una victòria 
que vam merèixer pel treball”. 
Ivan Romeu, de l’Ametlla: “va ser 
un partit en què ens vam adaptar 
bé al camp, dominant-lo des de 
l’inic. Però vam pagar molt cara 
una indecisió que Alejandro, que 
està en un bon nivell, va aprofi-
tar. Malgrat això, vam reaccionar 
i ja al primer temps vam tenir 
ocasions. A la represa, vam do-
minar més, amb més gent da-
vant i tenint una arribada darrera 
de l’altra. Vam gaudir d’ocasi-
ons, amb una falta per cessió a 
la frontal de la petita. El resultat 
va ser molt injust. Va ser massa 
càstig per a nosaltres”.

EMPAT AL J I MARIA-
CATALÒNIA (2-2)
David Garcia, del J i Maria: “par-
tit molt disputat en el que ens 
vam avançar amb gol de Sergio, 
de penal. Vam tenir més opci-
ons però va ser el Catalònia qui 
va empatar, amb gol de Prades 
en una contra.  A la represa, Geri 
va fer el 2-1 i vam poder sen-
tenciar amb les ocasions. Però 
en una altra contra, el Catalònia 
va marcar el 2-2. Vam tornar 
a tenir possibilitats però el seu 
porter les va evitar. Content de 
l’actitid. Penso que mereixiem 
més i que, jugant així, la victòria 
no trigarà”. Juanjo Agustin, del 
Catalònia: “va ser un mal partit 
per la nostra part. El millor fou 
puntuar. No ens vam trobar 
còmodes en cap moment. No 
ens vam adaptar i no vam fer el 
nostre joc. Haurem de millorar 
per a saber adaptar-nos a par-
tits que hem de jugar d’una altra 
forma perquè la jormada així ho 
exigeix. Pel demés, va ser im-
portant, tot i no jugar bé, salvar 
un punt que ara hem de buscar 
fer bo a casa, diumenge”. Serà 
contra el Godall en una tarde en 
què es presentaran els equips 
del futbol base de l’entitat jesu-
senca.

Vestidor del Batea després de guanyar a l’Aldea. I baix, vestidor de la Fatarella, en acabar el partit a Jesús. 
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EMPAT A L’OLÍMPIC-
ROQUETENC (1-1)

3A CATALANA                                                                   

L’EBRE S’IMPULSA A 
CORBERA (1-5)

El Roquetenc va sumar el pri-
mer punt, al camp de l’Olímpic 
(1-1). 
Jordi Roca, tècnic de l’Olímpic, 
“a la primera meitat, tot i tenir 
diverses ocasions, ens va fal-
tar més intensitat i velocitat en 
les jugades. No vam marcar i el 
Roquetenc va aprofitar la seua 
opció abans del descans. A la 
represa, vam millorar. Es va pu-
jar una marxa i les ocasions van 
ser clares. Imanol va fer l’em-
pat i vam tenir possibilitats per 
poder remuntar. Però el segon 
gol no va arribar i al final ja vam 
jugar massa precipitats i l’empat 
fou definitiu. Penso que me-
reixiem més”. Miquel Campos, 
cap de premsa del Roquetenc: 
“l’empat va ser un molt bon re-
sultat per agafar confiança i més 
havent-lo sumat al camp d’un 
eqiup d’entitat com l’Olímpic. 
Nosaltres ens vam avançar al fi-
nald e primer temps amb gol de 
Quim. A la represa l’Olímpic va 
apretar i va disposar de 3 ocasi-
ons. Sergi la va tenir pel Roque-
tenc. El local Imanol va empatar 
però llavors ens vam defensar 
amb molta intensitat, conser-
vant l’empat”. 

L’Ebre Escola creix amb la go-
lejada a Corbera (1-5). Jordi 
Barrufet, tècnic del Corbera: 
“res a dir. El resultat ho diu tot. 
Vam perdre contra un molt bon  
equip que ens va superar en una 
jornada en què nosaltres no 
vam estar encertats i en la que 
no vam poder fer el que estava 
plantejat. I això és responsabili-
tat meua. Als 15 minuts ja per-
díem 0-3. A la represa vam anar 
a pressionar més dalt, i vam fer 
el gol però, tot i intentar-ho, no 
vam poder i al final vam bai-
xar físicament i vam rebre dos 
gols més. Es un pas enrera però 
hem de seguir”. Xavi Subirats, 
de l’Ebre Escola: “el partit es va 
posar de cara aviat. Vam sortir 
molt intensos i vam fer bones 
jugades que van generar els 
gols. Als 15 minuts ja estàvem 
0-3. La veritat és que el par-
tit el vam tenir controlat, amb 
possessió de pilota i altres ar-
ribades. A la represa vam baixar 
una mica la intensitat i ells van 
intentar entrar en el partit. Ens 
van fer el gol, però a la contra 
nosaltres vam tenir més ocasi-
ons, marcant dos gols. Resultat, 
fins i tot una mica curt”. 

EL BENISSANET GUANYA A L’ALCANAR EN 
UN GRAN PARTIT, MOLT INTENS (1-0)

EL GINESTAR VENÇ A 
TIVENYS (1-2)

PRIMER TRIOMF DEL 
MASDENVERGE

Un gol de Moha a darrera hora, 
amb assistència d’Ignasi, va 
valdre la victòria del Benissanet 
en un partit dels que fan afició 
(1-0).  
Ginés, tècnic del Benissanet: 
“va ser un molt bon partit, dis-
putat i intens, jugat amb molta 
calor i amb molta gent al camp, 
il.lusionada amb el futbol. Da-
vant vam tenir un molt bon 
equip que estic segur que farà 
una bona temporada. A la pri-
mera meitat ens va costar molt. 
L’Alcanar va fer una pressió alta 
que ens va dificultar la circula-
ció de pilota i la sortida. A més, 
ells van recuperar pilotes que 
van suposar ocasions. Tenen 
gent ràpida davant que ens va 
fer mal. A la represa, vam fer 
alguns retocs i vam sortir més 
posats. No obstant, el partit va 
tenir alternatives i si bé nosal-
tres ja feien més sensació d’ar-
ribar, cal dir que ells també la 
feien. A partir del minut 30 de 
la segona meitat, ja vam arribar 
amb perill i Pol va enviar una 
pilota al pal. Acte seguit va ve-
nir la jugada de l’1-0 i després 
vam tenir una altra opció per 
fer el segon. En definitiva, gran 

El Tivenys, en festes majors, 
va rebre el Ginestar, equip que 
va guanyar 1-2. David Mon-
tardit, president del Tivenys: 
“en general, tot i les festes que 
van poder acusar-se en algun 
moment, vam estar bé. Penso 
que només va mancar encert 
perquè vam fer un pal i un tra-
vesser. A la represa, amb el 0-1, 
vam insistir i Francesc va empa-
tar. Vam pressionar per buscar 
el segon gol però el Ginestar 
a la contra va acabar marcant 
al final l’1-2”. Àngel Guiu, del 
Ginestar: “victòria molt com-
plicada en un camp on feia uns 
anys que el Ginestar no gua-
nyava. Al primer temps vam te-
nir més control del partit, cre-
ant les nostres possibilitats, així 
com ells, que també van fer les 
seues. Un gran tret de Figueroa 
de falta va ser el 0-1. A la re-
presa, el Tivenys ens va apretar 
molt. La veritat és que vam pa-
tir. Ells van fer el gol i van tenir 
opcions. Nosaltres vam canviar 
el sistema i vam gaudir de més 
possibilitats i Rafik, a poc del fi-
nal, va marcar l’1-2. El Tivenys 
em va agradar i crec que pocs 
equips guanyaran al seu camp”.

El Masdenverge va guanyar el 
filial de l’Olímpic en un par-
tit que va decidir-se avançada 
la represa (3-1). Segons Poley, 
mister del Masdenverge: “va ser 
un partit que vam començar bé, 
tenint ocasions i marcant l’1-0. 
Però no vam saber tancar-lo i 
això va comportar neguit. Vam 
passar a  jugar massa directes i el 
partit va tenir anades i tornades. 
A l’Olímpic li va anar bé aques-
ta situació de partit i va aprofi-
tar-ho per empatar.  A la represa 
cal dir que ens vam calmar i vam 
recuperar el control, fent Arturo 
el 2-1 i Pau el 3-1. Això ens va 
donar confiança i vam generar 
més ocasions per haver assolit 
un marcador bastant més ampli”. 
El Ginestar jugarà ara cinc partits 
seguits a casa. Emilio Pedrola, 
tècnic de l’Olímpic B, conside-
rava que “no va ser un partit ex-
cessivament vistós, però sí que 
va ser intens i molt disputat. El 
Masdenverge, per ofici, va saber 
decantar-lo al seu favor i a partir 
del 2-1 ens va superar i va tenir 
més ocasions. La seua victòria 
és justa. Nosaltres som un equip 
molt jove que ha de progressar 
amb el pas de les jornades”. 

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

12
10
10
17
10
9
9
3
6
4
3
9
7
5
6
2
4
3

0
5
2
11
5
6
4
2
7
5
4
11
10
10
10
8
13
16

12
12
10
10
9
9
7
6
6
4
4
4
4
3
2
1
0
0

TERCERA                    GF       GC     PNTS

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

8
10
5
4
4
1
2
3
3
1
1
2
0
4

0
3
1
2
2
0
2
4
5
2
3
5
3
10

6
6
6
6
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0

QUARTA                    GF       GC     PNTS

EL XERTA ES FA FORT, 
CONTRA EL R BÍTEM
El Xerta va guanyar el R Bítem B 
(3-1). Eric Borràs, del Xerta: “vam 
sortir pressionant molt bé al ri-
val. Tot i aquesta pressió, el gol 
es va fer esperar fins el minut 27, 
arran d’un refús en el llançament 
d’una falta. Poc després, a la sor-
tida d’un córner, vam fer el 2-0. 
Però tot s’hagués pogut ajustar 
amb un penal que no ells van 
transformar. A la represa, malgrat 
voler sentenciar, ens va costar 
crear perill i no va ser fins al final 
quan vam establir el 3-0, aprofi-
tant una errada del seu porter en 
la sortida. Ja en afegit, el R Bítem 
va fer el 3-1”.  Sisco Martí, del R 
Bítem B: “el Xerta al principi ens 
va dominar i amb accions a pilota 
aturada ens va fer patir. Després, 
quan el partit s’havia igualat i ha-
víem tingut alguna opció, va ve-
nir la falta de Jota: la pilota va to-
car al travesser i ens van marcar. 
Acte seguit, va venir el 2-0. Po-
díem entrar al partit amb un pe-
nal, però no vam transformar-lo. 
Després vam tenir noves ocasi-
ons, amb dos pals. Però ens va 
mancar encert i al final ens van 
fer el 3-0 i ja en afegit Hassan va 
establir el 3-1. Victòria justa del 
Xerta i res, a seguir treballant”.

LA FATARELLA, 
SUPERIOR AL CATA

EL PINELL S’IMPOSA 
CONTRA L’EBRE (2-4)

La Fatarella va golejar al camp 
de la Santa Creu (0-5), mostrant, 
en dues jornades, que serà dels 
equips que té coses a dir en la lli-
ga de Quarta. L’equip fatarellenc 
es va avançar aviat arran d’un 
contra magistralment conduida. 
D’un córner a favor dels locals, 
es va originar la contra que va 
suposar el gol d’Omar. El Cata, 
amb gent molt jove a l’equip, 
va estar imprecís en defensa i 
la Fatarella va aprofitar-ho amb 
gols de Marcel i de Cristian, sen-
tenciant abans del descans amb 
el 0-4. L’equip terraltí va estar 
molt ferm en defensa i va fer mal 
amb la velocitat d’Omar i Cristi-
an i l’instint golejador de Marcel 
Guiu. 
A la represa, el ritme de par-
tit va baixar. La Fatarella es va 
acomodar i el Cata, cometent 
menys errades, va intentar ma-
quillar el resultat i va tenir oca-
sions per fer-ho, com un pal de 
Ferreres. Ja al final, el visitant 
Juanca va signar el 0-5 defi-
nitiu. Els jesusencs hauran de 
millorar i quan recuperen gent, 
podran fer-ho. La Fatarella va 
fer bona imatge, d’equip amb 
possibilitats. 

El Pinell va guanyar 2-4 en el 
seu debut, al camp de l’Ebre 
Escola B. Xavi Vaquer, de l’Ebre: 
“vam començar nerviosos i vam 
cometre tres pèrdues en la ini-
ciació del joc que van supo-
sar contres del Pinell que, amb 
qualitat, va decidir amb el 0-3. 
Nosaltres, ja més tranquils, vam 
tenir diverses ocasions clares, 
però ens va mancar calma per 
transformar-les. Ens va faltar 
gol. A la segona meitat, en una 
altra contra i amb la qualitat que 
tenen, ells van fer el 0-4. No-
saltres vam seguir fent el nostre 
joc i ja al final, quan ells estaven 
amb nou, vam reduir distàncies 
amb dos gols. El Pinell serà un 
equip que estarà dalt mentre 
que nosaltres hem de millorar 
i tenim marge per a fer-ho”. 
Boluña i David van marcar per 
l’Ebre. Infantes, un jugador molt 
ràpid, va fer dos gols entrant fins 
gairebé a la porteria. Velasco i 
Torres van assolir els altres visi-
tants. Blai, del Pinell: “el partit es 
va posar molt bé aviat, amb el 
0-3 al 24. A la represa vam fer el 
0-4. En general, vam estar molt 
bé. L’única negatiu foren les ex-
pulsions dels darrers minuts”. 

partit, molt noble i que va fer 
gaudir a l’afició”. 
Miquel Cervelló, de l’Alcanar: 
“sabíem de les dificultats del 
rival que la lliga passada fou el 
campió, tot i que no va pujar. 
A més, s’ha reforçat amb bons 
jugadors del Móra la Nova. 
Malgrat això, nosaltres vam 
sortir amb les idees clares i 
vam estar molt bé físicament, 
ben posats, i així vam poder 
controlar el joc. I, a més, vam 
tenir diverses ocasions clares. 
A la represa, després dels pri-
mers minuts, vam recuperar 
el control, seguint ben plan-
tats. Així mateix, vam gaudir 
de dues opcions per fer el 0-1. 
D’un possible 0-1 es va passar 
a l’1-0 amb el gol del Benissa-
net. Vam intentar-ho però no 
va poder ser.  Content de l’ac-
titud i del joc. Va ser un gran 
partit, del Benissanet també. 
Cal dir-ho. Fou Molt intens 
i disputat. Ens falta gol però 
crec que millorarem en aquest 
aspecte i quan ho féssim, arri-
baran els bons resultats”. 
L’Alcanar rebrà demà dissabte, 
en festes Quinquennals, el Ti-
venys. 

4A CATALANA
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CAMPIONAT 
DE CATALUNYA 
D’ESCALADA

poliesportiu

DELTA CUP 
BARÇA I TORTOSA 
EBRE S’IMPOSEN 
EN EL TORNEIG

ADAM RAGA, 
CAMPIÓ DEL TRIAL 
DE LES NACIONS

L’Escola Delta va organitzar la I 
Delta Cup Femenina, aprofitant 
l’impuls que ha sofert el futbol 
femení a la població de Deltebre. 
L’Escola Delta comptarà amb 2 
equips femenins aquesta tempo-
rada. 
L’aleví estarà format exclusiva-
ment per xiquetes, i jugarà en 
una lliga masculina. En el torneig, 
la final aleví va finalitzar amb em-
pat (1-1). El Barça es va imposar 
als penals (3-2) al Tecnifutbol. 
En categoria amateur, el Tortosa 
Ebre C va vèncer a l’equip B de la 
mateixa entitat. 

El pilot ulldeconenc Adam Raga, 
amb Toni Bou i Jeroni Fajardo, 
van ser campions del Trial de les 
Nacions, que es va disputar a Ei-
vissa, en una competició en què 
l’equip de la selecció espanyola 
es va imposar com ho ha vingut 
fent ja en els darrers 15 anys. 
Raga acumula 16 títols, per da-
vant d’Albert Cabestany i Toni 
Bou amb 15, i es converteix en 
el pilot amb més prestigi en for-
ma de títol de la història del trial 
en la competició de les Nacions. 
D’altra banda, Jeremy Alcoba 
està cada vegada més prop del 
títol en moto3. Alcova ha pujat 
al podi en les dues carreres del 
Mundial Júnior celebrades a Xe-
rés. (ebredigital.cat)

ALABÈS
GREU LESIÓ DE LA 
ROQUETERA EMMA 
MARTIN

La jugadora de Roquetes, Emma 
Martin, que pertany a l’Alabès, va 
sofrir una greu lesió en el dar-
rer partit disputat contra l’Eibar. 
Ahir dijous es va confirmar que 
té el lligament creuat trencat i, 
per tant, estarà uns set mesos de 
baixa. La jugadora, amb 17 anys, 
fa poques setmanes, havia estat 
convocada amb la selecció es-
panyola sub-19. Un contratemps 
important en la seua progressió 
esportiva. Però amb sacrifici i 
ganes de recuperar-se de l’ope-
ració, de ben segur que la tem-
porada propera tornarà a estar 
per competir sobre els terrenys 
de joc. Ànims Emma!

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

L’EQUIP BLAU, ON PARTICIPAVA EL GRUP 
XOU PETIT DE L’ALDEA, GUANYA EL 
CATALUNYA STARS

Resultats de la segona jornada: 
Benifallet-CFS Roquetes 5-2
UD AP-Campredó 1-5
AFS Deltebre-AME Bull Boys 6-2
Dertochip-AME Ametlla 5-6
Dermisa-Rapitenc  5-2
Toscà-Golafre  4-5
Lligallos-TM Motor  2-5

El Pavelló de Girona, amb més de 
4.000 espectadors, va vibrar amb 
el III Catalunya Stars, la compe-
tició-espectacle de patinatge ar-
tístic en la que l’equip Blau, capi-
tanejat per Carla Escrich i Sergio 
Canales, es va imposar amb un 
total de 421,2 punts al Groc, que 
es va sumar 416,6, i al Vermell, 
que en va obtenir 415,9 després 
de comptabilitzar la puntuació 
de quatre jutges internacionals 
i la popular del públic per mitjà 

d’Instagram. Tres equips formats 
per representants de totes les 
modalitats del patinatge artístic 
català, la majoria d’ells medallis-
tes mundials i europeus, Es Van  
enfrontat en aquesta innovado-
ra competició retransmesa en 
directe per les televisions locals 
de la Xarxa. La millor puntuació 
dels jutges la va compartir el CP 
L’Aldea, campió del món de xous 
petits i integrant de l’equip Blau 
guanyador.

VOLEI ROCÒDROM
PRIMERS PARTITS 
DE LA TEMPORADA, 
A LLEIDA

Els equips femenins del Club Vo-
lei Roquetes aquest cap de set-
mana han jugat els primers par-
tits de la temporada. Els 3 partits 
s’han disputat fora, a la pista del 
Balafia de Lleida. resultats: Ju-
venil femení. 0 a 3 a favor de les 
roqueteres. Partit dominat en tot 
moment per les noies de Roque-
tes mostrant una gran regularitat 
i sense donar opció a l’equip rival. 
Cadet femení. Les roqueteres 
van perdre 3 a 0. Partit molt desi-
gual en què no van entrar en cap 
moment en la dinàmica de joc a 
causa d’una nul·la recepció que 
va impossibilitar-ne la construc-
ció. 
Infantil femení. 3 a 0 a favor del 
club de Lleida. Primer partit ofici-
al per a moltes de les infantils que 
es van veure superades per un 
Balafia ordenat en defensa i amb 
un llançament molt efectiu, que 
no va poder-se contrarrestar.

Els millors escaladors es van 
reunir al campionat de Cata-
lunya d’escalada de Dificultat, 
celebrat al Pavelló de Ferreries 
quan es van estrenar les refor-
mes del rocòdrom. 
La UEC Tortosa fou l’organit-
zadora de la competició. Rut 
Casas i Pau Galofré es van pro-
clamar campions d’escalada de 
dificultat. 
Catalunya ha estat la primera 
comunitat autònoma que ha 
integrat la paraescalada dins 
d’un campionat d’escalada. 
Albert Guardia (Club Excursi-
onista Sant Quirze), Eloi Vila 
(CE 2×2 Santpedor) i Georgi-
na Segarra (AE Muntanyencs 
d’Arenys de Munt), foren els 
tres guanyadors  d’aquesta ca-
tegoria. Dins la secció de limi-
tació de moviments, Marc Puig 
(AE Matxacuca) va ser el gua-
nyador.

HANDBOL
PRIMERA VICTÒRIA 
DE L’HANDBOL 
AMPOSTA (26-29)
L’Amposta Lagrama va impo-
sar-se a la pista de l’Avannubo 
BM la Roca per 26-29. Fou la pri-
mera victòria de les ampostines, 
que van estar a un bon nivell i van 
anar gairebé sempre per davant 
al marcador, arribant al descans 
amb un 12-13. A l’equador de la 
represa, l’equip de Sasa va oferir 
la millor versió i va ser ferm en 
defensa i efectiu en els atacs i les 
contres. D’aquesta manera, va 
obrir una escletxa de 3 gols que 
es va mantenir fins el final. Cal 
destacar a tot el conjunt, però en 
especial a Gemma Gàlvez, que 
amb 12 gols anotats va ser la líder 
de l’equip. 
També remarcar les intervenci-
ons de Marta, decisives en mo-
ments claus. 
Demà dissabte, l’Amposta rebrà 
al municipal l’Handbol Sant Quir-
ze. Serà a partir de les 19 hores 
per a disputar la jornada 4 del 
campionat.

ALCANAR
CURSES: TRETZENA 
PUJADA AL 
MONTSIÀ

El circuit ebrenc de curses per 
muntanya viu la recta final, ja que 
resten només dos proves per 
tancar el calendari. Alcanar va 
ser la seu de la Pujada al Mont-
sià en que van participar més 
de 300 corredors. Julen Calvó i 
Anna Ferreres es van imposar en 
absolut, en una prova que també 
era puntuable pel campionat de 
Catalunya.
BTT
D’altra banda, la vuitena edició 
de la cursa dels Bandolers, de la 
Ràpita, va tancar el circuit de la 
Xallenger BTT Terres de l’Ebre. 
En la distància llarga, de 40 qui-
lòmetres de llargada, es van im-
posar Èric Gil i Arantxa Salvadó.

VETERANS
AMPOSTA, CAMPIÓ 
DE COPA, CONTRA 
L’ALCANAR (2-0)
L’Amposta és el campió de la 
Copa en guanyar a la final 2-0 
a l’Alcanar. En la final de con-
solació, Aldeana i Vinaròs van 
empatar (2-2), imposant-se el 
Vinaròs als penals. Aquest cap 
de setmana comença la lliga. 

EIVISSA
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· Aquest Santa Bàrbara tornarà 
a donar guerra. Té millor equip 
que la passada temporada 
amb les incorporacions de Pau 
Castro i Cristian Arasa. Té més 
gol. Tes jornades consecutives 
guanyant i nou gols.
· Al Batea, 8 dels seus jugadors, 
en tan sols 4 jornades, han 
marcat 17 gols i Ferri en porta 
set. Pel potencial ofensiu, és un 
candidat ferm  per ser campió.
· Ebre Escola, invicte, i només 
dos gols en contra. Set dels 
seus jugadors han marcat gol i 
aquesta setmana es va estrenar 
Pep Montesó. Vaig dir que seria 
equip revelació. Mitjana d’edat 
onze inicial a Corbera: 21 anys.
· Avisava que el lloc de cuer de 
l’Amposta B podria ser fictici i 

TERCERA EN OFF

EQUIP DE LA SETMANA

CD TORTOSA

JO
AQ

U
IN

 C
EL

M
A

· Aquesta setmana no va gua-
nyar a casa cap equip de 1a 
catalana. A Ascó, molestos 
amb l’arbitratge. 
· Segueix el festival del futbol 
ebrenc. Els 10 primers classi-
ficats, tots ebrencs. Rapiten-
ca i Amposta van empatar a 
casa. Això demostra que no 
hi ha rival fàcil. 
·Tortosa, dues setmanes 
empatant a zero al descans. 
German els llegeix la cartilla, 
surten i marquen.
· La sorpresa és el liderat 
de la Sénia. Ja fa tres cam-
panyes en la jornada 4 era 
líder també amb 12 punts, 
però després fins a la jorna-
da 17 només va aconseguir 

PRIMERA I SEGONA EN OFF

EQUIPS DE LA JORNADA. DE SEGONA I DE TERCER CATALANA

11 punts. Tot i les baixes im-
portants d’Eric, Isaac, Andy i 
Raul Istoc, més les lesions de 
Gerard i Labernia, Serrano ha 
fet un equip competitiu, que 
s’adapta a les necessitats de 
cada partit.
· Lesionats al Gandesa: Gu-
miel, Ripoll i José Ramon 
mentre que Oriol, Genís i Bla-
si no estan al cent per cent.
· 500 persones va veure el 
derbi Perelló-Ampolla. Pas-
sant dos minuts, va remuntar 
l’equip de Teixidó. Els partits 
a la Vinyeta solen ser llargs 
per als visitants.
· Gran partit del Mora Nova 
van remuntar (3-1), fallant 
dos penals.

gairebé dóna la campanada a 
La Cava. 
· Tres jugadors han marcat en 
tres jornades de les 4 jugades: 
Villarroya (Aldeana), Sergio 
Ruiz (J i Maria) i Emili del R-Bí-
tem. I un jugador important 
del Bítem, Balada, que ja porta 
5 gols, i la passada lliga en va 
fer 10 a Godall.
· Godall: cada any candidat al 
descens i cada any miracle. 
Fins ara, està sent combatiu. 
Va marcar tres gols a Batea i 
diumenge, segona victòria.
· 2 jugadors del Catalònia han 
causat baixa. Moha (per motius 
laborals). Ha fitxat amb la Cava, 
I Xescu que va demanar-la. La 
Cava també ha fitxat a Moisés 
(Torreforta).Jugadors ebrencs que militen al Nastic juvenil B (són liders) -un a l’A-,  Pol Rodríguez, Salva, Xavier Samper, Jordi Martin 

(entrenador), Xavier Calleja, Albert Querol i Dan Reverter (equip A). Tres rapitencs, dos de Amposta i un de Jesús i Maria.

GERARD
(Catalònia)

VIVI
(Flix)

ISMAIL
(la Cava)

ORIOL
(Godall)

BALADA
(R Bítem)

INIESTA
(Ebre E)

S RUIZ
(J i Maria)

SERGIO A.
(Roquetenc)

MADERO
(Olímpic)

Ivan Arasa
(S. Bàrbara)

BOTERO
(Batea)

MARC
(Ulldecona)

SABATÉ
(Tortosa)

FUERTES
(Ascó)

VICENT
(Perelló)

SERGI J
(Camarles)

ZARAGOZA
(la Sénia)

J. ROCA
(Ampolla)

RAFA LLOP
(Rapitenca)

EDGAR
(M Nova)

C LLARCH
(Gandesa)

RAUL
(Amposta)

Els jugadors locals del Perelló van fer-li un homenatge a Florenciet, un dels millors jugadors de la història al municipi. 
Va estar a prop de fitxar pel Barça però no poder anar a Barcelona per un tema econòmic.
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INGREDIENTS  (4 persones)

· 800 g d’espinacs
· 40 g de pinyons
· 4 grans d’all
· 2 ous
· Pa rallat
· Oli d’oliva
· Sal i pebre
· Nou moscada

Suggeriment:
Es poden acompanyar amb 
una salsa de tomàquet o salsa 
de tomàquet i pebrot vermell o 
salsa bechamel.

MANDONGUILLES
D’ESPONACS

PREPARACIÓ:

Es netegen els espinacs i se’n 
tallen els troncs. Es fan coure els 
espinacs en aigua bullent i sala-
da de 2 a 3 minuts si són frescos, 
o fins que se n’hagin desfet els 
blocs si són congelats. S’escor-
ren i es reserven. Quan ja estan 
freds, s’acaben d’escórrer amb 
les mans procurant treure tota 
l’aigua que porten. Es posa una 
cullerada sopera d’oli a escalfar 
en una paella i s’hi afegeixen 
els alls ben picats i els pinyons. 
Quan comença a daurar-se s’hi 

afegeixen els espinacs, la sal, 
el pebre i un pessic de nou 
moscada. Es deixa sofregir 
uns 2 minuts i es reserva fins 
que es refreda. Es barregen 
bé els espinacs amb els ous 
batuts i s’hi afegeix pa ratllat 
fins que quedi ben lligat. Es 
formen les mandonguilles i 
s’enfarinen. Es fregeixen en 
una paella amb oli abundant i 
calent. Una vegada daurades, 
es posen a escórrer en una 
reixa perquè deixin anar l’oli 
sobrant.



23serveis DIARI MÉS EBRE • divendres, 4 d’octubre / 2019

OFERTa 
20€

CATALANA
MASAJE

DEPORTIVO
o erótico

con terminacion 
a escoger

643 766 439

TÈCNICS
 TITULATS

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

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

PRESSUPOSTOS
DE NOVA CREACIÓ DEL 

SEU JARDÍ
I/O MANTENIMENT 

SENSE 
COMPROMÍS

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

carnet i CERTIFICAT 
d’aplicador de produc-

tes fitosanitaris, pla 
d’higiene i SEGURETAT 

al treball en vigor.

TEL. 615 24 66 99 
www.florestajardineria.com 
florestajardi@hotmail.es
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TELÈFONS D’INTERÈS 
EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES  (AMBULÀNCIES)

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Possibles canvis, fins 
i tot de residència. 
S’obren perspecti-
ves noves, tant en 
l’àmbit professional 
com de parella. 
Una persona et 
farà saber que està 
interessada en tu.

aquari
21/01 al 19/02

Dies de posar 
atenció en petites 
coses. Hi ha detalls 
que demanen que 
t’impliquis per tal 
d’evitar complica-
cions. Especialment 
això pot afectar els 
assumptes materials.

sagitari
23/11 al 21/12

El sector de la salut 
i laboral, poden 
demanar la teva 
atenció. Tot i que 
encara dura la 
tensió interna de les 
persones d’aquest 
signe, de mica en 
mica anirà afluixant.

escorpí
24/10 al 22/11

En aquest moment, 
pots sentir la neces-
sitat d’expressar tot 
el que bull dins teu, 
que no és poc. Si no 
tens persones de 
confiança a prop, 
escriure pot resultar 
alliberador.

balança
24/09 al 23/10

Canvis al sector 
laboral et poden 
fer perdre la son. 
Aviat recuperaràs 
la tranquil·litat a les 
nits i gaudiràs de 
més vitalitat. Ganes 
d’emprendre algun 
negoci o activitat.

àries
21/03 al 20/04

Etapa final d’un 
tema laboral, amb 
vista a canvis en l’ho-
ritzó professional. La 
salut ha demanat la 
teva atenció en les 
darreres setmanes i 
implementes canvis 
d’hàbits.

cranc
22/06 al 23/07

Pot ser que un 
assumpte laboral 
entri en fase final i 
aprofitis per esta-
blir nous projectes 
de cara al futur. 
Tempestes d’idees 
per millorar les 
qüestions de la llar.

verge
24/08 al 23/09

Abans que Mart 
passi a Verge, 
aprofitaràs per 
iniciar activitats que 
habitualment et 
costen dur a terme. 
Possibles trobades 
al voltant d’una tau-
la, amb celebracions.

taure
21/04 al 21/05

Si cerques feina, la 
conjunció Venus/ 
Mercuri empeny a 
posar en marxa una 
campanya de recerca 
amb autoconfiança, 
usant totes les eines 
disponibles. No 
deixis de moure’t.

peixos
20/02 al 20/03

Si bé la teva manera 
de moure’t està 
connectada a les 
emocions i la intuï-
ció, altres persones 
poden donar-te un 
punt de vista realista 
i detallat sobre un 
tema important.

lleó
24/07 al 23/08

Amb diversos 
planetes transitant 
per Casa III, poses 
èmfasi en la comu-
nicació. T’importa la 
imatge que projectes 
i vols quedar bé. A 
la feina, segueix la 
possible tensió.

bessons
02/05 al 21/06

Mercuri acompanyat 
de Venus, al sector 
de l’amor, inclina a 
la recerca de parella, 
però amb la tensió 
de Saturn/ Plutó, 
és possible que les 
coses no surtin com 
t’agradaria.

¡COMPRAMOS!

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
Y CORREDORES 
642 077 212 
642 066 150

OFERTA  
NOCHE

PACK 
ECONÓMICO

4 HORAS
DUCHA ERÓTICA.

COPAS, MASAJES...

643 766 439

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

No t’ho pensis més!

977 279 290
comercial@mesebre.cat
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