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Edita: Una mort anunciada
EDITORIAL

Es considera de la classe 
mitjana? Pateix per arribar 

a fi de mes i es considera cada 
cop més pobre?

Té preocupació pel futur? Té por 
per la pèrdua dels seus drets? 
S’hauria d’afegir una nova clas-
se social més “precària” per re-
ferir-se a les persones que han 
de tenir múltiples feines i  tot i 
així  no arribem a final de mes? 
Tot i l’augment dels indicadors 
de desigualtat, amb una major 
concentració de la riquesa en 
els estrats més alts i un eixam-
plament dels grups de base amb 
rendes més baixes, la majo-
ria de les persones, quan se’ns 
pregunta, diem que pertanyem 
a “la classe mitjana”... Però  lo 
que  està clar és que la clas-
se mitjana ha minvat  degut a 
que hi ha un 10 % de persones 
més riques i un 25 % més pobre 
així que la classe mitjana ha anat 
perdent pes i destinar bona part 
dels seus ingressos a cobrir el 
cost de l’habitatge... Ens seguim 
incloent en aquesta classe soci-
al? Aquest seria el resultat d’anys 
amb un mercat laboral marcat 

per l’elevat atur i uns salaris a 
la baixa que han deixat sen-
se efecte la forta caiguda dels 
preus en el mercat immobiliari. 
Ara aquests preus es comencen 
a revifar, o així ens diuen, però 
els salaris encara no, amb la qual 
cosa una part d’aquesta clas-
se mitjana que ara encara viu 
amb saldo positiu podria acabar 
engreixant les files de la classe 

precària. I aquí ve l’efecte “bo-
omerang” que em fa recordar lo 
que  deia, fa un segle, l’econo-
mista hongarès Karl Polani, autor 
de l’obra la Gran Transformació; 
argumentava que estàvem ca-
minant cap a una transformació 
global, un període dominat pel 
capital financer en què les de-
sigualtats i les inseguretats crei-
xerien fins que esclates una crisi, 

i aleshores la gent es posiciona 
a la ultradreta. Ara som en ple-
na transformació global i hem 
arribat al punt de crisi en què 
inseguretats i desigualtats crei-
xen tant que hi ha el risc de  la 
ultradreta. Tenim un risc genuí 
de viure un nou capítol històric 
d’autoritarisme, i aquest autori-
tarisme, si no hi posem remei, 
podria triomfar.

La recaptació íntegra 
dels dos concerts del 

tribut a Queen que van 
tenir lloc a l’Auditori Felip 
Pedrell de Tortosa amb 
motiu del Dia Mundial de 
l’Alzheimer han estat lliurats 
a AFATE (Associació de 
Malalts d’Alzheimer de les 
Terres de l’Ebre). 

Jabil, a més d’implicar-se en 
l’organització del concert, 
també ha creat un puzle que 
estimula als malalts d’Alzhei-
mer.

JABIL lliura a AFATE un xec de 10.660 euros
SOLIDARITAT

Anna algueró, presidenta d’AFATE reben el xec solidari de mans de Leandre Aymerich, director d’Operacions per a 
Europa de Jabil Packaging Division.

VOLS ANUNCIAR-TE?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de publicitat

No t’ho pensis més!

977 279 290
comercial@mesebre.cat



3DIARI MÉS EBRE • divendres, 11 d’octubre / 2019en portada

ESTRENA DE 
MONTSERRAT
Alfons Montserrat es va 
estrenar al faristol del Parla-
ment defensant, en nom del 
grup republicà, el decret llei 
del Govern que ha de regular 
com liquidar l’impost sobre 
begudes ensucrades enva-
sades. Decret  que ja es va 
aprovar el juny del 2017 però 
que havia estat  anul·lat pel 
Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya per defectes 
formals en la tramitació. 
Montserrat va dir que “el 
tribut persegueix un objec-
tiu extrafiscal com és el de 
combatre una externalitat 
negativa corregint proble-
mes de salut i fomentant un 
estil de vida més saludable”. 
El diputat va recordar que 
“l’impost va ser creat per 
lluitar contra la prevalença de 
malalties associades a l’obesi-
tat seguint les recomanacions 
de l’Organització Mundial de 
la Salut”. 

PARLAMENTDES D’AVUI I FINS DIUMENGE

La tercera edició d’Orígens 
portarà als carrers del 

barri mariner de la Ràpita 
més de 80 activitats en les 
quals participen un total de 
45 entitats del municipi des 
d’avui i fins diumenge.    
Orígens és un esdeveniment 
cultural que escenifica les tra-
dicions i les arrels marineres i 
pageses de la Ràpita. Gràcies a 
la gran participació dels veïns i 
veïnes del municipi, el barri del 
Xicago recupera per un cap de 
setmana l’ambient que es vivia 
als mateixos als inicis del segle 
XX, època de més creixement 
de la vil·la de la Ràpita. Des-
prés de consolidar els princi-
pals escenaris d’Orígens al barri 
mariner durant les primeres 
edicions de 2017 i 2018, l’orga-
nització trasllada gran part de 
la programació al front marí-
tim. El port i la platja guanyen 
protagonisme amb activitats i 

demostracions d’oficis ja des-
apareguts. En aquest sentit la 
principal novetat és la demos-
tració del funcionament de l’art 
de pesca tradicional del ‘ros-
segall’. La calada del rossegall 

ALCALDE RAPITENC
Josep Caparrós, 
vicepresident de l’ACM

El nou comitè executiu de 
l’Associació Catalana de 

Municipis (ACM) s’ha reunit per 
primera vegada aquest dilluns a la 
seu de l’entitat municipalista.    
Segons nota de l’ACM, després de 
l’elecció del nou president Lluís So-
ler, alcalde de Deltebre, el passat 20 

de setembre i la constitució de l’exe-
cutiva, aquest dilluns s’ha celebrat la 
primera reunió de treball, en el decurs 
de la qual s’ha donat compte del no-
menament de l’alcalde de la Ràpita, 
Josep Caparrós, com a vicepresident 
a de l’àrea de Dinamització Econòmica 
de l’entitat. Foto: Ràdio Ràpita. 

serà el diumenge. 
L’alcalde, Josep Caparrós, ha 
posat de relleu l’enorme par-
ticipació del poble rapitenc i 
del teixit comercial, tal com es 
va veure en les dues primeres 

edicions. “Orígens té l’escena-
ri principal al barri del Xicago 
però s’acaba convertint en una 
taca d’oli al poble perquè els 
comerços, els restaurants i els 
bars s’aboquen”, diu Caparrós. 

El front marítim de la Ràpita pren 
protagonisme en la tercera edició d’Orígens
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MÉS 
NOTÍCIES 

 

BEL: “UNA 
LEGISLATURA QUE 
PASSARÀ A LA 
HISTÒRIA COM LA 
DE LA NEGACIÓ DEL 
DIÀLEG”

El secretari d’organització i 
territori del Partit Demòcrata i 

candidat al Congrés, Ferran Bel, 
ha fet un balanç de la legislatura. 
Bel ha manifestat que “aquesta 
passarà a la història com una le-
gislatura perduda on es tornen a 
repetir eleccions i com la de la 
negació del diàleg, on no hi ha 
hagut voluntat de fer del diàleg 
la solució”. A més, ha afirmat que 
és el primer cop que diputats 
electes han estat expropiats dels 
seus drets sense cap sentència 

que així ho estableixi. Junts per 
Catalunya considera que hi ha 
dos grans responsables de la 
legislatura fallida. “El principal 
autor és el PSOE-PSC de Pedro 
Sánchez i, en segon lloc, ho és 
Podemos i el seu líder, Pablo 
Iglesias”. Amb tot, “s’ha deixat 
perdre la possibilitat de complir 
amb les inversions a Catalunya i, 
de retruc, a la demarcació i les 
Terres de l’Ebre”.

MOCIONS MOVEM. El ple 
d’octubre ha aprovat per 
unanimitat una moció pre-
sentada per Movem Tortosa 
per fer diverses millores als 
Reguers. Concretament, al 
parc infantil, a la coberta 
del local de ball d’hivern i al 
sistema de megafonia ur-
bana. D’altra banda, també 
ha aprovat una moció de 
Movem que insta a impulsar 
i donar compliment al Pla 
d’Acció per l’Energia Sosteni-
ble de Tortosa, aprovat l’any  
2017, perquè esdevingui un 
pla de lluita contra l’emer-
gència climàtica. També s’ha 
acordat, entre d’altres, crear 
un grup local de treball sobre 
la mitigació i l’adaptació al 
canvi climàtic per implicar la 
ciutadania en la posada en 
marxa de mesures efectives.

UN INCENDI ha cremat 
aquest dimecres a la nit un 
turisme aparcat al carrer la 
llarga Sant Vicent, just a la 
baixada del pont de l’Es-
tat.  La ràpida intervenció 
dels Bombers va permetre 
controlar l’incendi, sense cap 
incidència. (ebredigital.cat)

La 24a FIRA EBREOKA-
SIÓ posarà a l’aparador 
200 vehicles del 18 al 20 
d’octubre. La cita afavoreix 
moltes vendes de vehicles de 
segona mà, quilòmetre zero i 
gerència.

15 TAPES i 4 MENÚS 
formen la ruta gastronòmica 
“A Tortosa de Tapes”. Fins al 
13 d’octubre, 19 establiments 
oferiran els seus tastos.

3 DETINGUTS i 265 plantes 
decomissades en una opera-
ció policial contra el conreu 
de marihuana a Tortosa. La 
plantació es trobava reparti-
da en dos finques rústiques, 
una de les quals comptava 
també amb conreu indoor.

BALDAQUÍ guanya el sisé 
Festival A Cel Obert.

TORTOSA retira l’estelada 
de la plaça del Bimil·lenari i 
la pancarta ‘Llibertat presos 
polítics’ del balcó de l’Ajun-
tament. 

L’Ajuntament de Tortosa 
regularà l’ús dels patinets 

elèctrics al municipi a través 
d’una nova ordenança 
que s’elaborarà amb 
l’assessorament de totes les 
parts implicades.     
El ple de la Corporació ha 
aprovat per unanimitat, aquest 
dilluns al vespre, dues mocions 
presentades pels grups mu-
nicipals d’ERC-Tortosa Sí i el 
PSC per disposar en breu d’una 
normativa específica per a l’ús 
d’aquests vehicles en vies ur-
banes.
Així mateix, la Corporació ha 
aprovat per unanimitat una mo-
ció presentada pel PSC perquè 

Endesa retiri l’amenaça d’efec-
tuar talls de subministrament a 
les persones endeutades en si-
tuació de vulnerabilitat.
En aquesta sessió també han 
estat aprovades les mocions 
presentades per Junts per 
Tortosa, ERC i CUP per rebut-
jar la criminalització de l’in-
dependentisme i de suport a 
les persones detingudes el 23 
de setembre en la denomina-
da Operación Judas. Les dues 
mocions presentades pel grup 
de Ciutadans per millorar l’en-
llumenat públic i per disposar 
d’un pla director de manteni-
ment de voreres, també han 
prosperat. (ebredigital.cat)

JOSEP BARGALLÓ
“No vaig encertar el to 
o les paraules”
El conseller d’Educació, 

Josep Bargalló, s’ha referit 
aquest dimarts a la polèmica 
generada pels comentaris 
fets sobre els funcionaris en 
una conversa a peu de carrer 
amb sindicalistes, a Tortosa, 
enregistrada per Canal Terres 
de l’Ebre i que ha tingut molta 
repercussió en molts mitjans 
de comunicació.     
“Segurament no vaig encertar el 
to o les paraules”, ha admès en 
una compareixença ordinària 
davant la Comissió d’Educació 
del Parlament. 
Josep Bargalló ha aprofitat 
l’ocasió per recordar que “són 

frases extretes del context” però 
també ha reconegut per primer 
cop que això no l’excusa. 
“Eren el to i les paraules d’una 
conversa de carrer però un 
conseller no pot fer ni tenir en 
una conversa”, ha dit.
En una conversa a Tortosa la 
setmana passada, Bargalló va 
fer les afirmacions “si es que-
den sense funcionaris, per a mi 
millor” i “hi ha un tant per cent 
de funcionaris que estan apa-
lancats de puta mare”. El con-
seller ha rebut ‘dures’ crítiques 
de l’oposició pels comentaris 
dels funcionaris, demanant-se 
la seua dimissió.  (ACN)

HISENDA
Tortosa congela totes 
les ordenances fiscals
L’Ajuntament de Tortosa 

congelarà les ordenances 
fiscals per al 2020.   
El govern municipal manté, així, 
els impostos, taxes i preus pú-
blics al mateix nivell de l’exerci-
ci anterior. L’alcaldessa, Merit-
xell Roigé, i el tinent d’alcalde 
d’Hisenda, Fernando Saporta, 
han remarcat que les ordenan-
ces vigents s’ajusten a la realitat 
actual del municipi i de la seua 
ciutadania, i que malgrat que 
el context econòmic siga més 
favorable (amb una reducció 
de l’atur de més del 30% du-
rant els últims quatre anys, han 
recordat), el govern municipal 

considera que ara no és el mo-
ment d’aplicar cap increment 
als impostos, malgrat que altres 
ajuntaments opten per aques-
ta mesura. Roigé ha assenya-
lat que les actuals ordenances 
fiscals de Tortosa són fruit d’un 
treball continuat de millora de 
la gestió municipal.

PLE ORDINARI
Es regularà amb una ordenança la circulació 
dels patinets elèctrics per la via pública
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terres de l’ebre

PREMIS
L’Onada Serveis rep el premi Supercuidadores pel projecte 
“Excellence”, dirigit a dignificar la figura del cuidador
L’Onada Serveis, empresa 

especialitzada en atenció 
a les persones en situació 
de dependència, rep el 
guardó en la categoria del 
sector sociosanitari per 
“Excellence”, un projecte 
de perfeccionament 
professional que persegueix 
dignificar als professionals 
del sector.
A la sala d’actes del Ministeri de 
Sanitat, Consum i Benestar So-
cial, amb una gran assistència 
de públic, L’Onada Serveis ha 
estat guardonada amb un pri-
mer premi Supercuidadores en 
la categoria del sector socio-
sanitari per “Excellence”, el seu 
nou projecte de perfecciona-
ment professional. D’aques-
ta manera, l’empresa líder en 
serveis i formació sociosani-
tària en línia, Supercuidadores, 
reconeix els esforços de l’or-
ganització nascuda en 1995 a 

fi de professionalitzar la figura del 
cuidador i millorar l’atenció a les 
persones amb un projecte que 
persegueix, d’acord amb Carme 
Pradera, Responsable de Recur-
sos Humans de L’Onada Serveis, 
“dignificar als professionals del 
sector i situar així a l’auxiliar de 
geriatria al lloc que mereix”.
3 cursos, 5 mòduls i 284 partici-
pants fins avui: són les xifres que 
defineixen a “Excellence”, el pro-
jecte formatiu de l’empresa lide-
rada per Cinta Pascual, qui va de-
clarar davant l’atenta mirada de 
la Ministra de Sanitat, Consum i 
Benestar Social en funcions, Ma-
ría Luisa Carcedo, que “a través de 
l’equip, de formar als bons pro-
fessionals i marcant la diferència 
en l’atenció és com hem d’evo-
lucionar”. Ana Mihaela va ser una 
de les participants d’aquest pro-
grama. Gràcies a ell, Mihaela va 
prosperar en l’estructura interna 
de l’organització, passant de ser 

Responsable de Torn a Subdirec-
tora de l’Equipament de L’Ametlla 
de Mar en 2018.
Que els auxiliars de geriatria de 
L’Onada Serveis prosperin en 
nivells d’atenció i incorporin 
metodologies innovadores es 
tradueix, en última instància, en 
una millor atenció a les més de 

2.000 persones usuàries que 
atén l’empresa amb més de 30 
residències i centres de dia co-
ordinats per Arnald Pannocchia, 
qui també va recollir el premi. 
Així ho veu Mihaela en ser pre-
guntada: “per a mi, Excellence 
és creixement, satisfacció i pro-
fessionalitat”. ”El recomanaria als 

meus companys perquè així 
entendran millor als usuaris”, 
afegeix, unes paraules en la 
línia del parlament de la minis-
tra en l’acte, doncs va advocar 
per “professionalitzar” i “digni-
ficar” als cuidadors per millorar 
la qualitat de vida de les perso-
nes dependents.

Cinta Pascual, Directora General de L’Onada Serveis, i Arnald Pannocchia, Coordinador de Centres, recullen el premi entregat per 

Aurelio López Barajas, Conseller Delegat de Supercuidadores, i Ana Isabel Lima, Secretaria d’Estat de Serveis Socials.

*Foment de l’Estat va retirar 
ahir la senyera que cada 11 de 
setembre “hem penjat al sím-
bol de la nostra ciutat, el pont 
penjant”. L’alcalde d’Amposta 
va dir ahir al seu Facebook que 
“demà l’Ajuntament tornarà a 
penjar-la”. 

*Matí de tallers i activitats 
a la 2a Trobada de Joves del 
Montsià. La jornada anirà 
a càrrec de diferents joves i 
professionals del territori, el 2 
de novembre, i se celebrarà a 
l’Oficina de Turisme d’Amposta 
– Espai Km0. Comptarà amb 
un servei d’autobús gratuït 
subjecte a un nombre mínim 
d’inscripcions.

*La 59a Fira de Mostres ja té 
cartell. Un vehicle de joguina, 
una lupa i l’ombra dels dos 
objectes són els elements del 
cartell de la Fira, que serà del 
5 al 8 de desembre al pavelló 1 
d’Octubre d’Amposta. El cartell 
és obra de l’exalumna d’ESAR-
DI Rosa Matamoros.

BREUS20 D’OCTUBRE
II Cursa de la Dona de 
les Terres de l’Ebre

La Cursa de la Dona de 
les Terres de l’Ebre es 

celebrarà aquest any a 
Amposta.     
L’esdeveniment esportiu, que 
tindrà lloc el 20 d’octubre, re-
captarà fons per a la Lliga Contra 
el Càncer.
“Intentem posar la responsabi-
litat social en tots els esdeveni-
ments de la ciutat i aquest vin-
cula dos pilars molt importants 
com són la pràctica de l’esport 

amb la solidaritat”, ha dit l’alcal-
de d’Amposta, Adam Tomàs. 
La Cursa de la Dona està organit-
zada per la Lliga Contra el Càncer 
de les comarques de Tarragona i 
les Terres de l’Ebre, MontBike i la 
Unió Atlètica Montsià.
El recorregut de la cursa serà 
d’uns 4,5 quilòmetres, que es 
podran completar corrent o bé 
caminant. La sortida tindrà lloc al 
Pont Penjant i acabarà a la plaça 
del Mercat.

CULTURA
Jornades de les 
Lletres Ebrenques

Més d’un centenar de 
persones que participaran 

en una vintena d’activitats, que 
es reparteixen en 5 dies. 
Són les principals xifres de la ca-
torzena edició de les Jornades 
de Lletres Ebrenques, que tin-
dran lloc del 15 al 19 d’octubre a 
la Biblioteca Comarcal Sebastià 
J. Arbó. Malgrat que les jornades 
arrancaran dimarts 15, no serà 
fins divendres 18 a partir de les 
19.30h. quan hi haurà la inaugu-

ració oficial. Enguany, la confe-
rència inaugural la impartirà Rafel 
Nadal. Es reconeixerà la tasca 
cultural de Robert Rallo i es farà 
entrega del premi Mèrit de les 
Llestres Ebrenques. Després del 
sopar literari hi programada la 
lectura dramatitzada de Oración, 
de Fernando Arrabal, per Pere 
Montañana i Núria de Santiago i 
sota la direcció de Clara Salvadó 
i l’espectacle Origen69 Origi-
nal-Jazz-Quartet.

AMPOSTA
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OBSERVATORI DE 
L’EBRE
L’Observatori de l’Ebre-Uni-
versitat Ramon Llull ha acon-
seguit finançament per detec-
tar, monitoritzar i modelar les 
pertorbacions ionosfèriques. 
El projecte MIRA proposa 
ampliar el coneixement dels 
efectes de l’activitat solar 
sobre la ionosfera i el camp 
magnètic terrestre. 

ERC-MÉS 
DELTEBRE
El grup municipal d’ERC-Més 
Deltebre presentarà una 
moció en el ple proper ple 
ordinari per instar al govern 
de la Generalitat a arranjar 
les voreres de l’actual carrer 1 
d’Octubre (antic carrer Giro-
na) des de la TV-3454 fins al 
carrer Jaume I el Conqueridor. 
Segons la regidora republi-
cana Laura Fabra, “aquestes 
voreres fa anys que presenten 
un estat deplorable i imprac-
ticable pels vianants, fet que 
posa en risc la seva integritat. 
La moció reclama l’arranja-
ment immediat”.

JOVENT 
REPUBLICÀ DE 
DELTEBRE
Dissabte passat es va 
constituir el Jovent Republicà 
de Deltebre. Sis joves del mu-
nicipis s’han agrupat amb la 
voluntat de refer el Pla de Jo-
ventut que fa quatre anys que 
està en marxa. La portaveu 
del Joves d’Esquerra Republi-
cana de Deltebre, Lucia Pagà 
va assenyalar que aquest pla 
és ineficaç i insuficient.

ARTS DE PESCA
Ensenyar arts de pesca sos-
tenible i aprendre a estimar i 
respectar el mar són els eixos 
dels tallers que el GALP Mar 
de l’Ebre (Grup d’Acció Local 
de Pesca) ha preparat per 
alumnes dels set municipis de 
la costa ebrenca. Els primers 
foren els alumnes de l’escola 
l’Assumpció i de Riumar. 

MÉS 
NOTÍCIES

DELTEBRE
Millores del servei 
d’escombraries

Els camions d’escombraries 
de l’Ajuntament de 

incorporaran, des d’aquesta 
mateixa setmana, una caixa 
rentacontenidors per tal 
de netejar i desinfectar els 
contenidors, per dins i per 
fora. 
L’alcalde, Lluís Soler, ha detallat 
que “la posada en funcionament 

de la caixa rentacontenidors 
s’emmarca en la voluntat de se-
guir millorant el servei de reco-
llida d’escombraries, i vetllar per 
la neteja dels propis contenidors 
i la via pública”. L’actuació for-
ma part de les millores del servei 
d’escombraries i de neteja viària 
que es va posar en funcionament 
l’últim trimestre de l’any anterior.

Increment de consultes 
a l’Oficina Turística 

Una vegada finalitzat el mes 
de setembre, l’Ajuntament 

de Deltebre ha fet balanç de 
les persones ateses al punt 
d’informació turística ubicat al 
Consell de Riumar.
En aquest sentit, entre els mesos 
de juny i setembre, s’han atès a 
1.864 persones de diferents pa-
ïsos de procedència. 

Per a l’alcalde, Lluís Soler, les da-
des indiquen que “era necessari 
recuperar un punt d’informa-
ció turística a Riumar per pres-
tar l’atenció i servei necessari 
al gran volum de visitants que 
rebem any rere any al nucli turís-
tic”. Enguany, respecte el 2018, 
s’han realitzat més d’un centenar 
de consultes.

L’ALDEA
Suport per a construir 
l’Auditori municipal

L’alcalde, Xavi Royo, i la 
Regidora, Irene Negre, van 

rebre al Director dels Serveis 
de Cultura, Ferran Bladé.  
A més de visitar el local de 
l’SCRUA, on també l’entitat va 
exposar les seves necessitats, el 
Director va estar a les instal·la-
cions del magatzem de la coo-

perativa on el Govern té previst 
construir un auditori. El magat-
zem està en procés de compra 
per l’Ajuntament, però tot i en 
això des de l’alcaldia es va sol·li-
citar suport al Departament per 
a la construcció d’un Audito-
ri, “equipament cultural que fa 
molta falta al nostre municipi”.

L’AMETLLA DE MAR
Aqualia torna els diners 
que va facturar de més

Aqualia ha estat facturant 
a l’Ajuntament segons 

les retribucions del contracte 
modificat.
Però la suspensió de les condi-
cions econòmiques primer, i la 
nul·litat de tota la modificació 
després, ha obligat l’empresa a 
tornar els diners que va facturar 

de més, d’acord amb les clàu-
sules del contracte inicial del 
2004, amb la que es regeix el 
servei actualment.
D’aquests 2 milions i mig d’euros 
que s’han ingressat a les arques 
municipals, una part s’haurà de 
destinar al pagament d’impos-
tos.

SALVADOR 
PALLEJÀ, NOU 
DIRECTOR GERENT 
DE L’HOSPITAL DE 
JESÚS

La junta de la societat Gesat 
(Gestió Sanitària i Assistencial 
de Tortosa SAM) ha aprovat la 
contractació del doctor Salva-

dor Pallejà com a nou director 
gerent de l’Hospital de la Santa 
Creu de Jesús. Complimenta 
així el procés de selecció iniciat 
després que la Almudena Garni-
ca hagués demanat el relleu per 
motius personals. L’alcaldessa 
de Tortosa, Meritxell Roigé, ha 
agraït “la dedicació i el gran tre-
ball” de la doctora Garnica en 
la seua etapa al capdavant del 
complex assistencial de Jesús.

RIUMAR
baix ebre
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L’edició més internacional de la Setmana d’Artesania
arriba del 7 al 13 d’octubre amb més de 100 activitats
arreu de Catalunya
La Generalitat a través 

d’Artesania Catalunya 
del Consorci de Comerç, 
Artesania i Moda de Catalunya 
(CCAM), impulsa per vuitè any 
consecutiu la celebració de 
la  HYPERLINK “http://www.
setmanaartesaniacatalunya.
cat/activitats” Setmana 
d’Artesania de Catalunya, 
que té lloc entre el 7 i el 13 
d’aquesta setmana amb un 
extens programa d’activitats en 
diversos espais de la ciutat de 
Barcelona i arreu del territori 
català. Artesans catalans de 
prestigi internacional, entitats, 
institucions i professionals 
del sector se sumaran a la 
celebració de la Setmana.

   Sota el lema “artesania divina” 
(perfecta en el seu gènere, extra-
ordinàriament bona o bella que 
destaca per les seves qualitats), la 
Setmana celebra, enguany, la seva 

edició més internacional amb la 
celebració de la I Mostra  Interna-
cional d’Audiovisuals d’Artesania. 
Aquesta projectarà al MACBA una 
selecció de 12 peces nacionals i 
internacionals, 2 d’elles inèdites, al 
voltant d’aquest sector productiu. 
Així mateix, programa 4 visites ex-
cepcionals, de la mà de mestres 
artesans catalans que han inter-
vingut en la construcció o recu-
peració, a la Sagrada Família, Casa 
Vicens, Palau Güell i a la fàbrica de 
ceràmica modernista La Rajoleta, 
per donar a conèixer l’imaginari i 
el llegat artesanal de l’arquitecte 
de prestigi internacional Antoni 
Gaudí.
A més, Artesania Catalunya ha 
volgut dedicar en aquesta edició 
de la Setmana l’activitat expositiva 
a mostrar les tendències més in-
novadores i creatives en joia con-
temporània, a través de tres ex-
posicions. El Programa d’aquesta 
vuitena edició de la Setmana, 

inclou demostracions d’oficis i 
una jornada, dissabte, dedicada 
al públic més familiar, ja que arreu 
del territori català estan previstes 
més de 100  activitats, entre ex-
posicions, tallers formatius i di-
vulgatius i rutes. Com a exemple 
trobem a Mans de Barberans, el 
Museu de la Pauma que oferirà el 
“Taller d’Elaboració d’un Cistelló” 
dirigit per l’artesà Aleix Grifoll, o a 
La Galera, on el Museu de Terra-
cota oferirà, els dies 12 i 13 a les 
12.00h, visita gratuïta de la histò-
ria de l’edifici que acull el Museu i  
una visita guiada del procés artesà 
de creació d’una peça de terrissa 
per part dels canterers, adaptada 
també pels més petits de la casa. 
Podeu consultar aquestes i la res-
ta d’activitats que es realitzen a tot 
el territori a  HYPERLINK “http://
www.setmanaartesaniacatalunya.
cat/” http://www.setmanaartesa-
niacatalunya.cat (algunes neces-
siten inscripció prèvia).
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LA PROBLEMÀTICA 
DE LA MOSCA 
NEGRA CENTRA 
EL CONSELL 
D’ALCALDES DEL 
BAIX EBRE

El finançament per combatre 
la mosca negra fou un dels te-

mes centrals del Consell d’Al-
caldes del Baix Ebre. 
Joan Alginet i la cap de gabinet 
de la delegació del govern a les 
Terres de l’Ebre, Teresa Moya, 
van plantejar als ajuntaments 
que s’impliquen en el finança-
ment dels tractaments contra 
la mosca negra, de la mateixa 
manera que els ajuntaments 
del Delta contribueixen a fi-
nançar els tractaments contra 

el mosquit.
A més del finançament munici-
pal, el COPATE i el govern bus-
caran el suport econòmic de 
la Diputació i es treballarà un 
conveni plurianual per garan-
tir que els tràmits burocràtics 
no impedeixen que el COPATE 
inicie el tractament contra la 
mosca negra amb el producte 
BTI al riu al mes de gener. 
D’altra banda, també van in-

tervenir al Consell d’Alcaldes la 
directora dels serveis territori-
als de Salut, Mar Lleixà, que va 
explicar els projectes del de-
partament a la regió sanitària 
de les Terres de l’Ebre, així com 
els coordinadors territorials del 
Sistema d’Emergències Mèdi-
ques (SEM).

Serveis tècnics
En aquesta primera reunió del 

Consell d’Alcaldes, el presi-
dent del Consell Comarcal 
del Baix Ebre va presentar els 
serveis tècnics que ofereix 
l’ens comarcal als municipis. 
Tal com es va informar, “es 
tracta de serveis d’assessora-
ment en matèria de contrac-
tació pública, arquitectura i 
informàtica per tal cobrir la 
mancança de tècnics que te-
nen els ajuntaments petits”.

CINQUENA 
PIRAGUADA PER 
L’EBRE 
Un terç dels participants van 
ser estudiants internacionals 
provinents de països com 
ara Holanda, Portugal, Fran-
ça o la Xina. Els participants 
van recòrrer un dels trams 
més salvatges i espectacu-
lars del riu Ebre, el comprès 
entre Miravet i Benifallet i 
ho van fer amb un total de 
78 piragües, 46 individuals i 
32 dobles.

‘TIQUET FRESC’ 
REP EL SUPORT DE 
L’OBRA SOCIAL “LA 
CAIXA” 
El projecte Tiquet Fresc del 
Consell Comarcal del Baix 
Ebre rebrà enguany una 
aportació de 20.000 euros 
per part de l’Obra Social “la 
Caixa”, que ha renovat el 
compromís de col·laboració 
amb l’ens comarcal per tal 
d’atendre les necessitats 
bàsiques d’alimentació de 
la població més desfavorida 
de la comarca. El president 
del Consell Comarcal del 
Baix Ebre, Xavier Faura i 
el director d’Institucions 
de CaixaBank a Catalunya, 
Joaquim Macià, han signat el 
conveni.

MÉS 
NOTÍCIES

AMPOSTA
Front comú dels taurins per “defensar els 
correbous a les Terres de l’Ebre”
L’Agrupació de Penyes 

i Comissions Taurines 
de les Terres de l’Ebre 
va escenificar unitat en 
l’assemblea informativa que 
es va celebrar aquest dissabte 
al vespre a Amposta.    
Hi van participar penyes de la 
Comunitat Valenciana, de la 
Unión de Taurinos Aficionados 
de Catalunya i de les penyes 
de Vidreres i Cardona, que van 
donar el seu suport als ebrencs 
després de la resolució aprova-
da al Parlament per canviar la 
regulació de les festes tradicio-
nals amb bous. 
El president de l’agrupació 
ebrenca, Santi Albiol, va asse-

gurar que faran “el que faci falta 
per defensar els correbous”. 
Albiol va citar un estudi de la 
Universitat Rovira i Virgili i va dir 
que si es prohibissin els braus, 
el territori perdria uns 4,2 mili-
ons d’euros. 
L’assemblea informativa va 
aplegar socis, aficionats i re-
presentants de les penyes d’ar-
reu del territori, que van omplir 
l’Auditori de la Fira d’Amposta. 
Abans de la trobada, les agru-
pacions taurines es van reu-
nir amb les institucions en la 
primera comissió tècnica per 
sumar esforços en la defensa 
de les festes tradicionals dels 
braus.

MÉS PARTICIPACIÓ
Pressupostos 
participatius de Jesús

Jesús ha finalitzat el 
procés de selecció de les 

propostes dels pressupostos 
participatius.    
La guanyadora ha estat la que 
demana la supressió de barre-
res arquitectòniques als carrers 
Pujada i Creu. En segona posi-
ció ha estat la denominada L’in-
fern al Cel, que consisteix en 

una pintada mural de grans di-
mensions a l’edifici de la Masia. 
En tercera posició ha quedat la 
proposta ‘Renovem les banque-
tes del camp’ i en quarta el vídeo 
promocional de Jesús. 
Destacar l’increment de parti-
cipació, duplicant-se i passant  
del 3.37% del 2018 al 7.20% del  
2019”.

L’AMETLLA DE MAR
Diada de l’Arrossejat 
al port pesquer
La gastronomia calera es 

vestirà de festa demà en 
una Diada que conserva el 
seu emplaçament històric i el 
format de concurs.  
Una quarantena de cuiners 
amateurs es reuniran a la Con-
fraria de Pescadors per elabo-
rar el millor plat d’arrossejat. Els 
participants concursaran en dos 
torns i aspiraran a guanyar un 
dels sis premis de Mestres Ar-
rossejaires. 
A més, els assistents també po-
dran degustar el típic plat ma-
riner al preu d’un euro. La Diada, 
que s’iniciarà a partir de les 17 h, 
comptarà amb l’espectacle de 

màgia ‘La Nevera de Profit’ de 
l’Agència de Residus de Cata-
lunya i estarà amenitzada per la 
Xaranga Suquet Calero.
La Diada de l’Arrossejat serà 
l’encarregada de donar el tret de 
sortida a les Jornades Gastronò-
miques, fins al 20 d’octubre
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VENTALL 
FREDDY GUANYA 
EL CONCURS 
D’APARADORS
El restaurant Ventall Fred-
dy ha guanyat el concurs 
d’aparadors d’Orígens, que ha 
arribat a la seva tercera edició 
amb la participació de 22 
comerços. El jurat va valorar 
aspectes com l’originalitat, 
l’adequació a l’època, l’im-
pacte comercial o la qualitat 
artística per emetre el seu 
veredicte, el qual s’ha conegut 
aquest dimecres després de 
visitar tots els aparadors. 

RESPOSTA A LA 
SENTÈNCIA
Els Comitès de Defensa de la 
República (CDR) s’han sumat 
a les Marxes per la Llibertat 
proposades per l’Assemblea 
Nacional Catalana i Òmnium 
Cultural com a resposta a la 
imminent sentència del Tribu-
nal Suprem en el judici per l’1 
d’octubre.

CAMPANYA DE 
L’ARRÒS
Culmina la campanya de 
l’arròs amb les millors pers-
pectives dels darrers anys. 
S’espera arribar a les 140.000 
tones recol·lectades, i amb 
una qualitat excel·lent.

‘GRAN FONDO’
Més de 600 ciclistes parti-
ciparan dissabte a la Gran 
Fondo SB Hotels terres de 
l’Ebre, una marxa cicloturista 
amb sortida des de Tortosa 
que es va celebrar l’any 1981 i 
que enguany s’ha recuperat.

(Ràdio Ràpita)

MÉS 
NOTÍCIES

PER 50 ANYS
Cessió gratuïta de l’antic 
edifici de les Duanes

L’Ajuntament de la Ràpita 
ha aconseguit l’ús gratuït 

de l’antic edifici de les Duanes 
per un termini de 50 anys. 
L’alcalde, Josep Caparrós, ha 
signat el conveni de cessió amb 
la delegada del Ministeri d’Hi-
senda a Tarragona, Ana Yago. 
Amb aquesta cessió, la Ràpita 
guanya un nou espai que es po-

drà dedicar a equipaments pú-
blics i dependències municipals 
en ple centre de la població. 
L’alcalde, Josep Caparrós, s’ha 
mostrat molt satisfet perquè 
culmina un procés administratiu 
engegat al 2017 per aconseguir 
del govern espanyol la cessió de 
l’edifici, però que en realitat es 
remunta més enrere.

V Nit de l’Ensenyament 
de la Ràpita

L’Ajuntament de la Ràpita, 
a través de al regidoria 

d’Educació, ha reconegut 
una quarantena d’alumnes i 
professors en el marc de la V 
Nit de l’Ensenyament. 
Són membres dels diferents 
centres educatius de la població: 
els col·legis Horta Vella, Carles III, 
Sagrada Família i del institut els 

Alfacs. La gala que es va celebrar 
el passat divendres 4 d’octubre a 
l’Auditori Sixto Mir va servir per 
premiar l’esforç de 33 estudiants 
que durant el curs 2019-2019 
han excel·lit en algun camp, ja 
sigui per obtenir algun premi, 
quedar primers en concursos o 
obtenir notes excel.lents a les 
Proves d’Accés a la Universitat.

UE RAPITENCA
Nous patrocinis per a 
equips rapitencs

LL’Onada Serveis la Ràpita 
patrocinarà el primer 

equip de la Rapitenca.  
Cinta Pascual, presidenta de 
L’Onada, ha destacat el fet que 
l’empresa va nèixer a la Ràpita 
fa 25 anys i que el patrocini és 
una manera de tornar a la Rà-
pita el que aquesta va donar al 

seu moment al projecte. Així 
mateix, s’ha presentat la segona 
equipació, del primer equip i del 
filial, amb la senyera, i que, amb 
el logo a la samarreta, promoci-
ona la Festa Origens. Per últim, 
també s’ha fet oficial el patroci-
ni del femení rapitenc, que serà 
Congelats Marcos.

MUSEU DE LA MAR
Conveni entre 
Ajuntament i Repsol

L’Ajuntament de la Ràpita i 
la companyia energètica 

Repsol han signat un any més 
un conveni de col·laboració 
per donar suport al Museu de 
la Mar de l’Ebre. 
En aquesta ocasió, el projecte 
consisteix a restaurar objectes 

de gran valor etnogràfic con-
servats a les col·leccions del 
Museu per tal de poder-los ex-
posar al públic. 
El projecte, que inclou la con-
fecció de noves carteles, està 
valorat en 6.195,20€, dels quals 
Repsol n’aportarà 4.900€.

LLUÍS SALVADÓ, 
CITAT A DECLARAR

La magistrada del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya 
(TSJC) ha citat a declarar com a 
investigat, en la mateixa causa 
judicial que Josep Maria Jové, 
a l’exsecretari d’Hisenda de 
la Generalitat i actual diputat 
d’ERC al Parlament, el rapitenc 

Lluís Salvadó. L’ha citat pel 19 de 
novembre, l’endemà del judici 
per desobediència al president 
de la Generalitat, Quim Torra, 
pels delictes de malversació de 
fons públics, desobediència greu 
i revelació de secrets, en consi-
derar que hi ha indicis contra ell 
de la seva participació en l’orga-
nització del referèndum de l’1-O 
i de la preparació “d’estructures 
d’estat” com la Hisenda pròpia.

SOCIETAT
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A L’AP-7, A 
ULLDECONA
Mor un camioner en una 
sortida de carretera que va 
acabar incendiant el vehicle 
a l’AP-7 a Ulldecona, ahir 
dijous. El foc, que va cremar 
completament el camió i va 
afectar la mitjana de la via, va 
quedar controlat posterior-
ment.

FESTES DE SANT 
LLUC
Ulldecona gaudirà aquest cap 
de setmana de les Festes i la 
Fira de Sant Lluc. Enmig de 
la festa, demà dissabte, es 
recupera el bou capllaçat que 
arriba en un moment de pre-
ocupació entre els partidaris 
dels correbous a causa de la 
proposta que insta el govern 
de la Generalitat a prohibir 
aquest tipus d’espectacles. 

FIRA 
D’ARTESANIA, 
DE LA FUSTA I EL 
MOBLE
Els dies 19 i 20 d’octubre, al 
pavelló polivalent de la Sénia, 
tindrà lloc la XI Fira d’artesa-
nia de la Fusta i el Moble. I 
serà la VII Festa del Moble.

FIRA DE L’OLI 
NOVELL I ELS 
CÍTRICS I COMERÇ
Ja es coneixen les dates per 
A la Fira de l’Oli Novell, els 
Cítrics i Comerç de Santa 
Bàrbara: els dies 22, 23 i 24 de 
novembre. Aquest és un dels 
canvis més destacats de la 
pròxima edició, que endarre-
reix les dates una setmana.

L’AMPOLLA: 
SORTIDA 
PARDALERA
L’Associació Cultural Sant 
Jordi de l’Ampolla organitza 
una sortida pardalera al Delta 
demà dissabte. El punt de 
trobada serà a les 8 h. a la 
plaça González Isla. 

ACCIDENT 
MORTAL

terres de l’ebre
ALCANAR
Recta final a les 
Quinquennals 2019

Alcanar i Les Cases, ja 
emprenen la recta final de 

les festes Quinquennals 2019. 
Una celebració dedicada a la 
Verge del Remei en la que la 
modernitat i la tradició conviuen 
en un mateix espai. Diumenge, 
en romeria, la Verge tornarà a 

l’Ermita. Dilluns serà la fi de les 
festes amb les carrosses i els 
focs. Destacar la gran participa-
ció que existeix. La Verge cada 
dia està en un dels 9 sectors en 
què es divideix el municipi per 
l’ocasió. La foto correspon al di-
vendres passat, a la Plaça Major.

Nou president del 
Consell Esportiu

Aquesta setmana s’ha 
conegut el relleu a la 

presidència del Consell 
Esportiu del Montsià. 
Joan Bertomeu Zaragoza, Con-
seller Comarcal de l’Àrea d’Es-
ports del Consell Comarcal del 
Montsià i regidor de l’Ajuntament 

de Sant Jaume d’Enveja, va ser 
escollit el dimarts dia 8 d’octubre 
per la nova Comissió Directiva 
del Consell Esportiu del Montsià 
com a President d’aquest ens pel 
període 2019/2023, càrrec que 
ocuparà en substitució d’Ivan 
Romeu.

CAMARLES
Una parella detinguda 
amb 15 quilos  d’haixix
La policia espanyola 

confirma un increment 
constant de plantacions de 
marihuana.   
Només a la demarcació de Tar-
ragona en el darrer any s’han in-
tervingut unes 15.000 plantes, el 
triple de fa tres anys. 
En conjunt enguany s’han des-
mantellat 20 centres de pro-
ducció i distribució de drogues, 
i s’han intervingut 225 quilos 
de cànnabis sativa, 75 quilos de 
cabdells ja processats, 67 qui-
los d’haixix, mig quilo de coca-
ïna, 300 grams d’heroïna i uns 
700.000 euros en efectiu.
Una de les troballes més curioses 

han estat els quinze quilos d’hai-
xix que s’havien amagat en una 
cadira de rodes elèctrica que una 
parella pretenia traslladar en cot-
xe fins a la República Txeca. La 
policia els va poder detenir a Ca-
marles i va evitar que poguessin 
dur 59 peces d’haixix a un grup 
de narcotraficants d’aquell país.

EL PERELLÓ
Sisena Festa de les 
Tapes i dels Bolets
De l’11 al 27 d’octubre una 

desena de restaurants 
del Perelló seran novament 
protagonistes en la sisena  
edició de la Festa de les Tapes 
dels Bolets. 
És la Rovellonada perellonenca, 
durant més de dues setmanes. 
Els restaurants del municipi par-
ticipants en el Tapòdrom 2019 
són els següents: Bar la Plaça, 
Bar Moré, Cal Xic, Homogènik, 
Can Subirats, Bar Canyís, Mas 
d’En Curto, Censals, Iturrieta i 
l’Ambigú. 
Durant els dies del Tapòdrom es 
podrà entrar al sorteig de 10 so-
pars per a dos persones. 

SANTA BÀRBARA 
NO TÉ PREVIST 
ADQUIRIR “LES 
CASES DELS 
VALLÉS” 

L’alcalde de Santa Bàrbara, en 
una entrevista realitzada a la 
Plana Ràdio, va donar l’opinió 
per part de l’equip de govern 

quant al tema de la protecció i 
possible adquisició de les Cases 
de Vallés. Blanc explicava que en 
un primer moment , el dia que 
va caure el sostre, només van 
pensar a preservar la seguretat 
dels veïns i veïnes de la zona. 
Posteriorment, en l’estudi re-
alitzat pel tècnic municipal, va 
declarar-se la ruïna d’almenys 
la casa afectada i es va proce-
dir a comunicar als propietaris, 

“a partir d’aquí, recordava, són 
aquests qui han de decidir l’actu-
ació que s’hi fa”. L’alcalde també 
argumentava que si la compra 
és elevada “mantenir l’estructura 
de l’edificació en les dimensions 
que té, ho encareix molt més” i 
posava com a exemple l’edifici 
de l’ajuntament “vam apostar per 
rehabilitar-lo i protegir-lo i per 
falta de finançament encara no 
s’ha pogut acabar”.

MONTSIÀ
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MÓRA D’EBRE
El regidor d’hisenda de Móra 
d’Ebre, Sixte Melchor, defensa 
que la situació financera de 
l’ajuntament morenc no és 
tant greu com publicava el 
Diari de Tarragona el passat 
dissabte, on el consistori ocu-
pa el primer lloc del rànquing 
dels ajuntaments de Cata-
lunya amb menys liquiditat. 
Assegura que els problemes 
de tresoreria venen per les 
despeses d’amortització de 
préstecs i pel retard en el 
cobrament de subvencions 
d’altres institucions. (Adriana 
Monclús. SER Móra d’Ebre)

GANDESA
El 28 i 29 d’octubre tindrà lloc 
a Gandesa ‘Gastroebre 2019’. 
Gran trobada Gastronòmica, 
amb cuiners de gran renom 
amb Estrella Michelin. Hi 
haurà tallers i ponències.

BENIFALLET
Les Coves Meravelles de 
poden visitar-se de 10 a 14 
h. i de 16 a 19 h tots els dies 
d’octubre. D’altra banda, el 
Llagut torna a funcionar a 
partir d’aquest cap de setma-
na. Ja es poden reservar als 
números: 977 46 23 34 / 977 
26 78 00.

XERTA
Les Terres de l’Ebre respon-
dran a la sentència del Procés 
des de Xerta, el poble natal de 
l’expresidenta del Parlament, 
Carme Forcadell, actualment 
empresonada al centre peni-
tenciari Mas d’Enric al Catllar.

BATEA
Després d’un llarg litigi judi-
cial, l’Ajuntament de Batea 
ha hagut de tancar la sala 
de vetlles. Se li exigeix que 
no es reobri fins que es torni 
a licitar perquè la primera 
concessió del servei va quedar 
anul·lada per una sentència 
del TSJC. També té deu dies 
per certificar que existeix una 
sala de pràctiques mortuòries.

MÉS 
NOTÍCIES

TERRA ALTA
Torra es reuneix amb els 
alcaldes terraltins

El president de la Generalitat, 
Quim Torra, acompanyat de 

la consellera de la presidència 
Meritxell Budó, es va reunir al 
Palau de la Generalitat amb 
els alcaldes de la Terra Alta 
en el marc de les reunions de 
l’estratègia de dinamització 

territorial “Un país 
d’oportunitats, un país viu”. 
Els alcaldes van coincidit en as-
senyalar el despoblament i l’en-
velliment com els principals pro-
blemes de la comarca i van posar 
sobre la taula la necessitat de re-
vertir aquestes tendències. 

Jornada sobre paisatge, 
agricultura i incendis

Aquest dimecres, una 
setantena de persones han 

participat en la jornada tècnica 
sobre paisatge, agricultura i 
incendis a Vinebre i la Torre de 
l’Espanyol.  
L’activitat estava pensada per 
analitzar quines estructures i 

quins mosaics del paisatge van 
servir per limitar el foc de l’estiu 
passat. Els camps de cultiu van 
evitar que l’incendi fos deu vega-
des més gran. Els experts avisen 
que només un paisatge agrícola 
viu pot evitar els megaincendis 
que portarà el canvi climàtic.

MÓRA LA NOVA
Denuncien un ciclista 
que circulava ebri
Els Mossos han denunciat 

administrativament un 
veí de Miravet de 54 anys 
per circular amb la seva 
bicicleta quintuplicant el límit 
d’alcoholèmia.   
Els fets van tenir lloc dissabte 
passat cap a les set de la tarda. 
L’home transitava per la C-12 
amb la seva bicicleta quan va 
patir una caiguda. Vigilants mu-
nicipals de Móra la Nova van 
donar l’avís als Mossos de la 
presència del ciclista caigut a 
la carretera, a l’alçada d’aques-
ta mateixa població. Quan els 
policies van arribar al lloc dels 
fets van observar que l’home 

presentava símptomes evidents 
de trobar-se sota els efectes de 
begudes alcohòliques. Les pro-
ves posteriors van revelar una 
taxa d’alcoholèmia d’1,33 mil-
ligrams per litre d’aire expirat, 
més de cinc cops més que el 
màxim de 0,25. L’home s’expo-
sa a una sanció de 1.000 euros i 
la possible retirada de sis punts.

MANCANCES
Plans d’emergència 
nuclear exterior
Els alcaldes d’Esquerra 

Republicans de la zona 
nuclear d’Ascó acompanyats 
dels candidats al Congrés i al 
Senat, Norma Pujol i Miquel 
Aubà, han denunciat la falta 
d’actualització dels Plans 
d’emergència nuclear exterior 
així com la precarietat de 
mitjans i infraestructures que 
disposen els municipis.  
Pujol ha fet saber que “Esquer-
ra, en nom dels nostres alcaldes, 
demanarem al nou president del 
Consejo de Seguridad Nuclear 
(CSN) que vingui a visitar la zona 
nuclear, i conegui les inquietuds i  
les mancances dels Plans d’emer-

gència nuclear exterior. Insistirem 
perquè l’Estat faci la transposició 
total de la Directiva EURATOM, 
actualitzi el pla PENTA, i el Plan 
bàsico de Emergència Nuclear”. 
L’alcaldessa de Vinebre i presi-
denta del Consell, Gemma Carim, 
ha reclamat “la professionalitza-
ció de les persones responsables 
d’aplicar als municipis, en cas 
d’accident, els Plans d’emergèn-
cia nuclear exterior. Ha d’haver un 
professional a cada municipi, i en 
cas de no ser possible, dotar d’un 
equip professional al municipi 
capçalera de la central; que coor-
dinaria i formaria de manera con-
tinuada als alcaldes i regidors”. 

DUES EMPRESES 
EBRENQUES, ENTRE 
LES 500 MILLORS 
PRODUCTORES 
D’OLI D’OLIVA 
EXTRA VERGE DEL 
MÓN 

Dues empreses de la comarca 

del Baix Ebre, Oli Coll de l’Alba 
i la cooperativa Soldebre, i una 
de la Ribera d’Ebre, Oleum Na-
turale, han estat seleccionades 
entre les 500 millors producto-
res d’olis d’oliva extra verges del 
món per la Guia Flos Olei 2020.
Oleum Naturale, amb finca a 
Rasquera ha aconseguit una 
puntuació de 91 sobre 100. Oli 
Coll de l’Alba apareix amb una 
puntuació de 84 sobre 100.

VINEBRE
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RAÚL OLIVÁN
REGIDOR DE SANITAT, EDUCACIÓ I MEDI AMBIENT 
DE L’AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE
PREMIS A L’EXCEL·LÈNCIA 
ACADÈMICA JAVIER BARDAJÍ

El passat 27 de setembre 
va tenir lloc al teatre de 

La Llanterna a Móra d’Ebre, 
la quarta edició d’entrega 
dels Premis a l’Excel·lència 
Acadèmica Javier Bardají 2019 
organitzat per l’Ajuntament de 
Móra d’Ebre.

Parlem amb Raúl Oliván regidor 
de Sanitat, Educació i Medi Am-
bient de l’Ajuntament de Móra 
d’Ebre.

Enguany ha estat la quarta 
edició dels Premis a l’Excel·
lència Acadèmica que porten 
el nom del Dr. Javier Barda·
jí Garrido (Barcelona 1955·
Móra d’Ebre 2009), llicenciat 
en medicina i cirurgia per la 
Universitat de Barcelona que 
va desenvolupar bona part 
de la seua carrera professi·
onal a les Terres de l’Ebre i 
que vostè va conèixer perso·
nalment.
Així és, sóc metge pediatre de 
l’Hospital Comarcal de Móra 
d’Ebre des de l’any 2006, i vaig 
tenir la sort de conèixer al Dr. Ja-
vier Bardají, amb el qual vaig te-
nir una molt bona relació labo-
ral. Com a pediatre recorrem al 
servei de radiologia amb relativa 
freqüència per realitzar diverses 
proves diagnòstiques (imatges) 
amb la finalitat de confirmar o 
descartar diverses patologies, i 
és de destacar l’actitud i predis-
posició amb la qual treballava 
Xavier, a més de la professionali-
tat amb què ho feia.

HA CREAT 
BONA PART 
DE LA SEVA 
LITERATURA”

Un premi a l’Excel·lència 
Acadèmica.
Sí, en primer lloc la paraula “Ex-
cel·lència” és un Homenatge al 
Dr. Bardají, ell era un exemple 
d’això. El seu treball, professio-
nalitat i constància van fer que 
fos un actor fonamental per 
aconseguir la digitalització del 
servei de Radiologia així com 
l’escurçament dels temps d’es-
pera del nostre hospital a l’hora 
d’accedir a les proves de di-
agnòstic per imatge. En segon 
lloc creiem que premiar l’excel-
lència acadèmica és una forma 
de fer un reconeixement públic 
a valors importants dels millors 
alumnes com són l’esforç, el 
sacrifici i el sentit de la respon-
sabilitat. Aquests alumnes són 

un veritable exemple per a la 
resta dels alumnes.

Enguany, el guardó ha estat 
per alumnes de tres centre 
educatius de Móra d’Ebre de 
primària, secundària i Batxi·
llerat.
Sí, els premis són per als mi-
llors alumnes de final de cada 
cicle que estiguin empadro-
nats a Móra d’Ebre. Com bé 
ho esmentes, també és un re-
coneixement per als centres 
educatius de Móra d’Ebre: Es-
cola Lluís Viñas, Col·legi Santa 
Teresa i l’IES Julio Antonio. No 
podem deixar d’esmentar tam-
bé la importància de les famí-
lies d’aquests alumnes, un pilar 
fonamental que incentiva que 

aquests alumnes es desenvolu-
pin com a estudiants i aconse-
gueixin l’excel·lència.

Un final de festa amb el grup 
de rock Seqüències, format 
per cinc jóvens, tres dels 
quals també van ser guardo·
nats amb els premis Bardají.
Efectivament, en acabar 
aquests actes intentem que 
algun jove o grup de joves lo-
cals ens acompanyin amb una 
actuació musical. Aquest any, 
van ser les noies de “Seqüènci-
es” format per joves locals que 
ens van fer gaudir d’una “ex-
cel·lent” interpretació musical. 
Realment és un grup que té tot 
el talent per triomfar en aquest 
gènere artístic.-

Ensenyament primari de 
l’Escola Lluís Viñas:

Edurne González Martí, 
Pere Loscos Álvarez i Íker 
Rodríguez Martínez.

Escola Santa Teresa:

Júlia Sarroca Líndez, Adrià 
Peig Baiges i Martí Peris 
Escola.

Ensenyament secundari 
obligatori de l’Escola Santa 
Teresa:

Oxana Bonjorn Girós, Joana 
Ripoll Cardosa i May Waller 
Bel.

Institut Julio Antonio:

Ariadna Bilbe Altadill, Pilar 
Miranda Anzorena i Dani 
Sánchez Renedo.

Pel que fa a Batxillerat, els 
alumnes de l’Institut Julio 
Antonio guardonats van ser:

Isaac Allen, Juane Oliván 
Lázaro i Laia Llauradó Burgos.

Els guardonats i 
les guardonades:
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FUTBOL BASE: 
SOLAMENT SOM 
UN 3%
A Catalunya hi ha 5197 equips 
de futbol base, de la categoria 
juvenil a la aleví, i d’aquests 
146 estan en el nostre territori, 
només un 3% de percentatge 
la qual cosa demostra que 
pesem poc respecte altres 
zones. La Rapitenca és amo 
total amb 6 equips a Preferent 
(no incloc benjamins) mentre 
només l’Amposta té un juvenil 
a l’esmentada categoria i 
Tortosa, Ametlla i Amposta 
hi tenen cadascun un aleví. El 
Tortosa no aconsegueix tenir 
el poder d’abans, és un pujar i 
baixar d’equips de les Prefren-
tes i a més té l’enemic de Ebre 
Escola que ho està fent molt 
bé. Moltes poblacions van 
arribar a tenir equips de totes 
les categories com Perelló, 
Bítem, S Jaume, Roquetenc, 
Flix o S Bàrbara, però ara te-
nen una mínima presència de 
conjunts. Ulldecona i Aldeana 
han retirat al juvenil i La Sénia 
no té cadet. La guerra de clubs 
per aconseguir jugadors és 
infernal i a sobre enguany 
ha aparegut un nou club, el 
Futbol Formatiu d’Edu Albacar 
i Oriol Romeu. Si abans cada 
jugador jugava a la seva 
localitat, ara tot ha canviat. 
Qualsevol jugador d’una 
mica de qualitat pot jugar en 
altres equips de la comarca. I 
ara també, fins a 21 jugadors 
ebrencs militen al futbol base 
del Nàstic i Vila-seca. Tots 
volen ser Messis.

CELMA

PIQUÉ I EL 
CONTEXTE
Dimarts va anar al ‘Hormigue-
ro’ i dimecres ja existia polèmi-
ca. Però, per a mi, l’extracte del 
programa que corria per xarxes 
dimecres estava descontex-
tualitzat. Piqué va dir que el 
que surt a la premsa és tot 
mentida i que els jugadors són 
amics i que se’n riuen després 
al vestidor de les declaracions 
que han fet, i que aquestes són 
premeditades. Jo quan vaig 
veure l’extracte entenia a qui 
considerava a les xarxes que 
Piqué és un mal criat. Però di-
mecres vaig buscar el programa 
i el vaig veure íntegre. Tot va 
canviar. Cal analitzar el contexte 
en què es produeix l’entrevista, 
amb humor, i amb estratègia. 
Piqué va anar a parlar de la 
Copa Davis que organitza la 
seua empresa. És molt intel.
ligent i, amb bon talant, va tirar 
pilotes fora quan li van pregun-
tar que es posava sempre en 
‘lios’. Les declaracions que va 
fer, setmanes enrera, dient que 
la directiva filtrava informació 
a la premsa van portar cua. 
Mundo Deportivo va parlar 
d’un vestidor del Barça desunit 
i en el que els jugadors fan el 
que volen. Llavors, amb astúcia, 
dimarts va desviar atencions 
amb ironia. De totes formes, la 
conclusió és que les entrevistes 
s’han de veure, a poder ser 
integres,  i no només quedar-te 
amb una part i poder-la des-
contextualitzar per confondre. 
Salvant totes les distàncies, ho 
dic per experiència.   

MICHEL

MINUT 91 . A CANAL TERRES DE L’EBRE
DIUMENGE (22.30 h). Resums: Ascó-Gavà, Camarles-Tortosa, Ra-

pitenca-Ampolla, Perelló-la Sénia, M Nova-Ulldecona, R Bítem-la 

Cava, Aldeana-Catalònia, Ebre-Batea, S. Bàrbara-Arnes, Xerta-Fa-

tarella i Tivenys-R Bítem B.  Convidats: Jordi Vallés (R Bítem) i 

Juanjo Prats (la Cava).

PROPERA JONADA

PRIMERA CATALANA

Ascó-Gavà diss 17.30 h

SEGONA CATALANA 

DISSABTE

M Nova-Ulldecona 16.30h
Borges-Bonavista 18h
Cambrils-Montblanc 20h
DIUMENGE

Rapitenca-Ampolla 12h
Camarles-Tortosa 16.30h
Gandesa-Riudoms 17h
Perelló-la Sénia 17h
Amposta-Pobla 17h
Roda-Canonja 17.30h

TERCERA  CATALANA 

DISSABTE 

Flix-Amposta 16.15h
Ebre E-Batea 19 h
DIUMENGE

Aldeana-Catalònia 12h
Godall-Roquetenc 16.15h
J i Maria-S Jaume 16.30h
Corbera-Ametlla 16.30h
R Bítem-la Cava 17h
S Bàrbara-Arnes 17h
Olimpic-Rapitenca 17h

QUARTA  CATALANA 

DISSABTE 

Tivenys-R Bítem 15.30h
Catalònia-la Cava 15.30h
Gandesa-Olimpic 16.30h
Masdenv.-Ebre E 17h
DIUMENGE 

Xerta-Fatarella  12h
Ginestar-Alcanar  16h
Descansen: Benissanet i 
Pinell

FEMENÍ   

R Bítem-Roquetenc  (0-8)
Batea-Arnes avui 19.30h
La Plana-Rapitenca diss. 
15.30h
E Delta-Gandesa diss 17h
Ginestar-Tortosa E  diss 17h
Alcanar-la Plana B dissa 
18h
Tortosa E. B-J i Maria diu 
12h
Arnes-Campredó diu 18h

PRIMERA CATALANA

L’Ascó va guanyar al camp 
del St Just (2-3) sumant 

així la tercera victòria fora de 
casa.
Quim, un dels destacats, va 
fer el 0-1. Poc després, Pachu 
va establir el 0-2. A la represa, 
el partit es va ajustar amb l’1-2 
però arran d’una bona contra 
ben culminada per Àlex, l’Ascó 
va posar l’1-3 al marcador. Tot 
i rebre un gol en els darrers mi-
nuts, els 3 punts van viatjar cap 
a la Ribera i l’Ascó segueix en la 
quarta plaça.
Ara només manca fer bones 

aquestes victòries fora amb 
una a casa. El rival demà serà el 
Gavà, segon classificat. El cert 
és que l’Ascó, amb el partit de 
demà (17.30h), haurà rebut als 
tres primers classificats, Sant-
boià, Muntanyesa i Gavà.
L’equip ha recuperat efectius i 
com comentava el president, 
Andreu Muñoz, “està guanyant 
els partits jugant força bé. Es-
tem molt satisfets de com s’ha 
conjuntat i, malgrat les baixes, 
està responent amb bons resul-
tats. Ara falta aconseguir-ne un 
a casa”.  

L’Ascó, contundent 
fora de casa (2-3)

SEGONA CATALANA

El Tortosa visitarà diumenge 
el Camarles (16.30 h).                   

És el primer de tres partits impor-
tants: Camarles, Canonja, a casa, 
i Gandesa. I són més importants 
després de la derrota contra el 
Roda de Berà (2-3). Un contra-
temps que frena l’impuls. El tèc-
nic German, malgrat la derrota, 
considerava que “l’equip va fer 
un gran partit i, qui no va veure’l, 
pot creure que no va estar bé. 

Tot al contrari. Però vam pagar 
cares les errades que vam come-
tre a la represa, que foren l’1-2 i 
l’1-3. Vam reaccionar fent mèrits 
per a remuntar”. El Tortosa se-
gueix fent gestions per apuntalar 
la plantilla. Fa falta. Diumenge es 
va fer la presentació dels patroci-
nadors Iceberg33 i Merkamotor. 
Els jugadors, amb unes samar-
retes per l’ocasió, van enviar un 
missatge d’ànim a Josué,

El Tortosa visita 
diumenge el Camarles

CANAL TERRES DE L’EBRE

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

Dissabte (22 h), Móra Nova-Ull-
decona. I diumenge, Rapiten-
ca-Ampolla (20.30 h). Cal dir que 

la matinada de dilluns estaran 
tots els partits gravats (11), els re-
sums i integres, a ebredigital.cat. 
Minut 91, diumenge, tornarà a 
les 22.30 hores. 

Partits transmesos
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VA VÈNCER A 
BONAVISTA (0-4)
Segona victòria seguida del 
Gandesa, que va guanyar a 
Bonavista (0-4) amb gols de 
Dilla (2) i de Blasi (2).  Segons 
el tècnic Camarero: “sabíem 
que el Bonavista és un equip 
que juga amb la defensa avan-
çada, i que ho fa molt bé, pres-
sionant al centre del camp. I la 
veritat, és que, tot i saber-ho, 
no vam saber contrarrestar-ho 
d’entrada. I ens precipitàvem 
amb les passades a l’espai. A 
partir del minut 30 va baixar 
la seua pressió i nosaltres vam 
estar millor, malgrat que no 
vam crear opcions. A la re-
presa, vam parlar-ho i ja vam 
millorar. Blasi va estar molt bé 
i va obrir la llauna i Dilla, amb 
espais, va tenir també encert 
amb els altres gols. Content de 
l’equip. Hem sumat 10 punts 
de 15 en una fase amb baixes 
i el més important és que 
ara recuperem gent per a les 
properes jornades”. Aquesta 
setmana s’esperava també 
poder incorporar a Albert, 
que havia de rebre la baixa de 
l’Ulldecona.  

L’ULLDECONA 
EXPLOTA CONTRA 
LES BORGES (8-1)
Després de dues derrotes, 
l’Ulldecona va tornar a gua-
nyar i va fer-ho per golejada 
(8-1). Dani, Obi (2), Miguel, 
Monforte, Ivan i Paez (2) van 
marcar. Albert Bel, el tècnic, 
comentava que “era impor-
tant, després de dues derro-
tes, recuperar la dinàmica de 
victòries i l’equip va jugar molt 
posat des de l’inici. Vam mar-
car aviat i això ens va donar 
confiança. Al descans ens va 
arribar amb el 2-0 i amb dues 
jugades de gol anul.lades per 
fora de joc. A la represa, aviat, 
va produir-se el 3-0 i el rival ja 
va baixar els braços. L’equip va 
seguir treballant i van arribar 
els altres gols. També dir que 
van haver gols que altres dies 
no entren, de bella factura, 
i aquest dia van entrar, tres 
d’ells seguits, amb trets per 
l’escaire. Hem de continuar 
treballant, ja pensant en el 
proper partit, que serà molt 
complicat, al camp del Móra la 
Nova”.

EL GANDESA 
S’ENLAIRA

SEGONA CATALANA
Triomf rapitenc, amb gol 
de Peque, a Montblanc
La Rapitenca va guanyar a 

Montblanc (0-1), amb un 
gol de Peque a la represa. Va 
ser un partit irregular dels 
rapitencs i en el que un empat 
no hagués estat injust. 
Ramon Sancho, tècnic de la 
Rapitenca, comentava que “a 
la primera meitat ens va cos-
tar molt i no vam estar gens 
còmodes al camp. Intentàvem 
iniciar el joc des del darre-
ra però el Montblanc, fent una 
pressió alta, ens va neutralitzar 
els nostres intents. I no vam 
aconseguir combinar amb els 
jugadors de dalt. El Montblanc, 
fruit de la seua pressió, va tenir 
dues ocasions molt clares. A la 

represa vam aconseguir canviar 
la situació. Excepte els primers 
5 minuts, després vam agafar el 
control del joc, amb bones cir-
culacions que ens van permetre 
tenir arribada i així Peque, amb 
un gran gol, va fer el 0-1. Vam 
seguir i Ferran va tenir una gran 
ocasió per fer el 0-2 però la va 
parar el porter. Al final, 0-1 i con-
tent pel treball col.lectiu. Vam 
aguantar el 0-1 davant d’un bon 
equip que, pel que vaig veure 
dissabte, no es mereix estar tan 
avall a la classificació”. Ricardo, 
sancionat, i Becerra, lesionat les 
darreres setmanes, van ser baixa 
en l’equip rapitenc que diumen-
ge rebrà l’Ampolla.

Ampolla-Amposta, un 
golàs de Carles decideix
L’Amposta va guanyar al 

camp de l’Ampolla, en un 
dels derbis de la jornada (1-2). 
Enric Alaeixendri, tècnic de 
l’Ampolla: “penso que l’empat 
era el més just. Però els detalls 
van estar del costat de l’Amposta 
i un gran gol de Carles va deci-
dir. Al primer temps, dins de la 
igualtat, la possessió va ser de 
l’Amposta però les opcions més 
clares foren nostres. A la represa 
va seguir la igualtat, però arran 
d’una centrada que no portava 
perill, va venir un autogol nostre 
que fou el 0-1. Acte seguit vam 
empatar amb el gol de Ramon i 
llavors, amb l’1-1, vam viure els 
millors minuts, tenint l’Ampos-

ta contra les cordes, i disposant 
de dues ocasions clares per fer 
el 2-1. Del 2-1 es va passar a l’1-
2, sense temps per reaccionar”. 
Xavi Cid, tècnic de l’Amposta: 
“un empat no hagués estat injust 
en un partit igualat en el que no-
saltres, en determinades fases, 
vam tenir més domini de pilota. 
Però l’Ampolla cal dir que amb 
l’1-1 va disposar de dues opcions 
clares per a fer el 2-1. Nosaltres 
amb una gran acció de Carles, 
amb un tret des de fora de l’àrea 
per l’escaire, vam marcar l’1-2 
i vam assolir un triomf que ens 
dóna molta confiança per se-
guir progressant i perquè l’equip, 
amb gent jove, agafi confiança”.

1-1
Empat entre el líder la 
Sénia i el Móra la Nova
El líder la Sénia va empatar 

a casa, contra un Móra la 
Nova que va fer una molt bona 
imatge (1-1).  
Callarisa, aprofitant un gran ser-
vei de Pol, va fer l’1-0. Però Agus, 
aprofitant un rebuig, va estar llest 
i va empatar abans del descans. 
Serrano, tècnic de la Sénia, esta-
va “satisfet del treball de l’equip, 
però ens va mancar tenir més la 
pilota i donar-li més continuitat 
al joc. El Móra la Nova va dispo-
sar de més posessió i, d’aquesta 
forma, principalment a la segona 
meitat, va tenir les aproxima-
cions més clares. Nosaltres, en 
accions de Roberto, també vam 

tenir-les i, per tant, cal valorar 
l’empat”. La Sénia segueix líder, 
sent ferma en defensa: “sabem 
que estem en una categoria molt 
competida i és important ser 
forts en defensa però, amb els 
rivals que ens enfrontem, com 
el Móra la Nova, hem d’oferir al-
guna cosa més”. Nando Garcia, 
tècnic del Móra la Nova, “molt 
content de l’equip del seu treball 
i del joc, amb molta intensitat i 
amb fases de domini i amb oca-
sions a la represa per remuntar, 
tot això davant de la Sénia, un 
bon equip, amb arguments que 
també va disposar de domini i de 
possibilitats”.

NOU FITXATGE
Punt valuós per al  
Perelló, a la Pobla
El Perelló va empatar a la 

Pobla de Mafumet (0-0).
Un punt que permet a l’equip 
perellonenc mantenir una mit-
jana anglesa amb 8 punts de 
15 (només una derrota). Antoni 
Teixidó, tècnic del Perelló: “va 
ser un partit igualat, en el que 
l’empat va ser just. A la primera 
meitat, la Pobla va tenir molt el 
control de la pilota, però nosal-
tres vam estar ordenats i, excep-
te una jugada, no ens van fer pe-
rill. A la represa, vam seguir igual 
però als darrers 15 minuts, quan 
la Pobla va posar un jugador de 
molta presència davant, va ser 
quan més dificultats vam tenir, 

quan ells van penjar més pilotes 
a la nostra àrea. També cal dir 
que vam estar molt bé defensi-
vament i vam contrarrestar-ho. 
Així mateix, en els darrers deu 
minuts, nosaltres vam fer sensa-
ció de que podíem marcar, amb 
un parell d’aproximacions, gau-
dint d’una ocasió. Per tant, l’em-
pat fou just i per nosaltres és un 
punt important que ens permet 
seguir progressant. Sabem que 
vindran fases de la lliga compli-
cades i per això aquests punts 
són positius”. El Perelló ha fitxat 
a Xavi Jaime, exjugador de l’As-
có, que tenia diverses propos-
tes. Ha acceptat la perellonenca.    

EL CAMARLES 
SUMA LA TERCERA 
VICTÒRIA SEGUIDA, 
A RIUDOMS (1-3)

El Camarles ja acumula 3 vic-
tòries seguides i progressa a la 
taula després d’haver guanyat 
al camp del Riudoms (1-3).
Segons Kiki, el tècnic: “sabíem 
que no seria un partit fàcil. El 

Riudoms té bons jugadors i, en 
general, un bon equip. Crec que 
la seua situació a la taula no re-
flecteix la seua realitat. I el cert és 
que va ser un partit molt com-
plicat. Ells, aprofitant un malen-
tès nostre, es van avançar en el 
marcador. Llavors vam passar 
per uns minuts de dubtes en què 
el Riudoms va poder marcar el 
2-0 amb una ocasió clara que 
va evitar Aitor. I el que succeeix 

en el futbol, per les dinàmiques 
dels equips, del possible 2-0 es 
va passar a l’1-1. I, acte seguit, 
a l’1-2 amb el que es va arribar 
al descans. A la represa, ells van 
apretar molt, però nosaltres cal 
dir que defensivament vam es-
tar força bé i, a la contra, vam fer 
mal. Així es va originar un cór-
ner i l’1-3. Ens vam quedar amb 
deu però, malgrat això, l’equip va 
saber sofrir i va respondre. Tení-

em baixes però confio molt en 
la plantilla i els jugadors que 
van jugar van estar força bé. 
Seguim progressant, assolint 
bons resultats fora de casa, on 
encara no hem perdut. La vic-
tòria era important davant dels 
dos propers partits a casa, con-
tra Tortosa i Gandesa”. Sergi 
José, Roger i José Luis Rosales 
van marcar pels camarlencs, a 
Riudoms.



18 DIARI MÉS EBRE • divendres, 11 d’octubre / 2019 esports

LA CAVA, SUPERIOR 
AL FLIX (3-0)

3A CATALANA

0-5: EL R BÍTEM 
GOLEJA A ARNES

Cinquena victòria, en cinc jor-
nades, del CD la Cava que va 
ser superior al Flix (3-0). El partit 
va començar igualat, però, amb 
els minuts, la Cava va pressio-
nar molt amunt i el Flix va te-
nir dificultats en la sortida de 
pilota. Així va cometre diverses 
pèrdues que van suposar ocasi-
ons locals. Del minut 15 al 30 el 
partit semblava que es tornava 
a igualar. Va ser així fins al gol 
de Sait, arran d’una molt bona 
jugada i culminació. Al descans 
es va arribar amb l’1-0, un re-
sultat curt. A la represa, el partit 
es va travar. Els visitants van in-
tentar-ho però la Cava va estar 
molt ben posat defensivament, i 
no li van crear ocasions. El mar-
cador era incert per l’ajustat fins 
que Sait va fer una obra d’art, 
Amb el 2-0, des de 35 metres, 
amb una vaselina espectacular. 
En els darrers minuts, Ismail va 
ampliar l’avantatge amb el 3-0. 
La Cava il.lusiona. Es colíder i 
diumenge visita el R Bítem. I 
això que té baixes: Musta, Jose i 
Moisés (darrer fitxatge). Robles, 
amb lesió al genoll, no pot ju-
gar. Moha (Catalònia) va debu-
tar amb la Cava.

El R Bítem està imparable. Va 
golejar a Arnes. És líder, sense 
haver rebut gol. Roger, de l’Ar-
nes: “derrota dura. El cert és que 
a la primera meitat vam sortir bé 
i fins i tot en diverses fases vam  
estar millor, creant diverses situ-
acions amb possibilitats a la seua 
àrea. Però l’eficàcia del Bítem 
va ser manifesta. Tot el que van 
tenir van transformar-ho amb 
gol. Poc abans del descans, ar-
ran d’una pèrdua nostra, contra 
seua i 0-2. Un resultat que no 
reflectia el que va ser la prime-
ra meitat. A la represa, dos gols 
més del Bítem van sentenciar i 
ja no vam poder reaccionar. Un 
fort correctiu però hem de se-
guir per refer-nos”. Jordi Vallés, 
del R Bítem: “la primera meitat 
va ser molt disputada, amb molt 
joc directe dels dos equips. Vam 
tenir l’encert de marcar a l’inici i 
al final del primer temps. A l’inici 
de la represa vam fer el 0-3 que 
va encarrilar el partit. Vam seguir 
ben posats, amb molt de treball, 
i així vam mantenir la porteria a 
zero i vam ampliar l’avantatge”. 
‘Pichichi’ Balada (3), Emili i Moha 
van marcar per un Bítem intrac-
table i que rebrà a la Cava.

AMETLLA-ALDEANA, 
GRAN PARTIT (1-1)

EL BATEA S’IMPOSA 
AL CORBERA (5-1)

0-1: EL SANTA ES FA 
FORT, A LA RÀPITA

PRIMER TRIOMF DE 
L’AMPOSTA B (2-1)

L’Ametlla i l’Aldeana van empa-
tar en un gran partit, molt intens 
(1-1). La primera meitat va ser 
igualada, amb poques ocasions. 
Va tenir alternatives. L’Aldeana 
va gaudir d‘una opció de Robert 
i d’un tret de Mica. Mentre que 
els caleros van fer perill amb 
incursions de Fages per la dre-
ta. El partit era molt tàctic. A la 
represa, amb el 0-0, va tendir a 
fracturar-se. L’Aldeana va avisar 
amb una ocasió. I arran d’un 
córner, Jonatan va afusellar el 
0-1. El partit es complicava per 
als locals. Però llavors va aparèi-
xer el canoner de la Cala, Héc-
tor, amb un gran tret de falta di-
recta que va ser l’1-1. Els darrers 
minuts foren frenètics, i la dar-
rera opció va ser aldeana amb 
un tret de Mica que va sortir 
llepant el pal. Al final, 1-1, i bo-
nes sensacions dels dos equips. 
La Cala, aquesta temporada, ha 
millorat amb més implicació 
dels seus jugadors. Equip molt 
fort defensivament i en el que 
tothom treballa. L’Aldeana, en 
la seua línia, va tornar a ser un 
equip combatiu i equilibrat, que 
disposa de jugadors de talent 
per fer gaudir a la seua afició. 

El Batea referma la dinàmica go-
lejadora contra el Corbera. Jose 
López, del Batea: “va ser un par-
tit que va començar bé, amb di-
verses ocasions als cinc minuts. 
Però no vam marcar i després es 
va igualar, davant d’un Corbera 
que és un equip jove, però or-
denat en defensa i que va tenir 
també un parell d’opcions. La 
clau va ser l’1-0, a la sortida d’un 
córner, de Botero, i el 2-0 que va 
fer Paul abans del descans. A la 
represa vam sortir un xic inde-
cisos, fins que va arribar el 3-0. 
Vam fer dos gols més i ells al 
final van marcar el 5-1. Tema a 
rectificar: ens vam quedar amb 
10 amb el 5-0. A seguir. La lliga 
està molt difícil”. Jordi Barrufet, 
del Corbera: “fins al minut 37 
quan vam rebre l’1-0 en un cór-
ner, amb rematada a l’àrea petita 
(errada nostra), vam estar orde-
nats i bé. Vam passar per una 
fase de desconcert i vam rebre 
el 2-0. A la represa vam tenir un 
parell d’opcions però arran del 
3-0 ja vam sortir del partit i ells, 
que tenen un equip de categoria 
superior, ens va fer 2 gols més i 
d’altres ocasions. Està complicat 
però seguirem treballant”. 

El Santa va vèncer a la Ràpita, 
amb golàs d’Amado. Quarta vic-
tòria seguida (0-1). Joan Subi-
rats, de la Rapitenca B: “primera 
derrota a casa. La sensació de la 
plantilla al vestidor fou d’impo-
tència, en acabar el partit. Vam 
dominar el joc i també vam tenir 
les ocasions, unes 15 entre xuts 
i arribades. I ells es van avançar 
aviat amb un gran tret d’Amador 
des de gairabé el córner. I es 
van dedicar a defensar el resul-
tat. A nosaltres, en l’inici de lliga, 
ens manca més encert i con-
tundència a les àrees. L’equip 
és jove i jugant així, els resultats 
arribaran”. Parra, del S. Bàrbara: 
“va ser un partit igualat en què 
ens vam avançar aviat i el domi-
ni de partit al primer temps va 
ser més nostre, fent dos pals. A 
la represa, el domini fou de la 
Rapitenca, amb possibilitats, si 
bé a nosaltres se’ns va anul.ar 
un gol a Saül per un dubtós fora 
de joc. La meua opinió és que al 
futbol has de dominar totes les 
facetes, saber atacar i defensar. 
I nosaltres potser no agradem 
però ens ho deixem tot al camp, 
amb actitud. I, a més, diuen que 
jo tinc la flor de Zidane”.  

Jordi Subirats, de l’Amposta B: 
“va ser un partit molt igualat i 
disputat. Nosaltres vam comen-
çar amb una pressió alta i així 
vam tenir un parell d’opcions. 
Després, l’Ebre va agafar el con-
trol de la pilota, amb bones tran-
sicions i David va marcar el 0-1. 
Crec que a ells els va afectar la 
lesió de David, tot i que van tenir 
dues opcions per fer el 0-2, amb 
un pal. A la represa, vam avançar 
línies. L’equip va crèixer i Alonso 
de falta va empatar. Vam insistir 
i Eric va marcar el 2-1. Crec que 
l’empat, per domini i ocasions, 
no hagués estat injust. Però pel 
treball mereixiem una victòria. 
Destacar que de titulars van ju-
gar 6 jugadors de menys de 20 
anys”. Xavi Subirats, de l’Ebre: 
“resultat totalment injust. Vam 
controlar el joc al primer temps, 
fent el gol i tenint altres opci-
ons. A la represa ells van fer un 
pas avant però, tot i no controlar 
el joc com al primer temps, no 
vam passar angúnies. L’empat va 
venir arran d’una falta inexistent. 
Vam gaudir d’altres ocasions 
clares per fer l’1-2. Però de l’1-
2 vam passar al 2-1 arran d’una 
contra per una pèrdua nostra”. 

L’OLIMPIC ESCLATA 
A SANT JAUME (1-8)
L’Olímpic, irregular en les jorna-
des anteriors, va esclatar a Sant 
Jaume on va aconseguir la go-
lejada de la jornada amb 4 gols 
d’Imanol i 4 de Soufiane. 
Anton Flores, tècnic del Sant 
Jaume: “partit amb poca his-
tòria. Els tres primers gols de 
l’Olímpic van ser regals nos-
tres. I amb el 0-3, el partit va 
acabar-se. L’equip es va veu-
re impotent per a reaccionar i 
entrar en situació i ja va baixar 
els braços. I així ho va indicar 
el resultat final. Un resultat que 
fa mal. Haurem de tornar a co-
mençar, animant els jugadors 
per recuperar la línia de la jor-
nada anterior i buscar canviar la 
dinàmica”. El Sant Jaume visita-
rà el Jesús i Maria, en la jornada 
vinent.  Jordi Roca, de l’Olímpic: 
“el partit es va posar de cara avi-
at amb el 0-1, que ens va donar 
confiança, ampliant l’avantat-
ge abans del descans amb dos 
gols més. L’equip va seguir ben 
posat a la represa quan van ar-
ribar els altres gols. La victòria 
era important després de dues 
jornades i ja cal pensar en fer-la 
bona diumenge, a casa, contra 
la Rapitenca”.

‘Cata’, la mascota del Catalònia (PUBLYFOTO). El J i Maria després de la victòria a Roquetes. I plantilla del Catalònia B. 
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SERGIO RUIZ LIDERA 
EL JESÚS I MARIA

3A CATALANA                                                                   

EL CATA GUANYA EL 
GODALL (1-0)

El Jesús i Maria va sumar el pri-
mer triomf, a Roquetes (2-3). 
Miquel Campos, cap de prem-
sa del Roquetenc: “el partit es 
va complicar aviat amb el 0-1. 
Vam reaccionar amb l’empat de 
Cessay. Fins al descans, mol-
ta igualtat. Quan semblava que 
amb l’1-1 s’arribaria al descans, 
va venir una falta protestada i, 
arran d’aquesta, l’1-2. A la re-
presa, d’un rebuig d’Iniesta, 
que va jugar amb molesties, va 
produir-se l’1-3. L’equip no va 
defallir i de penal, Cessay va 
fer el 2-3. A darrera hora es va 
reclamar un penal sobre Quim 
Sancho que no fou xiulat”. El 
Roquetenc no ha puntuat en els 
3 partits que ha jugat a casa. 
David Garcia, tècnic del Jesús i 
Maria, valorava la primera vic-
tòria: “crec que ja la mereixiem 
en les jornades anteriors però 
va arribar en aquest partit en 
què l’equip va jugar molt ben 
posat i va anar gairebé sempre 
per davant en el marcador, tot 
i que vam patir una vegada no 
vam sentenciar i el Roquetenc 
va marcar el 2-3”. Sergio Ruiz , 
en ratxa, va fer dos gols, i Aleix 
va marcar l’altre del J i Maria. 

Un gol de Leandro va valdre la 
victòria del Catalònia, contra 
el Godall (1-0). Juanjo Agustin, 
del Catalònia: “ens vam enfron-
tar dos estils de joc. El Godall, 
molt directe, i nosaltres buscant 
sortir del darrera jugant, amb 
combinació al mig del camp per 
tenir profunditat per les bandes. 
Malgrat això, al primer temps no 
vam crear ocasions, excepte la 
de Leandro que va ser l’1-0. A 
la represa, el tècnic rival va po-
sar més gent davant i això ens 
va permetre tenir més espais 
i ocasions per sentenciar. No 
vam fer-ho i per això vam patir. 
El resultat va ser curt però con-
tent del joc i de la millora en de-
fensa. Vam controlar el seu joc 
directe, que els va comportar 
nombrosos fores de joc”. Ro-
bert, del Godall: “primer temps 
igualat, amb poques opcions. 
Ells van aprofitar la seua amb 
un gol en possible fora de joc. 
A la represa, tot i estar minvats 
per les baixes, ho vam intentar. 
Ells van tenir més possibilitats 
però nosaltres vam gaudir de 
les nostres, sense encert. Dir 
que  l’àrbitre va tenir un criteri 
molt desigual”. 

LA FATARELLA SUMA LA TERCERA VICTÒRIA, 
EN EL DERBI CONTRA EL GANDESA B (2-1)

TRIOMF DEL CATA B, 
A MÓRA D’EBRE (1-2)

La Fatarella és un dels líders ha-
vent guanyat els 3 partits dispu-
tats. 
Segons Robert Costa, jugador 
fatarellenc: “el partit es va posar 
de cara al minut 1 amb l’1-0, de 
Cristian. Però la primera meitat 
va ser molt igualada i disputada, 
sense que cap equip dominés el 
joc. Va haver-hi només una al-
tra ocasió clara que va ser nos-
tra. I al minut 40, el Gandesa es 
va quedar amb deu. Però això 
no ens va anar bé. A la represa 
vam estar massa conservadors i 
ells amb deu van tenir ocasions 
i van empatar. I van seguir sent 
ambiciosos, buscant la victòria. 
En una jugada en què havien 
pujat diversos jugadors visitants 
a l’atac, va venir una contra 
nostra que fou el 2-1, d’Aitor. 
Vam saber conservar l’avan-
tatge i vam sumar la victòria”. 
Joel Martorell, del Gandesa B: 
“va ser un partit amb dues parts. 
A la primera no vam començar 
bé i és que, arran d’un rebuig, 
la Fatarella va tenir una oca-
sió que fou l’1-0. I ja vam anar 
a remolc. A més, ens va costar 
adaptar-nos al camp, on, tot i 
haver-ho parlat, no podiem fer 

Emili Pedrola, de l’Olímpic: “el 
partit es va complicar amb el 
0-1, amb un llançament directe 
llunyà. L’equip es va refer, creant 
bon joc i ocasions. A la represa 
vam seguir jugant bé i amb oca-
sions, amb un penal fallat. Vam 
empatar arran d’una falta lateral 
que va entrar per l’escaire.  Vam 
insistir però el Catalònia feia con-
tres amb perill. Semblava que po-
dia venir el 2-1 quan una contra 
visitant, mal defensada, va supo-
sar l’1-2. Vam tenir noves opci-
ons però no vam empatar. Vam 
fer un bon partit però haurem de 
ser més contundents a les àrees”. 
Pau Alegria, del Cata: “partit igua-
lat en què l’empat no hagués es-
tat injust contra un bon Olímpic 
que és un equip jove, que juga bé 
i que farà parlar. Ells van dominar 
però no van crear ocasions al 
primer temps quan nosaltres ens 
vam avançar amb gol de Sergio. 
A més, Edgar va tenir una oca-
sió. A la represa, ells van seguir 
dominant i van fallar un penal, 
que va aturar Àlex.  Nosaltres fe-
iem sensació de perill a la contra. 
Després ens van empatar i, quan 
pitjor ho passàvem i podia venir el 
2-1, Lluís va fer l’1-2”.

1. Rem Bítem
2. La Cava
3. Batea
4. S Bàrbara
5. Ebre Escola
6. Flix
7. Aldeana
8. Olímpic
9. Ametlla
10. Catalònia
11. Godall
12. J i Maria
13. Rapitenca
14. Arnes
15. Amposta
16. Corbera
17.Roquetenc
18. St Jaume
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10
10
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10
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4
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6
4
4
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1. Fatarella
2. Xerta
3. Ginestar
4. Gandesa
5. Masdenv.
6. Catalònia
7. Pinell
8. Alcanar
9. Benissanet
10. La Cava
11. R Bítem
12. Olimpic
13. Ebre E
14. Tivenys

10
8
7
11
8
5
6
4
3
1
6
2
2
2

1
1
4
5
4
6
5
4
4
5
11
5
5
6

9
9
9
6
6
6
3
3
3
3
3
0
0
0

QUARTA                    GF       GC     PNTS

L’ALCANAR TORNA A 
GUANYAR (4-1)
Després de 40 partits sense gua-
nyar, l’Alcanar va tornar a sumar 
una victòria. Va ser dissabte con-
tra el Tivenys (4-1). Miquel Cer-
velló, tècnic canareu, valorava 
el triomf: “l’equip no havia jugat 
malament en les dues anteriors 
jornades. La diferència fou que 
en aquesta va haver més efecti-
vitat en les ocasions i al descans 
anàvem 2-0, un fet que ens va 
donar confiança. I a la represa, 
vam sentenciar amb els gols de 
Guillem”. Adama, el ‘Dembelé’ 
del Tivenys, va marcar el 4-1. Un 
jugador molt combatiu a la da-
vantera del Tivenys. 
Cervelló va anunciar que l’ascens 
no és una prioritat: “no descar-
tem res, però l’important és con-
juntar l’equip, que té gent jove, i 
anar creixent. I el temps ens dirà 
on podrem estar”.
Des de la UE Tivenys, s’admetia 
que “ens va costar adaptar-nos 
al partit, en un camp molt dife-
rent al nostre. A més, l’expulsió 
de De la Torre, més que rigorosa, 
també es va notar i no vam poder 
entrar en el partit”. El Tivenys re-
brà la visita del filial del R Bítem, 
en la propera jornada. L’Alcanar 
visitarà el Ginestar.

DERROTA DEL PINELL 
CONTRA EL GINESTAR

EL R BÍTEM SORPRÉN 
EL BENISSANET (2-1)

El Pinell va perdre contra el 
Ginestar (2-3). Segons Blai, del 
Pinell: “va ser un partit en què 
vam acusar les expulsions de la 
jornada anterior. Tot i això, ens 
vam avançar amb un gol d’Edu. 
A la represa, aviat, el Ginestar 
va empatar. Vam reaccionar, i 
amb un gran gol de Cadevid, 
vam posar-nos amb el 2-1. Però 
en 10 minuts, el Ginestar va re-
muntar amb el 2-3. Crec que el 
més just era l’empat. Però res a 
dir. No vam saber llegir el partit 
quan anàvem per davant”. Àn-
gel Guiu, del Ginestar, visitava 
un dels equips que ha entrenat: 
“va ser un partit molt disputat 
en què a la primera meitat, du-
rant 20 minuts, vam estar força 
bé. Després ens vam contagiar 
del seu joc i vam sortir del par-
tit, rebent l’1-0. El Pinell va tenir 
altres ocasions. Al descans vam 
parlar de com havíem de jugar. I 
a la represa vam millorar, empa-
tant. Tot i rebre el 2-1, l’equip va 
seguir buscant combinar i arri-
bar amb transicions a l’àrea rival. 
Així vam remuntar. Molt content 
de la victòria. El Pinell té un bon 
equip, tot i les baixes que tenia a 
la davantera”.

Triomf del R Bítem, contra el 
Benissanet (2-1). Sisco, del R 
Bítem: “vam començar amb 
molta intensitat, i vam tenir-lo 
prou controlat fent Edu, a més, 
l’1-0. A la represa, el Benissanet 
va apretar molt i va tenir diver-
ses ocasions, amb un pal i altres 
que va evitar el nostre porter. 
Després el partit va igualar-se 
i en l’opció menys clara, arran 
d’una indecisió nostra, ells ens 
van empatar. Però, acte seguit, 
Òscar Garcia va establir el 2-1. 
Victòria important. Molt content 
de treball”. Òscar, amb 16 anys, 
va ser l’autor del 2-1. Ginés, del 
Benissanet: “vam començar bé 
i Pol va tenir una gran ocasió. 
Amb els minuts, el R Bítem, ben 
posat, ens va fer perill en pi-
lotes llargues i així va tenir un 
parell d’opcions i el gol, que va 
venir en una acció desafortu-
nada nostra. A la represa vam 
pressionar més amunt i vam 
disposar de diverses ocasions, 
fins que vam empatar amb una 
acció desafortunada, ara del seu 
porter. Però acte seguit ens van 
marcar el 2-1. I no vam poder 
empatar. Derrota dolorosa però 
s’ha de seguir treballant”. 

el nostre model de joc. I la Fa-
tarella, sent més directe, va es-
tar més posat. Així mateix, al 40 
ens vam quedar amb deu per 
l’expulsió de Gerard per pro-
testar. No entraré a fer valora-
cions però si bé és cert que va 
protestar, també ho és que l’àr-
bitre no va tenir el mateix criteri 
amb protestes locals”. Segons 
Joel, a la segona meitat, “amb 
deu, vam jugar més posats i la 
Fatarella va estar més conser-
vadora. Vam passar a jugar amb 
defensa de 3 i vam avançar lí-
nies, tenint ocasions clares 
com un travesser. I a pilota 
aturada també teníem les nos-
tres possibilitats, fins que Joel 
va assolir l’empat. Creiem fins 
i tot que podíem guanyar i vam 
buscar la victòria. Però en una 
contra ens van agafar 2 contra 
2 amb els dos defenses amb 
targeta i sense poder fer falta. 
Va ser el 2-1. Ho vam intentar 
però no vam poder empatar. 
Crec que l’empat hagués estat 
més just. En qualsevol cas, hem 
d’aprendre del partit i ens ha de 
servir per tocar de peus a terra i 
veure que cada jornada s’haurà 
de treballa molt”.

4A CATALANA

LA CAVA PROTESTA, A 
MASDENVERGE
El Masdenverge va guanyar la 
Cava B (5-0). Segons Poley, del 
Masdenverge: “vam ser supe-
riors tot i que cal dir que la Cava 
es va quedar amb deu, amb l’1-0, 
i això va acusar-ho. A nosaltres 
al primer temps ens va costar, 
però a la represa vam jugar ben 
posats i vam sentenciar. L’equip 
progressa i físicament millora”. 
Juanjo Aliau, de la Cava B: “l’àr-
bitre va voler ser protagonista. El 
partit era igualat. Al minut 30 hi 
ha un embolic a la nostra àrea, 
amb molts jugadors. El nostre 
porter tenia la pilota agafada, li 
trauen i 1-0. Potser no va veu-
re-ho. Seguim. A partir d’aquí, 
per protestes, ens va traure 4 ó 
5 targetes. Llavors ja estava molt 
pendent de nosaltres. Al descans 
teníem 7 targetes. A la represa, 
a l’inici, va haver un xoc entre 
el central nostre i un rival, i per 
mi era falta. El central protesta 
i li trau vermella. Jo li vaig pre-
guntar a l’àrbitre que estava fent 
i també em va expulsar. Després 
ja vam sortir del partit i 5-0. A se-
guir. Dir que si hi ha més àrbitres 
en aquesta prepotència i si ningú 
els controla, pocs partits acaba-
ran bé”. 
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LA RÀPITA CAMPREDÓ

HANDBOL HANDBOL

LA CAMETA COIXA 
GUANYA LA CURSA 
ROGAINE 

CREACIÓ 
D’UN NOU CLUB 
CICLISTA

DEBUT AMB TRIOMF 
DE L’HANDBOL 
PERELLÓ (25-34)

RESULTATS 
CENTRE ESPORTS 
TORTOSA

El Centre Excursionista la Fo-
radada va organitzar el passat 
cap de setmana una nova edició 
de la cursa Rogaine, una prova 
d’orientació a la muntanya, que 
va congregar més de 100 parti-
cipants. Els vencedors van ser 
l’equip de La Cameta Coixa de 
Miravet, seguit de l’equip del 
Montsant i completant el podi 
Els Desbanclan. 
En dones es va imposar el Sakura 
General, sent segones l’equip de 
l’Atletisme Terres de l’Ebre (ATE) 
i terceres les Bruixes de Cabra-
freixet. 
En equips mixtes el podi el van 
completar l’equip de Per aquí no 
és, en segon lloc Els Sicilianos i 
en tercera posició Wendys. Per 
últim d’entre els equips locals 
Majares va ser el primer classifi-
cat, Fem Poble segon i tercer Va 
en mi.
(JF ebredigital.cat)

Diumenge va tenir lloc la pre-
sentació del Club Ciclista Cam-
predó. L’acte va consistir en 2 
rutes BBT de diferents nivells: 
mitjà-alt i infantil-familiar. La 
participació fou un èxit, tant de 
gent del poble com d’aficionats 
a la BTT. Unes 120 persones van 
participar-hi en les sortides pels 
espais de la Torra i dels Argilers. 
El portaveu del club, Manel Ál-
varez, va explicar com s’ha ges-
tat el nou club i quines en són 
les pretensions. La voluntat del 
club és organitzar sortides per 
a tots els nivells, sigui amb BTT 
o bé per carretera, i no només 
per a usuaris habituals de la bici, 
sinó “per apropar el món del ci-
clisme a tothom”.

Victòria del sènior femení en la 
primera jornada de la 1a. Catala-
na a casa de l’Handbol Banyoles, 
per 25-34. Les perellonenques 
van anar tota l’estona per davant 
al marcador, amb una renda 
d’uns 5 gols durant gran part del 
partit. Només a finals de la pri-
mera part les locals es van apro-
par a una diferència de 2 gols. 
A la represa les banyolines van 
acusat el cansament i les ebren-
ques van poder augmentar la 
distància al marcador. Cal desta-
car el bon número de contratacs 
i la presència de les juvenils, que 
han tingut els seus minuts.

Infantil Femení: CET 32 - Ven-
drell 9. Infantil Masculí: CET 21 
(13) - Ràpid Cornellà 18 (9). Pri-
mera victòria de l’equip infantil i 
un partit que va deixar molt bo-
nes sensacions. Cadet Femení: 
CET 23-CEH Vendrell 27. Cadet 
Masculí: CET 28 (15) - Liceo 
Francés 32 (17). Mal inici de tem-
porada dels cadets que cauen 
derrotats com a locals. Juvenil 
Femení: H Cooperativa Sant Boi 
21 (8) - CET 20 (11). L’equip va 
anar minvat i va acusar-ho a la 
represa, quan les locals van re-
muntar. Sènior Masculí: CET 31 
(18) - Sant Quirze 27 (13). Bon 
treball del sènior que va acabar 
imposant-se. 
D’altra banda, divendres pas-
sat va fer-se la presentació dels 
equips en un acte original, amb 
videos i fotos. Es va fer un re-
coneixement al que fou regidor 
d’esports en la lesgislatura ante-
rior, Joaquim del Pino. 

LA GALERA
LLORENÇ SALES I 
SANDRA VIDIELLA 
S’IMPOSEN

L’atleta galerenc Llorenç Sales i 
l’atleta Sandra Vidiella, van en-
dur-se la victòria a la penúltima 
prova del circuit d’enguany de la 
Running Sèries Terres de l’Ebre.
La Cursa Urbana de la Galera, 
organitzada pel Centre Excursi-
onista la Roca Miloca, va acollir a 
uns noranta participants que van 
cobrir els 10 quilòmetres de la 
cursa. L’Aldea, el proper 27 d’oc-
tubre, clourà el circuit. 
D’altra banda, La XII Milla Ur-
bana de Jesús va reunir diu-
menge passat un total de 354 
participants. La prova absoluta 
masculina la va guanyar Ali Fathi 
(Independent). Hajar El Azzioui 
de l’ATE va obtenir la victòria ab-
soluta femenina. Foren un total 
de 20 curses programades en 
funció de l’edat i sexe dels par-
ticipants. La propera Milla serà al 
Perelló, el dia 19.
(JF ebredigital.cat)

FUTBOL SALA
RESULTATS DE LA 
LLIGA TERRES DE 
L’EBRE
Resultats de la tercera jornada: 
TM Tortosa-AFS Deltebre      2-4
AME Bull Boys-UD AP         14-0
Campredó-Toscà            5-6
PB Lligallos-AME Ametlla      3-1
Golafre-Benifallet              5-3
Roquetes-Futsal Dermisa     2-4
Rapitenc-Dertochip         3-5

VOLEI BÀSQUET
DEBUT HISTÒRIC 
DEL SÈNIOR 
MASCULÍ

SEGONA VICTÒRIA 
DEL CANTAIRES 
TORTOSA 

Club Volei Roquetes.
Debut del sènior a la categoria 
nacional amb derrota per 1-3 
contra un Sòller que esdevé un 
vell conegut per als locals, ja que 
fou el campió de les fases d’as-
cens disputades a Roquetes a fi-
nals de la temporada passada.
El juvenil masculí va guanyar en 
el primer partit, a casa, contra 
Sàndor, per 3-1. El juvenil femení 
va perdre contra el CEVOL Tor-
redembarra per 1-3, en un partit 
irregular de les noies de Roque-
tes. El cadet femení també va 
perdre, contra el Torredembarra 
en una confrontació que no va 
començar bé i en la que ja no es 
va poder entrar en situació (0-3).
Per últim, l’infantil femení va 
guanyar el Torredembarra (3-1). 
Gran victòria en un partit en què 
la bona organització en defensa i 
els pocs errors no forçats van ser 
claus per guanyar-lo.

Segona victòria consecutiva del 
Club Bàsquet Cantaires Tortosa 
en l’inici de lliga, davant el Car-
me Bàsquet per 84 a 82. Era el 
debut davant l’afició i es va re-
soldre amb un final ajustat. En 
l’altre duel de rivalitat comarcal, 
victòria del Móra d’Ebre davant 
l’Ametlla de Mar d’onze punts de 
diferència amb un 65-54 final. 
D’altra banda, l’equip de la Sénia 
va perdre de forma contundent 
a Constantí 89 a 59.
(JF ebredigital.cat)

AMPOSTA
FESTA 
DE L’HANDBOL 
CATALÀ

Avui divendres, a les 21.00 hores, 
tindrà lloc la Festa de l’Handbol 
Català 2019, que enguany se ce-
lebrarà a la capital del Montsià, 
a Amposta, més concretament a 
la Lira Ampostina. 
Aquesta Festa de l’Handbol Ca-
talà 2019, consistirà en una re-
unió amistosa i cordial de tota 
la gent de l’handbol català, on 
s’aprofitarà per guardonar a per-
sones destacades, clubs, equips i 
les seleccions catalanes de base, 
femenines i masculines, entre 
d’altres. Destacar també la pre-
sencia a l’acte del President de la 
Real Federación Española de Ba-
lonmano, Francisco V. Blazquez 
Garcia.

HANDBOL
EMPAT EN UN FINAL 
D’INFAT, AMB EL 
SANT QUIRZE
Valuós i meritori empat de l’Am-
posta enfront del Sant Quirze 
(28-28), campió de la tempo-
rada anterior i clar candidat a 
ocupar les primeres posicions. 
Primera meitat dominada per les 
visitants, que es van imposar, ar-
ribant al descans amb un  12-16. 
A la segona meitat es va veure 
un partit més físic, amb algunes 
protestes als àrbitres de l’afició 
local per decisions que perjudi-
caven l’Amposta “Lagrama”. Amb 
els minuts, la reacció ampostina 
va deixar el marcador amb 27-
28. Darrer minut d’infart, en què 
l’Amposta, arran del temps mort 
demanat per Sasa Jovic, va jugar 
el darrer atac del partit. Una falta 
a favor a 5 segons del final per-
metria a Judit Tortajada aconse-
guir el gol que suposava l’empat 
al marcador, amb l’alegria de 
tota l’afició ampostina. L’equip 
de Sasa es desplaça demà a la 
pista del Sant Joan d’Espí.

VETERANS
ROQUETENC, 
PRIMER LÍDER DE 
LA LLIGA
Resultats 1a jornada

Alcanar-Ametlla 3-0
Amposta-Tortosa 4-1
Delta de l’Ebre-Roquetenc          1-6
Rapitenca-Perelló 4-0
Vinaròs-Canareu   3-1
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L’Alcanar, ara a Quarta, va tornar a guanyar, després de 40 jornades.

L’Ametlla de Mar va fer la presentació dels equips, dissabte passat. 

· Cal destacar la pòlvora que 
té l’Olímpic amb Adrià, Imanol 
i Soufaine, els dos darrers van 
fer 4 gols cadascun.
· La Rapitenca B, només una 
victòria. Dels cinc partits, no-
més n’ha marcat en un. De 
l’onze titular aquesta setmana 
només hi havien 4 jugadors 
de l’equip bàsic de la passada 
campanya. Per això necessita 
temps. Però estic segur que 
aquest equip anirà a més.
· Duel de recent pujats i pri-
mera victòria de l’Amposta B 
que en l’onze inicial va pre-
sentar una mitjana de 21 anys. 
L’Ebre Escola perd el seu pri-
mer partit. Aquests equips do-
naran guerra.
· Sis fitxatges aquesta setmana 

TERCERA EN OFF

· Gran encert de l’Ascó, de mi-
litar a la 1a catalana. Si segueix 
així, se salvarà. 3 victòries, ju-
gant bé, totes 3 fora.
· El Perelló trau petroli en cada 
partit. Només una derrota en 
cinc jornades i per la mínina. 
Segur que mantindrà la cate-
goria.
· A la Rapitenca no va acabar 
de triomfar Marc Blasi. De 
moment, a Gandesa, ja és el 
màxim golejador i un Dilla que 
ha arribat als 150 gols en els 
238 partits disputats. Mitjana 
de 0, 63.
· Elt Camarles té potencil. Any 
passat 12 jugadors van marcar. 
Ara ja ho han fet nou.

PRIMERA I SEGONA EN OFF
· No serà fàcil l’ascens de la Ra-
pitenca. En 5 jornades, només 
una victòria àmplia; dos empats i 
dues victòries per la mínima. Be-
cerra segueix lesionat.
· Dani Sereno, ara al Roda, visi-
tava Tortosa on va ser cessat in-
justament. Li va sortir bé el plan-
tejament i va guanyar. A Tortosa 
potser troben a faltar a Domín-
guez. I ull si es perd el proper 
partit a Camarles.
· L’Amposta té dependència de 
Carles Kader: 5 gols. Només 
tres jugadors d’aquest equip han 
marcat aquesta campanya. Fer-
reres ja comença a estar recupe-
rat i també aportarà gol.
· Una bona dada de l’Ulldecona 

entraven a l’onze inicial d’un Re-
molins-Bítem, impecable amb 
cinc victòries, 17 gols i zero gols 
en contra.
· Sergio Ruiz només té 40 anys 
però com ell diu el secret és “il-
lusió i gaudir”. Ja porta cinc gols 
i pot batre les marques d’anys 
anteriors, amb el R-Bítem 17 
gols de mitjana en les tempora-
des 11/13 i 12 a Alcanar 16/17, 6 
a l’Ampolla (14/15) i al Camarles 
3 (15/16).
· Gran detall del Catalònia que li 
va deixar la segona equipació a 
Godall, per coincidència de co-
lors.
· Moha, procedent del Catalònia, 
va debutar amb el CD la Cava. 
Moisés no va poder fer-ho per-
què no tenia la baixa. Mourat 

no segueix a l’equip de Narcís 
que aquesta setmana podria 
tenir més novetats, amb una 
nova incorporació. La Cava no 
té sort amb les lesions: Jose, 
Musta i Dani Robles estan lesi-
onats. L’equip va guanyar en 
solvència el Flix i l’afició està 
il.lusionada. Diumenge súper 
partit a Bítem entre els locals i 
la Cava. Derbi de líders.  
· Xescu (exCatalònia) ha fitxat 
amb el Rosell. El porter Marc 
Barrachina s’incorpora al Ca-
talònia, que també ha fitxat a 
Àlex Mola (Ulldecona).
· Diumenge passat, presenta-
ció dels equips del Catalònia i 
de la nova mascota: ‘Cata’.
· El Santa apunta alt, equip or-
denat i amb molta il.lusió.

aquesta setmana, vuit gols 
entre sis jugadors. Protago-
nisme compartit a l’equip.
· Xavi Jaime, exjugador de 
l’Ascó, ha estat en l’òrbita de 
fins a quatre equips ebrencs 
de Segona. Finalment ha fit-
xat amb el Perelló amb qui ja 
va entrenar ahir dijous. 
D’altra banda, Eudal també 
ha sonat que podria tornar al 
futbol ebrenc.
· Clubs ebrencs de Segona 
estan molt molestos perquè 
un altre club del mateix grup 
ha contactat amb un jugador 
seu, en l’inici del campionat. 
I així han transmès el seu 
malestar al club en qüestió. 

ALEXIS
(M Nova)

DOMENEC
(Tortosa)

JONATAN
(Perelló)

GASPARIN
(la Sénia)

ÀLEX
(Ampolla)

GERARD
(Amposta)

ROGER
(Camarles)

GUEROLA
(Gandesa)

QUIM
(Ascó)

PAEZ
(Ulldecona)

ANDY
(Rapitenca)

CESSAY
(Roquetenc)

LEANDRO
(Catalònia)

VILANOVA
(Batea)

SAID
(la Cava)

VICTOR
(J i Maria)

ALEIX
(Aldeana)

JUANJO
(S Bàrbara)

S. CALLAU
(Ametlla)

ISMAEL
(Amposta B)

SOUFIANE
(Olímpic)

MOHA
(R Bítem)

SEGONA TERCERA
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INGREDIENTS  (4 persones)

· 4 tomàquets grossos madurs 
i durs
· 4 ous
· 2 cullerades soperes d’herbes 
aromàtiques fresques (julivert, 
cibulet, alfàbrega)
· 40 g de formatge ratllat
· 2 alls picats
· 1 cullerada sopera d’oli d’oliva
· sal i pebre

TOMÀQUETS
FARCITS D’OU

PREPARACIÓ:

Es netegen els tomàquets, se’n 
talla la part de dalt i se’n treu 
la polpa amb l’ajut d’una culle-
ra petita. Es condimenten amb 
sal, pebre, els alls i les herbes. Es 
posa un ou dins de cada tomà-
quet i  es reparteix el formatge 
ratllat pel damunt. Col·loquem 
els tomàquets dins una safata 
que pugui anar al forn untada 

amb l’oli i  es couen al forn, 
prèviament escalfat a 180 ºC, 
durant uns 25 minuts. 
Bon profit!
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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

Dies de vida social o 
d’assistència a llocs 
on, possiblement, 
hi haurà molta gent. 
Estàs de més bon 
humor i els altres ho 
noten. Gaudiràs de 
la vida a casa, per 
relaxar-te.

aquari
21/01 al 19/02

El Sol, transitant per 
la Casa IX, inclina 
que cerquis altres 
horitzons i maneres 
de viure. Alguns 
nadius del signe, 
estaran pensant a 
canviar de lloc de 
residència.

sagitari
23/11 al 21/12

Amb el trànsit de 
Mercuri i Venus 
per Casa XI, pots 
trobar-te fent noves 
amistats i adquirint 
nous contactes. 
Entre els amics, pot 
sorgir l’amor i algú 
es pot declarar.

escorpí
24/10 al 22/11

Sembla que pots 
conèixer gent interes-
sant, que t’ajudarà en 
un procés alliberador 
de vells patrons. 
Amb el Sol transitant 
per Casa XII, vius un 
període de moltes 
reflexions.

balança
24/09 al 23/10

En l’àmbit de la salut, 
potser tocarà fer 
alguns canvis pel teu 
bé. També serà bo 
canviar la pers-
pectiva vers algun 
assumpte material 
i baixar el nivell de 
preocupació.

àries
21/03 al 20/04

Algunes persones 
del signe poden 
estar vivint el final 
d’una relació. Si més 
no, els assumptes re-
latius a la parella es 
posen de manifest i 
cal parlar per establir 
ponts.

cranc
22/06 al 23/07

Et sents inconfor-
mista amb una 
situació relacionada 
amb la feina. Si tens 
germans, en aquests 
dies es poden donar 
necessàries conver-
ses sobre qüestions 
patrimonials.

verge
24/08 al 23/09

No perds l’espe-
rança amb un tema 
sentimental. Tocarà 
adaptar agenda i 
economia, a les ne-
cessitats dels fills. Al 
sector professional, 
poden duplicar-se 
responsabilitats.

taure
21/04 al 21/05

Qüestions de salut 
et demanen canvis 
d’hàbits. Pot ser 
que estiguin força 
arrelats i no sigui 
tan senzill, però si 
estableixes l’estra-
tègia adequada, ho 
aconseguiràs.

peixos
20/02 al 20/03

Assumptes finan-
cers/fiscals poden 
demanar la teva 
atenció. Però, si bé 
és cert que pots te-
nir més despeses, de 
la mateixa manera, 
pots trobar-te rebent 
diners inesperats.

lleó
24/07 al 23/08

A Tot i que potser 
tens molt a dir, pre-
fereixes esperar a un 
millor moment per 
expressar-te. Possi-
blement has viscut 
una experiència, que 
t’ha ofert l’oportuni-
tat de madurar.

bessons
02/05 al 21/06

Si tens parella, pots 
sentir que no parleu 
el mateix llenguatge 
o que les vostres 
filosofies vitals són 
diferents. Sembla 
que descobreixes 
un nou talent que et 
satisfà.

¡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

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el 
teu 

espai privilegiat 
de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

No t’ho
pensis més!

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest
 és 

el teu 
espai

privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290
comercial@mesebre.cat

No 
t’ho pensis

més!

VIDENTE CURANDERO
Soluciona problemas

Recuperar pareja
Mejorar negocio

Suerte
Amor

Enfermedades
Impotencia sexual
Mal de ojo, etc... 

TEL. 679 116 834

KAREN MADURETA
Tortosa i rodalíes

només sortides
hores concertades

Informa’t: 631 03 34 03
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És inevitable i alhora 
necessari fer un balanç a 

partir dels 100 dies de govern. 

Quines han estat les princi·
pals actuacions ‘aquests 100 
dies de govern?
Els primers 100 dies del govern 
municipal han estat marcats per 
un treball intens i constant. Som 
un equip pràcticament nou, amb 
molta il·lusió i ganes de treballar 
per Tortosa. L’inici del mandat ha 
coincidit amb diverses cites im-
portants al calendari de la ciutat: 
en primer lloc, pocs dies després 
de la presa de possessió, vam 
acollir els  World  Sports  Games, 
que van dur milers de persones 
de tot el món fins a Tortosa i les 
Terres de l’Ebre. Va ser un repte 
organitzatiu que ens va posar a 
prova, i del qual estem molt sa-
tisfets de com es va desenvolu-
par. He de donar les gràcies, una 

MERITXELL ROIGÉ
ALCALDESSA DE TORTOSA

vegada més, a totes les persones 
que ho van fer possible, especi-
alment als voluntaris que s’hi van 
implicar de ple.

Just després ens va arribar la 
Festa del Renaixement, i sense 
haver pogut descansar gaire, les 
festes majors en honor a la Cinta. 

Paral·lelament hem anat fent les 
primeres accions des del govern: 
estem actuant al davant de la ca-
tedral per construir la plaça i fer 
visitables les importants restes 
arqueològiques; estem actuant 
al barri del Castell; estem actuant 
en la rehabilitació del Balneari 
del Porcar; estem urbanitzant els 
carrers de la Mercè i la plaça dels 
Estudis, etc.

Quins objectius s’han aconse·
guit?
Com he dit, ja es veuen els resul-
tats amb algunes actuacions al 
carrer. Al mateix temps hem anat 
elaborant el Pla d’Actuació Mu-
nicipal (PAM) que tindrem llest 
en pocs dies i que definiran les 
accions que volem fer al llarg del 
mandat, i també hem començat 
a establir les bases del pressupost 
per a l’exercici de l’any vinent.

Com ha viscut aquests pri-
mers mesos com alcaldessa?
Amb molt orgul l ,  per haver 
tornat a comptar amb la con-
fiança a les urnes de la majoria 
de la ciutadania de Tortosa, i 
amb la responsabilitat de tor-
nar a encapçalar un projecte 
que sempre i en tot moment 
s’ha centrat en poder contri-
buir a fer millor la ciutat.

Quin lloc de la seva població 
és especial per a vostè?
La plaça de la  catedral .  Em 
sembla un entorn preciós, al 
bel l  mig de la  c iutat ,  entre 
el riu i la catedral, que a més 
mostra en un mateix espai els 
més de 2.000 anys d’història 
de la nostra ciutat.

Un personatge que l’ha mar-
cat?
Políticament, el meu referent 
és el president Artur Mas. En 
moments difícils va saber tirar 
endavant el país i n’he après 
moltes coses.

Una frase.
Com deia Pompeu Fabra: «Cal 
no abandonar mai ni la tasca 
ni l’esperança».

Un l l ibre.  Ara mateix est ic 
acabant «Paraules que tu en-
tendràs», de Xavier Bosch.

Un hobby. 
Llegir i caminar. Tot i que el 
poc temps l l iure que tinc el 
passo amb la meua filla.

Compartiria un cafè amb... 
Amb  el conseller Josep Rull, 
fet que voldria dir que tant ell 
com la resta de líders empre-
sonats injustament han quedat 
en l l ibertat,  com no pot ser 
d’altra manera.

El plat que més m’agrada. 
La fideuada que fa ma mare

MÉS 
PERSONAL

ELS PROJECTES PEL QUE FA A:

Civisme i Neteja
Pel que fa a la neteja, ens trobem 
en el primer any d’implantació 
del nou contracte de recollida 
d’escombraries i neteja viària. La 
part logística més complicada 
ha sigut la de substitució dels 
contenidors vells pels nous, 
amb major capacitat, i l’agru-
pament en illes amb totes les 
fraccions, per incentivar el re-
ciclatge. Això ha generat algu-
nes disfuncions que hem hagut 
d’anar solucionant, per exemple 
ampliant el nombre de conte-
nidors on hem detectat que es 
produïen desbordaments pun-
tuals pel volum d’escombraries. 
Estic segura que  poc a poc  el 
servei es normalitzarà per com-
plet, amb l’ajuda també de la 
ciutadania.

Comerç i Turisme
En el camp del turisme hem 
passat un estiu intens, amb mo-
tiu dels  World  Sports  Games, 
que han fet que els hotels de la 
ciutat tinguessin molta activitat 
en una època que habitualment 
no és de màxima intensitat, i 
també coincidint amb la Festa 

del Renaixement. La promoció 
turística de la ciutat és un eix 
important, ja que suposa un ele-
ment de dinamització econòmi-
ca bàsic.
Pel que fa al comerç, treballem 
de la mà de les associacions co-
mercials en les activitats que pro-
mouen per dinamitzar el sector, 
com ara mateix, amb A Tortosa 
De Tapes, que es complemen-
ta amb una altra proposta, en 
aquest cas cultural, que també ha 
tingut lloc aquests dies: el festival 
A Cel Obert.

Desenvolupament Econòmic
Seguim treballant, de la mà del 
govern de la Generalitat, per fer 
possible que es puguin implantar 
noves empreses al municipi, que 
ens ajuden a crear més llocs de 
treball.

Urbanisme i Mobilitat
Un dels grans projectes urba-
nístics per als pròxims anys està 
situat als antics terrenys de l’esta-
ció de tren, ara en desús. Els vo-
lem recuperar per a la ciutat, fent 
possible una millor connexió en-
tre els barris del centre i el Tem-
ple. Tenim l’acord amb  Adif  per 

poder dur a terme la primera ac-
tuació, amb l’enderroc dels antics 
molls de càrrega, on instal·larem 
un aparcament en superfície fins 
a poder desenvolupar tot l’àmbit. 
En aquest sentit, les converses 
amb Foment estaven molt avan-
çades, però ara haurem d’estar 
atents a com hi afecta la nova 
convocatòria electoral a les Corts 
Generals. A la vegada estem fent 
una important actuació al centre 
històric, amb la construcció de 
la plaça de la catedral, i resolent 
els problemes de mobilitat, com 
per exemple hem fet amb l’habi-
litació de més aparcaments per a 
motocicletes.

Educació i Serveis Socials
Seguim mantenint els plans que 
duem a terme des de l’Ajunta-
ment en favor de les persones 
més necessitades. Sense anar 
més lluny, aquest mes el dedi-
quem a donar a conèixer el pro-
grama Sempre Acompanyats, 
amb el qual assistim les persones 
grans que viuen en un entorn de 
soledat no volguda. Actualment 
tenim al voltant de 75 persones 
actives. El cap de setmana passat 
també van tindre una altra mostra 

de la importància del treball per 
les persones que ho necessiten, 
amb una nova edició de la Festa 
de les Entitats, que permet re-
marcar la importància del vo-
luntariat.
A més, durant aquests 100 dies 
hem posat en marxa un punt lila 
coincidint amb les festes ma-
jors de la Cinta, per tal d’estar 
preparats si es produïa qualse-
vol acte de violència envers les 
dones. Afortunadament, tot ha 
transcorregut amb normalitat, 
com passa tots els anys, però és 
important fer l’exercici de cons-
cienciació d’aquesta problemà-
tica al conjunt de la ciutadania.

La relació entre les associa·
cions locals i l’Ajuntament
Sempre ha estat i segueix sent 
la nostra voluntat establir una 
relació molt estreta i de tre-
ball conjunt entre les entitats 
de la ciutat i el consistori. Ens 
hem  reunit  ja amb totes les 
associacions de veïns i amb la 
Federació d’Associacions de 
Veïns, com també ho fem amb 
entitats culturals, esportives, 
econòmiques o de qualsevol 
àmbit a la nostra ciutat.


