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Imatge: Amb el disseny d’Olga Palahi Jordi, del disseny inicial de Jordi Calvís

El Casal Municipal de Xerta va ser l’escenari d’una assemblea en la que gairebé 500 càrrecs electes, 
amb 50 alcaldes ebrencs, van reclamar la llibertat de Carme Forcadell i els presos polítics. 
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Edita: “Farol” i “Farola”, protagonistes 
d’aquesta setmana

EDITORIAL

La sentència del Tribunal 
Suprem contra els 

dirigents independentistes ha 
acabat d‘eixamplar l‘abisme 
que existeix amb l‘Estat a 
més d‘allunyà cada cop més 
una fractura emocional que 
només es pot solucionar 
políticament a través del diàleg. 

La sentència descriu els “fets” 
com a somni, quimera... en re-

sum, com un “farol” descartant 
la rebel·lió perquè “no hi va haver 
violència instrumental, preorde-
nada i funcional”, i condemnant 
per sedició als nou dirigents in-
dependentistes que porten prop 
de dos anys en presó preventiva. 
Tot i descartar la rebel·lió, el tri-
bunal va decretar penes d’entre 
9 i 13 anys (13 per a Oriol Jun-
queras; 12 per a Raül Romeva, 
Jordi Turull i Dolors Bassa (tots 

ells condemnats també per mal-
versació); 11 i mig per a Carme 
Forcadell; 10 i mig per a Josep 
Rull i Joaquim Forn, i 9 anys per 
a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart- i 
va limitar a la desobediència la 
condemna per a Carles Mun-
dó, Meritxell Borràs i Santi Vila). 
A més, el jutge Pablo Llarena va 
reactivar l’euroordre contra 
Carles Puigdemont. Les reac-
cions de protesta no s’han fet 

esperar i, per primera vegada, al 
capdavant de les protestes no hi 
havia cap líder polític. La plata-
forma Tsunami Democràtic no 
vol cap lideratge visible, el carrer 
és el protagonista.
S’obre una nova etapa que dei-
xa la sentència contra el Procés 
en un punt d’inflexió... Ara resta 
a veure les lliçons de “bona po-
lítica” que estaran preparant els 
nostres representants polítics.

VOLS ANUNCIAR-TE?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de publicitat

No t’ho pensis més!

977 279 290
comercial@mesebre.cat
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LA C-12, A XERTA, 
TALLADA DURANT 
DUES HORES

Una cinquantena de persones 
van tallar C-12 a Xerta amb l’en-
cesa de diverses fogueres. La 
protesta es va iniciar un cop es 
van acabar els actes organitzats 
a la població per protestar con-
tra la sentència del Procés. La 

protesta va provocar retencions. 
Al voltant de dos quarts de dotze 
de la nit els manifestants van do-
nat per acabada la protesta. Així 
mateix, ahir dijous, al voltant de 
les vuit del matí, es va reestablir 
la circulació a l’autopista l’A-7 
al Montsià i la C-12 a la Ribera 
d’Ebre, un cop van acabar els 
talls de via convocats pels Co-
mitès de Defensa de la Repúbli-
ca (CDR). Al voltant de les 5 del 

matí, es va tallar la C-12 a Garcia 
amb la crema de diversos pneu-
màtics. I a Ulldecona i Freginals 
diversos manifestants van inter-
rompre el trànsit a l’autopista 
AP-7. D’altra banda, a Flix, es van 
cremar dos contenidors al tram 
de la C-12 que passa pell nucli 
urbà. 
Finalment dir que ahir la tarda, un 
grup de veïns de Flix va tallar la 
C-12 passant de manera ininter-

REACCIONS DELS 
AJUNTAMENTS A 
LA SENTÈNCIA 
Tot va començar dilluns quan 
es va conèixer la sentència del 
Suprem. Ajuntaments i Con-
sells Comarcals ebrencs van 
convocar plens extraordinaris 
i concentracions el mateix 
dilluns i també dimarts. Enti-
tats del territori de tot tipus, 
s’hi van afegir. A Tortosa i a 
Amposta es van produir les 
manifestacions més mul-
titudinàries amb milers de 
persones al carrer. Estudiants 
van fer vaga i també es van 
manifestar contra la sentèn-
cia del procés. Dies en els que 
també han hagut talls de car-
retera a l’N-340, i a l’A-7. Així 
mateix, preocupació pels fets 
violents succeïts a les grans 
capitals catalanes. Un fets 
pels que existeix unanimitat 
en què no s’haurien d’haver 
produir. D’altra banda, no 
tots els partits han mostrat 
el seu rebuig a la sentència. 
El PSC, de Tortosa i d’Am-
posta, va anunciar que no 
assistiria als plens convocats 
per rebutjar la sentència “pel 
degut respecte a la separació 
de poders”. A Deltebre, el 
grup del PSC va ser-hi al ple 
extraordinari però va decidir 
no votar la moció ni tampoc 
abstenir-se. Ciutadans, per 
la seua part, va emetre un 
comunicat dient que “s’han 
de respectar i acatar les deci-
sions judicials” i que els seus 
regidors no anirien als plens 
convocats.

A les planes 12 i 13, reportatge 
gràfic amb imatges de les 
manifestacions de la setma-
na.

VAGA, AVUI 
DIVENDRES  
La Intersindical Alternativa de 
Catalunya (IAC), organització 
que engloba els sindicats 
USTEC i CATAC, va presentar 
dimecres la convocatòria 
de vaga general per avui. A 
Tortosa, l’acte central serà a 
les 12 h a la plaça Barcelona 
on es llegirà un manifest. 

MÉS 
NOTÍCIES

XERTA
El Consell d’Alcaldes de l’Ebre reclama la 
llibertat dels presos i les preses polítiques

Prop de 500  càrrecs 
electes i institucionals van 

participar dimecres a Xerta 
en un acte de rebuig a la 
sentència del Tribunal Suprem 
que condemna a penes de 
presó Oriol Junqueras, Carme 
Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi 
Cuixart, Jordi Turull, Raül 
Romeva, Josep Rull, Quim 
Forn i Dolors Bassa.     
Una cinquantena d’alcaldes i 400 
regidors ebrencs es van reunir 
a Xerta, el poble natal de l’ex-
presidenta del Parlament, Carme 
Forcadell, que ha estat condem-
nada a 11 anys i mig de presó. A 
l’acte, convocat pels presidents i 
les presidentes dels consells co-
marcals ebrencs, hi va assistir el 
president del Parlament, Roger 
Torrent.
Els càrrecs electes municipals es 
van reunir primer a l’Ajuntament 

de Xerta, des d’on es van dirigir 
al Casal Municipal on l’alcalde 
de Xerta, Roger Aviñó, va donar 
la benvinguda als assistents i va 
obrir l’acte. En primer lloc van 
intervenir els alcaldes de les ca-
pitals de comarca de les Terres 
de l’Ebre: Carles Luz, alcalde de 
Gandesa; Joan Piñol, alcalde de 
Móra d’Ebre;  Adam Tomàs, al-
calde d’Amposta i Meritxell Roi-
gé, alcaldessa de Tortosa. 
L’acte institucional del món local 
de les Terres de l’Ebre va rebre el 
suport de Movem i la CUP, que 
també van intervenir en els par-
laments, Eva Amposta, alcaldes-
sa de Pinell de Brai per part de 
Movem i Carme Rosich, regidora 
de la CUP a Flix. Tot seguit van 
tenir lloc les intervencions dels 
representants dels quatre con-
sells comarcals: Neus Sanromà, 
presidenta del Consell Comarcal 

de la Terra Alta; Gemma Carim, 
presidenta del Consell de la Ri-
bera d’Ebre; Joan Roig, president 
del Consell del Montsià i Xavi-
er Faura, president del Consell 
del Baix Ebre, que van recordar 
com van viure l’1-O, van valorar 
la sentència i la batalla judicial 
que ara s’enceta a Europa. “Si es 
pensen que la lluita s’ha acabat, 
s’equivoquen, ara comencem el 
camí a Europa, al Tribunal Euro-
peu de Drets Humans, que posa-
rà fi a l’arbitrarietat i reprovarà la 
conducta de l’Estat. Ara som més 
a prop de la República Catalana”, 
va manifestar Faura.
Els càrrecs electes, reunits en el 
Consell d’Alcaldies de les Terres 
de l’Ebre, van signar un mani-
fest de rebuig a la sentència del 
Suprem que reclama la llibertat 
dels presos i les preses políti-
ques i exigeix l’amnistia de tots 

ells. El manifest també exposa el 
compromís amb el dret d’auto-
determinació, es reafirma en el 
caràcter pacífic i no violent del 
moviment independentista cata-
là i expressa la ferma voluntat de 
seguir treballant per garantir els 
drets i les llibertats de tota la ciu-
tadania del Baix Ebre, el Montsià, 
la Terra Alta i la Ribera d’Ebre. 
Finalment, les intervencions del 
delegat del govern a l’Ebre, Xa-
vier Pallarès; del president del 
Parlament, Roger Torrent, que 
va destacar que la sentència “ens 
condemna a tots” i l’Himne de 
Catalunya van tancar l’acte.

Acte de dimecres a Xerta.

Prop de 500 càrrecs 
electes van participar 
en l’acte

rompuda pel pas zebra de l’Eix 
de l’Ebre. I també ahir la tarda, 
es va tallar l’N-340 a Amposta 
durant gairebé dues hores. 
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TORTOSA RECORDA 
L’AFUSELLAMENT 
DEL PRESIDENT 
LLUÍS COMPANYS
L’alcaldessa de Tortosa, 
Meritxell Roigé, ha presidit 
aquest dimarts al vespre l’ac-
te institucional d’homenatge 
al president Lluís Companys 

amb motiu de la commemo-
ració del 79è aniversari del seu 
afusellament. 
L’acte commemoratiu ha tin-
gut lloc al parc Lluís Companys 
situat a Ferreries i ha comptat 
amb l’assistència de diversos 
representants dels grups mu-
nicipals de Junts per Tortosa, 
Movem Tortosa, Esquerra Re-
publicana i el Partit Socialista.

EL PLE DE 
TORTOSA 
REBUTJA LA 
SENTÈNCIA DEL 
SUPREM 
El ple de l’Ajuntament de 
Tortosa va aprovar dilluns 
en sessió extraordinària i 
urgent, com també s’han 
fet en altres consistoris del 
territori, la moció que l’Asso-
ciació Catalana de Municipis 
i l’Associació de Municipis 
per la Independència van fee 
arribar a tots els ajuntaments 
de Catalunya per mostrar 
el rebuig a la sentència 
condemnatòria del Tribunal 
Suprem en relació al judici 
de l’1 d’octubre, per demanar 
l’amnistia de les persones 
preses polítiques catala-
nes i en defensa del dret a 
l’autodeterminació. La moció 
es va aprovar per unanimitat, 
amb els vots a favor de tots 
els regidors presents (Junts, 
Movem, ERC i CUP).

TROBEN UN 
CADÀVER AMB UN 
COP AL CAP 
Es tracta d’un home de 67 
anys de nacionalitat roma-
nesa que dormiria en espais 
oberts al no tenir domicili. La 
lesió podria ser fortuïta, però 
l’autòpsia determinarà la 
causa de la mort. El van tro-
bar al Parc Teodor Gonzalez 
aquest dimarts.

RESCATEN 
DUES GOSSES I 
ONZE CADELLS 
FAMÈLICS  A 
JESÚS
Efectius del Servei de 
Protecció de la Naturalesa 
(Seprona) van auxiliar dues 
gosses adultes i 11 cadells que 
es trobaven amb símptomes 
evidents de desnutrició a la 
partida de Sant Bernabé de 
Jesús. Engrescats d’Amposta 
es va fer càrrec dels animals i 
s’ocuparà de buscar persones 
interessades en adoptar-los.

MÉS 
NOTÍCIES 

PAVELLÓ FIRAL DE REMOLINS
La 24a fira Ebreokasió posa a l’aparador 
200 vehicles, “a preus avantatjosos”
Del 18 al 20 d’octubre, el 

pavelló firal de Remolins 
acollirà una nova edició, la 
vint-i-quatrena, de la fira del 
vehicle d’ocasió de Tortosa, 
Ebreokasió. 
La cita permet posar a la venda 
vehicles de segona mà, de qui-
lòmetre zero o de gerència, a 
preus avantatjosos. En aquesta 
ocasió es preveu que s’hi expo-
sen aproximadament uns 200 
vehicles, segons van informar la 
setmana passada el regidor de 
Promoció Econòmica, Comerç 
i Fires, Sisco Pepió, i el director 
de Fira Tortosa, Ramon Ferran-

do, en la presentació del certa-
men. 
Pepió va anar més enllà i va des-
tacar que Ebreokasió és una fira 
consolidada al calendari i que 
ha esdevingut “un referent al 
territori, pel que fa a la venda 
d’aquest tipus de vehicles”. No-
més l’any anterior, es van ven-
dre 52 vehicles, dels quals 47 es 
van formalitzar els acords du-
rant els dies de la fira i 5 més es 
van acabar de negociar durant 
els 15 dies posteriors. Això ge-
nera un volum de negoci d’uns 
750.000 euros, segons va deta-
llar el director de Fira Tortosa.

BÍTEM
Dotzena edició de la 
Fira de la Clementina
Bítem viurà, des d’avui 

divendres i fins diumenge, 
la 12a Fira de la Clementina.   
Un aparador de la producció de 
cítrics a la població, així com de 
l’activitat social del poble. L’en-
trada és gratuïta. El projecte es 
va iniciar a  l’octubre de 2008 i 
ara està consolidat. Una conso-
lidació aconseguida gràcies “a la 
implicació de totes les entitats, 
associacions i empreses que, 
any rere any, ho fan possible i, 
per tant, amb la seva participació 
han aconseguit l’èxit d’aquest 
certamen firal”. Una de les nove-
tats serà demà dissabte (18.30h) 
quan estarà a la Fira la gent de 
Glop’s Concept. “Ens prepararan 

gintònics, mojitos (amb alcohol 
i sense) i batuts energètics per 
als més petits. I ens han pre-
parat una carta on l’ingredient 
principal, per descomptat, serà 
la clementina”. Una altra de les 
novetats serà la I concentració 
de vehicles clàssics prevista per 
diumenge (11h). Com cada any, 
no faltarà el concurs de Postres 
i Pastissos elaborats amb cle-
mentina, i tampoc el concurs 
d’exprimidors de suc de cle-
mentina, així com els tallers de 
cuina.
La inauguració serà demà dis-
sabte a les 10.15 h, a càrrec de 
David Rof, cap d’administració i 
finances de Naturebre Export SL. Lourdes Domènech, presidenta de l’EMD Bítem, en la presentació de la Fira.
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*Constituït el nou Consell 
Municipal de Serveis Soci-
als. Fins a 41 agents socials 
d’Amposta, entre representats 
institucionals i representants 
d’entitats socials amb presèn-
cia a la ciutat, el conformen. 
Es tracta d’un òrgan col·legiat 
de participació en matèria de 
serveis socials i que es reunirà 
un mínim de dos vegades a 
l’any. Entre els objectius, hi ha 
el d’emetre un informe anual 
sobre la situació de els ne-
cessitats socials i dels serveis 
socials de la ciutat.
*Amb motiu de la celebració 
de la II Cursa de la Dona de 
les Terres de l’Ebre, diumen-
ge a Amposta (11h), la Policia 
Local ha informt que hi haurà 
restriccions de trànsit a l’itine-
rari de la cursa durant la seva 
realització. També hi haurà 
restriccions d’estacionament a 
l’Avd. de la Ràpita (tram a pa-
tir del C/Sebastià Juan Arbó), 
C/ Sant Josep i C/ Alcalde Palau 
(tram comprès entre el C/ Sant 
Josep i Palau i Quer), entre les 
06 h i les 14 h.

BREUS24 D’OCTUBRE
8a edició del Fòrum 
Amposta Empresa

El Fòrum Amposta Empresa 
arriba a la 8a edició 

apostant pel “branding” i la 
marca empresarial.      
Dirigit a empresaris, empre-
nedors i estudiants, el Fòrum 
treballarà per establir vincles 
empresarials i donar a conèixer 
diferents experiències empre-
nedores d’èxit. “El Fòrum pretén 
treballar per donar eines a tota 
aquella gent que tingui ganes 
d’emprendre o iniciar-se en el 

món empresarial, a més de cre-
ar un vincle entre els centres 
formatius i el teixit empresari-
al del territori”, ha dit l’alcalde, 
Adam Tomàs. El Fòrum Ampos-
ta Empresa és l’esdeveniment 
d’emprenedoria més important 
a les Terres de l’Ebre, on s’expli-
quen experiències d’empreses 
del territori amb una dinàmica 
àgil, fresca i enriquidora. Les 
inscripcions són gratuïtes i limi-
tades.

JOAN GAMPER
La Penya Barcelonista 
celebra els 60 anys

La Penya Barcelonista Joan 
Gamper d’Amposta celebra 

els seus 60 anys amb moltes 
activitats, des d’avui i fins 
diumenge. 
Com ha dit l’alcalde, Adam To-
màs, “la trajectòria de la Penya 
Barcelonista va més enllà d’or-
ganitzar esdeveniments espor-
tius, ja que des de fa anys també 
adopta una responsabilitat soci-
al“. Un exemple és la caminada 
solidària que, des de fa 9 anys, 

la Penya organitza a favor d’al-
tres entitats de la ciutat. El tret 
de sortida el donarà el col·loqui 
“Catalunya i el Barça: història 
present i futur” a càrrec del pe-
riodista Frederic Porta i l’histo-
riador Salva Torres, al Casino. 
Demà dissabte, amb motiu del 
partit Eibar-Barça, a l’Auditori es 
podrà veure el partit de lliga a 
través d’una pantalla gegant. La 
jornada clourà amb un dinar de 
germanor pel 60è aniversari.
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#ESTIMOLACALA ÉS 
LA NOVA CAMPANYA 
DE CIVISME DE 
L’AMETLLA DE MAR

L’Ajuntament ha donat el tret 
de sortida a la iniciativa, que 
pretén fomentar el civisme 
dels veïns del municipi i visi-
tants, amb la recollida de les 

seves aportacions per tal d’in-
cloure-les en la nova ordenan-
ça de civisme. 
La campanya s’ha començat 
amb un procés participatiu per 
demanar les impressions de la 
població sobre quins compor-
taments incívics creuen que 
s’haurien d’atendre de manera 
prioritària a la nova normativa, 
però també quines conductes 
podrien millorar com a ciuta-

dans per tenir un poble encara 
millor. 
Aquestes preguntes es poden 
respondre fins al 15 de novem-
bre per Internet –amb un for-
mulari a les xarxes socials de 
Turisme– o en paper a les but-
lletes disponibles a la regidoria 
d’Obres i Serveis de l’Ajuntament 
o l’Oficina de Turisme del parc 
del Bon Repòs, que s’hauran de 
dipositar en una bústia.

NEIX L’ATENEU 
CALERO DE LA 
SCER 
El món cultural de l’Ametlla 
de Mar creix amb l’Ateneu 
Calero de la Societat Cultural 
Esportiva i Recreativa. La 
nova entitat neix amb la 
idea de la necessitat d’aglu-
tinar a totes les persones 
que volen promoure la 
cultura i potenciar els valors 
artístics locals.

DIA 
INTERNACIONAL 
DE LA DONA RURAL  
L’Ajuntament de Deltebre 
va celebrar ahir dijous el Dia 
Internacional de la Dona 
Rural amb una taula d’ex-
periències conformada per 
cinc dones que han deixat o 
bé estan deixant la seva em-
premta en aquest sector. La 
regidora de Foment Cultural, 
Igualtat i Gènere, Anna 
Giménez, va dir que “amb 
aquest acte, des del govern 
municipal volem posar en 
valor el paper de les dones 
amb el desenvolupament 
social, econòmic i cultural de 
la nostra població”.  La taula 
d’experiències va comp-
tar amb la participació de 
Susanna Castells, Marcel·la 
Otamendi, Pepita Pagà i 
Mercedes Pujol.

MÉS 
NOTÍCIES

DELTEBRE
La setmana vinent, II Fòrum d’Ecoturisme, 
Natura i Sostenibilitat a Catalunya
Els propers 23 i 24 

d’octubre, Deltebre acollirà 
el II Fòrum d’Ecoturisme, 
Natura i Sostenibilitat a 
Catalunya.    
La trobada biennal de referèn-
cia dels professionals de l’eco-
turisme a Catalunya, impulsada 
per la Generalitat de Catalunya 
a través de la seva Taula d’Eco-
turisme. La temàtica d’aquesta 
edició 2019 serà «Ecoturisme 
tot l’any». Com podem fer per 
què l’ecoturisme sigui una opció 
durant tot l’any? Com podem 
impulsar el desenvolupament 
de productes que afavoreixi la 
diversificació, la desestacionalit-
zació, la desconcentració i que 

augmenti la despesa perquè es 
pugui treballar a les destinacions 
durant tot l’any?. Més de 200 
professionals del sector ecotu-
rístic català es reuniran a Delte-
bre en el II Fòrum d’Ecoturisme, 
Natura i Sostenibilitat per tro-
bar propostes per respondre a 
aquestes i d’altres preguntes. El 
Fòrum es converteix, així, en una 
gran ocasió per intercanviar ide-
es, crear sinergies, cercar noves 
oportunitats i descobrir de prop 
el Delta de l’Ebre, sent aquesta 
una destinació pionera i con-
solidada en matèria d’ecoturis-
me. Héctor Ceballos-Lascuráin, 
considerat pare del terme “eco-
turisme”, i Francesc Mauri, me-

teoròleg i presentador de TV3 i 
Catalunya Ràdio, són alguns dels 
grans noms que formaran part 

L’AMETLLA DE MAR
35 anys de la Diada 
de l’Arrossejat

La Diada de l’Arrossejat va 
celebrar els seus 35 anys 

consolidant-se com la festa 
gastronòmica per excel·lència 
de l’Ametlla de Mar.    
La Diada, dissabte passat, va 
servir per donar el tret de sor-

tida a les Jornades de Peix del 
Llotja. Fins al 20 d’octubre, els 
restaurants oferiran menús amb 
el peix i marisc de la Cala i l’ar-
rossejat com a protagonistes. Es 
va lluirar el premi de Mestre Ar-
rossejaire, als guanyadors.

CONSELL COMARCAL
Jornades d’Acolliment 
Familiar d’Infants
El pròxim 20 d’octubre 

tindran lloc les II Jornades 
d’Acolliment Familiar d’Infants 
i Adolescents de Tarragona 
i les Terres de l’Ebre, una 
jornada que tindrà lloc a la 
seu del Consell Comarcal del 
Baix Ebre i que és organitzada 
per l’Associació de Famílies 
d’Acolliment de Tarragona i 
l’Ebre.    
Aquesta jornada va dirigida a 
totes les famílies acollidores de 
Catalunya, de qualsevol moda-
litat: família extensa, família ali-
ena, UCAE (Unitat Convivencial 
d’Acció Educativa) o família col-
laboradora.

La jornada començarà a dos 
quarts d’onze del matí, quan es 
farà la rebuda als participants 
i se’ls lliurarà un exemplar de 
“Moments de goig”, un conjunt 
de relats de famílies acollidores 
que expliquen la seua experièn-
cia a partir d’instants que els han 
marcat positivament. 
Tot seguit, el president del Con-
sell Comarcal del Baix Ebre, Xa-
vier Faura, dirigirà unes paraules 
als participants en aquesta jor-
nada.
Durant tot el matí s’han progra-
mat diverses activitats i les fa-
mílies acollidores intercanviaran 
experiències. 

d’una cita única on participaran 
prop de 30 ponents i referents 
nacionals i internacionals.
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PREMIATS 
CONCURS 
INSTAGRAM 
FESTA DE LA SEGA 
DE L’ALDEA
El Jurat format per : Pepe 
Caballé (Regidor de Tradici-
ons), Berta Royo (Regidora 
de Turisme), Irene Negre 
(Regidora de Ciutadania), 
Sofia Cabanes (Fotoperiodista 
i Instagramer), Rafel Duran 
(Fotògraf professional) va fer 
públic els premiats:
Primer premi: @irene_clofent 
(150 €) 

Segon: @nia_sar (nit d’allot-
jament més esmorzar per a 
dues persones a la Iaia Mercè)
Tercer: @rsnn_photography

(1 lot de productes de proxi-
mitat valorat en 50 €). 

“Enhorabona als 3 premiats al 
concurs i enhorabona també 
a les més de 140 imatges que 
optaven al concurs”.

L’AJUNTAMENT DE 
SANTA BÀRBARA 
HA DE TRAURE 
LA PANCARTA EN 
DEFENSA DELS 
BOUS
L’Ajuntament de Santa 
Bàrbara ha retirat de la 
façana de l’edifici consistorial 
la pancarta que defensa les 
festes amb bous en com-
pliment d’un requeriment 
efectuat per la Junta Electoral 
de Zona. Aquesta adminis-
tració electoral considera que 
la pancarta “compromet la 
neutralitat política” i no pot 
col·locar-se en un edifici de ti-
tularitat pública, i argumenta 
aquesta decisió amb el fet que 
a les eleccions generals del 
10 de novembre concorre el 
PACMA, partit animalista que 
està en contra de la celebració 
d’aquests tipus d’espectacles. 
A la pancarta que es va penjar 
dimecres de la setmana 
passada al balcó de l’edifici de 
l’Ajuntament i s’hi podia llegir: 
‘Respecte per la festa, cultura 
i tradició. Sí als bous”.

MÉS 
NOTÍCIES

FRONT COMÚ
Unir forces en la 
defensa dels correbous

L’Agrupació de Penyes 
i Comissions Taurines 

va tenir una reunió amb 
l’Associació de Criadors de 
Brau de les Terres de l’Ebre. 
La trobada, principalment, va 
servir per consolidar un front 
comú en la defensa de la festa 
dels bous. 

A la reunió també hi van ser pre-
sents altres ramaders de bous 
braus del territori. 
Durant la trobada, es van ex-
posar les línies d’actuació i de 
treball que s’aplicaran a partir 
d’ara i que tindran com a prota-
gonistes tan als aficionats com 
als ramaders.

L’Ajuntament no apuja 
cap impost o taxa
La premissa principal 

del govern d’ERC de 
l’Ajuntament de Roquetes 
és la de continuar  sense 
augmentar la pressió fiscal 
a la ciutadania i per tant no 
pujar cap impost o taxa, que 
depengui directament de 
l’Ajuntament, cosa que ve fent 
des de l’any 2014, sent el 7è 
any consecutiu que no apuja 
cap impost o taxa.
Per a l’any 2020 es continuen 
mantenint totes les bonificaci-
ons existents a les ordenances 
municipals, com poden ser en-
tre d’altres: -La bonificació  del 
50%  existent a l’IBI a favor les 
família nombrosa.
- La bonificació del 50% de la 

quota de l’impost a favor dels 
titulars de vehicles elèctrics.
- La bonificació a l’IAE o a l’im-
post de construccions a les em-
preses que incrementin la seva 
plantilla.
Segons la regidora d’Hisenda, 
Tere Moreso, aquestes ordenan-
ces “tenen la voluntat de mode-
rar la pressió fiscal a la ciutada-
nia, en la mesura del possible i 
sempre de manera responsa-
ble. L’objectiu d’aquesta políti-
ca fiscal és aconseguir recursos 
suficients per a la prestació de 
serveis públics amb la màxima 
equitat tributària, sense que això 
impliqui hipotecar governs ni 
generacions futures”.
(Roquetes Comunicació)

DURANT LA SEGA
Protocol de vigilància 
contra el cargol poma

El Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i 

Alimentació, el Cos d’Agents 
Rurals, Mossos a, Guàrdia 
Civil i policies locals treballen 
coordinats en el control per 
frenar l’expansió de l’espècie.  
El DARP recorda la mesura obli-
gatòria de netejar la maquinària 

agrícola després de treballar en 
camps d’arròs del marge esquer-
ra del Delta i en les finques infes-
tades del marge dret per evitar 
que es propagui. S’ha instal·lat 
una càmera de videovigilància 
que permetrà un millor control 
del pas de maquinària entre Del-
tebre i Sant Jaume.

CAS CASTOR
Escal UGS, a les 
portes del judici
El titular del jutjat número 

4 de Vinaròs, Javier 
Verdeguer, deixa a les portes 
del judici oral la societat 
Escal UGS, el seu president, 
Recaredo del Potro, i el 
conseller delegat, José Luis 
Martínez Dalmau, pel projecte 
Castor.
Després de quatre anys i deu me-
sos de diligències prèvies d’inves-
tigació, el jutge ha incoat el pro-
cediment abreujat imputant-los 
un suposat delicte ambiental. 
En la interlocutòria, a la qual ha 
tingut accés l’ACN, els respon-
sabilitza d’incrementar sobtada-

ment el cabal de les injeccions 
al magatzem de gas submarí el 
setembre de 2013 malgrat ser 
“conscients de la perillositat sís-
mica que podia suposar”. El jutge 
exonera els funcionaris i càrrecs 
polítics investigats del delicte de 
prevaricació ambiental. Per la 
seua part, La Plataforma en De-
fensa de les Terres del Sénia i els 
afectats pel Castor lamenten que 
només s’acabin jutjant dos di-
rectius d’Escal UGS. Recorden la 
responsabilitat en el projecte del 
president del grup ACS, Florenti-
no Pérez, així com dels funciona-
ris i càrrecs estatals exonerats.

DUB GATHERING 
SE CELEBRARÀ A 
L’ALDEA
La cinquena edició del festival 
organitzat per Rototom i Dub 
Academy, l’International Dub 
Gathering, canvia de localitza-
ció en el seu cinquè aniversari, 
tornant de nou a Catalunya, 
després de deixar enrere dues 

edicions a la sala Carmen24 a 
Bigastro (Alacant) i prèviament 
a l’Illa fantasia (Barcelona), on va 
començar.  La propera edició se 
situa a la Masia Pla dels Catalans, 
a l’Aldea. Els escenaris, igual que 
en anteriors edicions, estaran 
ubicats a l’aire lliure i també en 
espais coberts, per rebre de nou 
a les prop de 3.000 persones 
que han assistit a cada jornada 
de l’IDG en edicions anteriors.

ROQUETES ROQUETES
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LES 
QUINQUENNALS 
D’ALCANAR 2019 
CLOURAN AQUEST 
CAP DE SETMANA

Diumenge passat, en romeria, 
com mana la costum, la Verge 
del Remei va tornar a l’Ermita 

després d’haver estat, durant 
els dies de festes, en els dife-
rents sectors establerts al mu-
nicipi canareu. 
No obstant, actes previstos per 
dilluns, que havien de tancar 
la Festa, es van haver d’ajornar 
per la previsió meterològica 
que advertia pluja com així va 
acabar sent. 
Per tant, les carrosses i els focs 
es van ajornar i es faran aquest 

cap de setmana i, d’aquesta 
forma, s’acabaran les Quin-
quennals 2019 d’Alcanar, unes 
festes especials que han tingut 
gran participació. I que s’allar-
guen uns dies a l’espera de la 
seua cloenda amb els actes que 
es recuperaran i que no van 
poder fer-se dilluns per la pluja 
que va impedir poder efectu-
ar-los tal com estava previst en 
la programació inicial.

CENTENARI DE 
LA CONFRARIA 
RAPITENCA 
Aquesta edició d’Orígens ha 
tingut un altre moment de 
màxima emotivitat pel món 
mariner com va ser la celebra-
ció del centenari de la Con-
fraria de Pescadors Verge del 
Carme. El dissabte al vespre es 
va descobrir el nou monument 
que dóna la benvinguda als 
pescadors a l’entrada del moll, 
just on s’uneix amb l’ampliació 
del passeig marítim. L’escul-
tura, que està formada per 
quatre cubs que representen 
elements del món mariner, és 
obra del dissenyador rapitenc 
Sergi Roig i els versos que 
s’han plasmat són de l’escrip-
tor Miquel Reverté. Moments 
abans, el Museu de la Mar de 
l’Ebre va acollir la presentació 
de la revista Argo del Museu 
Marítim de Barcelona i d’una 
conferència sobre els orígens 
de l’organització del sector 
pesquer a la Ràpita a càrrec 
de l’historiador Josep Pitarch. 
D’altra banda, també durant 
Orígens, Merescuts homenat-
ges este dissabte a la tarde 
a Orígens, es van fer home-
natges a les àvies centenàries 
Asunción, Manuela, Amparo 
i Teresa. I també a Joan Roig 
Reverter “lo picapedrer”, a 
qui se li ha dedicat un carrer 
(l’antiga Travessera de Sant 
Joan).

MÉS 
NOTÍCIES

LA RÀPITA
Orígens es consolida en la tercera edició 
amb un nou èxit de participació i de visitants
Els veïns i veïnes de la 

Ràpita van tornar a 
demostrar que Orígens és 
un esdeveniment totalment 
consolidat en la seva tercera 
edició.     
Durant tres dies, rapitencs i pú-
blic visitant van fer bullir d’am-
bient mariner i pagès els carrers 
del barri del Xicago. Un cop 
més, la seva implicació va fer 
possible recrear la forma de vida 
de la Ràpita a inicis del segle XX i 
dur a terme amb èxit els prop de 
80 actes que s’havien programat 
enguany.
Aquest diumenge al vespre es 
va posar punt final a Orígens 
2019 amb l’acte de la clausura i 

el concert de Jonatan Penalba. 
Després dels parlaments, l’alcal-
de de la Ràpita, Josep Caparrós, 
i el regidor d’Identitat, Rafa Ba-
lagué, van penjar simbòlicament 
el mocador fins a la pròxima 
edició d’Orígens, que tindrà lloc 
els 9, 10 i 11 d’octubre de 2020. 
L’alcalde de la Ràpita, que va 
anunciar la data, va afegir que 
“ja s’està treballant en Orígens 
2020”. Caparrós considera que 
el poble de la Ràpita ha demos-
trat que Orígens s’ha consolidat 
plenament: “És un esdeveni-
ment que va començar perquè 
els rapitencs i rapitenques ens 
sentíssim orgullosos del nostre 
passat i per fer un homenatge 

a la gent gran que ens ha fet la 
Ràpita tal com és, i hem pogut 
comprovar que els rapitencs ens 

SANTA BÀRBARA
Segueix el debat per la 
casa del Vallès
El que queda de la casa 

del Vallès continua sent 
objecte de polèmica a Santa 
Bàrbara.    
La setmana passada, arran 
de l’ensorrament del sostre, 
l’Ajuntament va declarar en ru-
ïna la casa i els propietaris van 
decidir enderrocar-la, però la 
Comissió Cívica del Patrimoni 
de les Terres de l’Ebre va asse-
gurar que calia conservar-la, ja 
que se tracta d’una casa pairal 
típica de la primera meitat del 
segle XIX, inscrita a l’Inventari 
del Patrimoni Arquitectònic de 
Catalunya. 
El grup municipal del PP també 

defensa la seva conservació. 
No obstant això, els veïns i les 
veïnes voldrien una solució rà-
pida perquè estan preocupats 
per la possibilitat que els hi cai-
gui a sobre.
L’equip de govern no està dis-
posat a comprar-la per després 
reformar-la, ja que, asseguren 
que ara no tenen els 117.00 eu-
ros que costa adquirir-la. 
A més, afirmen que no és una 
prioritat de l’equip de govern. 
Per la seva banda, els propieta-
ris de la casa ja han decidit la 
constructora que enderrocarà 
la propietat.
(ebredigital.cat)

PEPET I MARIETA
Video dedicat al 
Tsunami Democràtic

Pepet i Marieta ha divulgat 
aquest dimarts un nou 

vídeo de la cançó titulada ‘Sí’, 
que el dedica al moviment 
Tsunami Democràtic.     
El vídeo, que ha estat publicat a 
Youtube, inclou imatges de les 

protestes convocades aquest 
dilluns per Tsunami Democrà-
tic a l’aeroport del Prat i d’altres 
manifestacions fetes arreu de 
Catalunya en rebuig a la sen-
tència del Tribunal Suprem.
(ebredigital.cat)

hi hem bolcat i en aquesta ter-
cera edició ja s’ha pogut com-
provar d’una manera definitiva”.
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L’OBRA SOCIAL 
LA CAIXA APORTA 
6.500 EUROS PER 
A DOS PROJECTES 
SOCIALS DE 
L’AJUNTAMENT 
D’AMPOSTA

L’Ajuntament d’Amposta i 
l’Obra Social ‘la Caixa’ han sig-
nat un acord segons el qual 
l’Obra Social aporta 6.500 eu-
ros per a dos projectes soci-
als de la ciutat. Així es desprèn 
d’un acord que ha signat l’al-
calde d’Amposta, Adam Tomàs, 
amb el director d’Institucions a 
Catalunya de Caixabank, Joa-
quim Macià.
En concret, s’han destinat 

3.500 euros per al menjador 
social de les Estades d’Estiu, i 
3.000 per al projecte de zona 
de confort i snoezelen de la 
Residència de Gent Gran d’Am-
posta. L’alcalde d’Amposta, 
Adam Tomàs, ha valorat molt 
positivament laa col·laboració, 
que permet desenvolupar acci-
ons socials tan importants com 
el menjador social per a xique-
tes i xiquets durant l’estiu.

FIRA 
D’ARTESANIA, 
DE LA FUSTA I EL 
MOBLE
Aquest cap de setmana, dies 
19 i 20 d’octubre, al pavelló 
polivalent de la Sénia, tindrà 
lloc la XI Fira d’artesania de la 
Fusta i el Moble. Així mateix, 
es farà la VII Festa del Moble.

MICRODONACIÓ A 
LA FUNDACIÓ ACE
Els supermercats Bonpreu 
i Esclat ofereixen a tots els 
clients que paguin amb 
targeta bancària la possibilitat 
d’arrodonir l’import final de 
la seva compra i fer una mi-
crodonació a una causa social. 
Durant el mes de setembre 
els clients de Bonpreu i Esclat 
han realitzat un total de 
317.321 donacions que han fet 
possible recaptar 52.957,10€ 
per a la Fundació ACE. Aquest 
import es destinarà a l’atenció 
de persones amb Alzheimer i 
a les seves famílies. 

SUBVENCIÓ DE 
LA DIPUTACIÓ A 
L’AJUNTAMENT DE 
MÓRA D’EBRE
La Diputació ha concedit a 
l’Ajuntament de Móra d’Ebre 
les següents subvencions:  
Seguretat a les zones de bany 
(platges i piscines): 6.895,20 
euros;  Gestió d’espècies 
plaga, invasores i recollida 
d’animals domèstics abando-
nats: 4.065,56 euros i Millora 
de la qualitat de l’aigua de 
consum humà: 5.146,20 euros.

MÉS 
NOTÍCIES

LA SÉNIA
Demà, tret de sortida a la setena edició del 
Festival de Música en Terres de Cruïlla
El VII Festival de Música 

en Terres de Cruïlla, 
organitzat pel Centre 
d’Estudis Seniencs, 
l’Agrupació Musical Senienca, 
l’Institut Ramon Muntaner 
i l’Ajuntament de la Sénia, 
tindrà lloc a la Sénia en dos 
caps de setmana 19, 20 i 26, 
27 d’octubre i el dia 30 de 
novembre.      
Enguany, el festival, que segons 
els organitzadors «des de la pri-
mera edició busca mostrar la ri-
quesa de l’activitat musical i ar-
tística dels diversos territoris de 
parla catalana, des d’un lloc de 
cruïlla i de confluència d’aques-
ta riquesa com és el poble de la 

Sénia», està dedicat al binomi 
música-dansa. 
Totes les activitats previstes 
buscaran explorar les sinergies 
entre aquestes dues disciplines 
tant des d’un vessant teòric 
com des d’un pràctic, i tant des 
del món tradicional com des de 
l’expressió més contemporània.
El ballarí de renom interna-
cional, Roberto Olivan, oferi-
rà la conferència i un taller de 
dansa. A més, el primer cap de 
setmana del Festival també s’hi 
podran conèixer projectes com 
el Dansàneu, la Cobla Mínima, 
Suriach i Contr@band@, sopar 
d’estrella Michelin i aprendre a 
ballar la jota.

SUCCESSOS
Detenció amb 38 
grams de marihuana
Detingut un home de 29 

anys i veí de Santa Bàrbara 
com a presumpte autor d’un 
delicte de tràfic de drogues.    
L’home va ser sorprès dimarts a 
la tarda quan acabava de ven-
dre una bossa amb 38 grams 
de marihuana, per la quantitat 
de 60 €, a un client. En l’escor-
coll posterior al detingut se li 
va localitzar una mostra de Ma-
rihuana i diners en efectiu que 
podrien tenir el seu origen en 
la venta de les substàncies. La 
Policia Local d’Amposta va re-
alitzar les  diligències policials 
que foren adreçades al Jutjat 
en funcions de guàrdia. 

ASCÓ
Tastets de Patrimoni 
de tardor a la Ribera
L’edició de tardor dels 

Tastets de Patrimoni 
d’enguany,  se centra en dos 
elements del patrimoni de 
la Ribera d’Ebre, els forns de 
ginebra i el passat medieval 
de la població d’Ascó.     
El tret de sortida dels Tastets, es 
va donar dimecres amb la con-
ferència “El forns d’oli de gine-
bre: una indústria a Riba-roja 
d’Ebre”. 
La xerrada va anar a càrrec 
de la historiadora Judit Vidal, 
que va explicar la importància 
d’aquestes construccions de 
pedra seca a la Ribera d’Ebre, 
on tenien una finalitat industrial 

i comercial. 
Amb aquests forns s’obtenia 
l’oli de ginebre que s’ha utilitzat 
i encara s’utilitza per a una in-
finitat de remeis. El segon plat 
dels Tastets, la xerrada «L’Ascó 
medieval: la vila de dins i la vila 
de fora», tindrà lloc el dia 21 de 
novembre. 
En aquest cas l’historiador Felip 
Fucho explicarà el naixement 
de les dues viles, l’una musul-
mana i l’altra cristiana, perquè 
les dues cultures no volien 
compartir veïnatge.
El menú dels Tastets de Tar-
dor d’enguany el tancaran les 
postres el dia 23 de novembre.
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CELLER HERÈNCIA 
ALTÉS, PREMI 
VINARI NISSAN AL 
MILLOR PROJECTE 
ECOLÒGIC

El projecte d’Herència Altés, a la 
Terra Alta, s’ha emportat aquest 
reconeixement per la promoció 

de la biodiversitat biològica i la 
gestió del paisatge i del patri-
moni cultural, així com per ha-
ver implantat mesures de soste-
nibilitat al projecte. Destaquen 
accions com la reintroducció 
d’ocells predadors i insectívors a 
les finques; implantar pràctiques 
agronòmiques respectuoses 
amb la biodiversitat i la gestió 
dels residus que fan de l’activitat 
vitivinícola, entre d’altres.

ACTIVITATS 
SUSPESES A FLIX
Si en una nota publicada di-
mecres s’indicava la suspen-
sió i l’ajornament de diverses 
activitats previstes per al 
cap de setmana a causa dels 
esdeveniments d’aquests 
dies com a reacció a la sen-
tència del Tribunal Suprem, 
l’Associació La Cana, que ja 
havia suspès una excursió 
prevista per a diumenge per 
visitar les pintures rupestres 
del Cogul i la fortalesa dels 
Vilars d’Arbeca, ha anunciat 
que tampoc es realitzaran i 
s’ajornen fins a nou avís les 
dos xerrades que havien es-
tat programades per aquesta 
setmana dins les XI Jornades 
de Patrimoni Històric. 
Per la seua banda la Joven-
tut Esportiva de Flix, en un 
comunicat divulgat per les 
xarxes socials, ha indicat que 
es manté el partit d’aquest 
cap de setmana que l’equip 
de tercera regional té previst 
jugar contra el Remolins-Bí-
tem al camp de La Vento-
nella, a l’hora indicada (16.15 
h), “a no ser que la Federació 
Catalana de Futbol ens digui 
el contrari“. Més endavant, 
el club fa una crida animant 
els aficionats “que portin 
l’estalada i al minut 17.40 
s’aixequi en senyal de protes-
ta contra aquesta sentència 
tan injusta“.

MÉS 
NOTÍCIES

GANDESA
Crida a persistir durant l’acte d’homenatge als 
alcaldes republicans afullesats pel franquisme
Alcaldes, regidors, diputats 

i càrrecs de govern 
de la Federació de l’Ebre 
d’Esquerra Republicana van 
commemorar el 79è aniversari 
de l’afusellament del president 
Lluís Companys homenatjant 
a tots els que van patir la 
repressió franquista, l’exili 
i la mort; com els quatre 
alcaldes republicans ebrencs: 
Agustí Ventura, de l’Aldea; 
Daniel Mayor, de Xerta; Josep 
Rodríguez, de Tortosa, i Vicent 
Soro, de Gandesa.      
“Alcaldes que van ser afusellats 
pel delicte de tenir uns anhels de 
creure en una societat republica-
na fonamentada en els valors de 

justícia, igualtat, llibertat i frater-
nitat”, va afirmar el president de 
la Federació, Alfons Montserrat, 
davant del monòlit en record de 
l’alcalde Soro ubicat a Gandesa. 
A més va denunciar que “com a 
servidors públics mai van tenir 

una restitució legal, ni se’ls ha fet 
justícia perquè l’Estat espanyol 
s’ha negat a anul·lar els judicis far-
sa que van tenir”. Montserrat va 
recordar que “al llarg de la histò-
ria el nostre partit, malgrat la re-
pressió, ha persistit, continua per-

DELTEBRE
Aprovat el Reglament 
del Consell de Dones
El plenari de l’Ajuntament de 

Deltebre, com d’altres de 
territori, mostra el seu rebuig 
a la sentència del Tribunal 
Suprem i demana l’amnistia de 
les persones preses polítiques.    
En el cas de la sessió plenària 
ordinària, entre d’altres, també  
s’ha aprovat el Reglament del 
Consell Municipal de Dones el 
qual permetrà posar en valor 
el paper de la dona al muni-
cipi i executar part de les més 
de 280 accions contemplades 
al Pla de Polítiques de Dones 
presentat el darrer any. D’al-
tra banda, també s’ha aprovat 
la liquidació de les contribu-

cions especials corresponents 
a la urbanització dels carrers 
Sapinya, Antoni Gaudí i Verge 
Montserrat, i el calendari festiu 
del municipi, el qual estableix 
com a dies festius el 22 de maig 
i el 2 de novembre. Aquest punt 
s’ha aprovat amb els vots favo-
rables d’Enlairem i del PSC, i el 
vot contrari d’ERC.  Finalment, 
també s’ha debatut i aprovat 
per unanimitat una moció del 
grup d’Esquerra que insta a les 
companyies elèctriques a la re-
tirada progressiva de les línies 
de mitja i alta tensió del muni-
cipi a cost zero pels veïns i veï-
nes de Deltebre.

CASAMENT REIAL
700 anys de la ‘Farsa 
de Gandesa’

Gandesa commemorarà 
aquest cap de setmana 

el 700 aniversari de la boda 
reial entre l’infant Jaume i 
Leonor de Castella, el què 
popularment es coneix com 
“la Farsa de Gandesa”.     

La companyia de teatre la Farsa 
serà l’encarregada de recrear 
aquest Casament reial de la mà 
de 200 actors i figurants. A la 
capital terraltina està tot llest 
per viure un gran cap de set-
mana  de recreació històrica.

sistint i persistirà; per això retem 
homenatge a aquells que ens han 
precedit i als que estant a la presó 
o l’exili; perquè la seva enteresa 
ens dóna força per continuar llui-
tant per un país lliure, socialment 
just i econòmicament pròsper”.
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ENCARNA BONFILL
SOTSDIRECTORA DEL CAMPUS 
TERRES DE L’EBRE DE LA URV

Les Aules d’Extensió 
Universitària de la Gent 

Gran són un projecte de 
caràcter social engegat per 
les principals universitats 
catalanes que busca donar 
una sortida a les inquietuds 
culturals de la gent gran. 
Es tracta d’una activitat 
que la URV i el campus 
Terres de l’Ebre potencien 
perquè s’ha demostrat que 
és una eina útil i eficaç 
per donar una alternativa 
enriquidora al temps de lleure 
dels principals implicats i 
protagonistes de la iniciativa, 
la gent gran, propiciant 
que estiguin al dia de nous 
coneixements en àmbits molt 
diversos i sobre els quals ells 
mateixos manifesten interès.

Parlem amb Encarna Bonfill, 
sotsdirectora del campus Terres 
de l’Ebre de la URV.

Les Aules de la Gent Gran del 
campus Terres de l’Ebre fun-
ciona des del curs 2000/2001 
i durant els darrers anys 
s’han anat expandint arreu 
de les Terres de l’Ebre (Torto-
sa, Amposta, Deltebre, Móra 
d’Ebre, La Ràpita, la Sénia i 
Flix), afavorint també el  crei-
xement del nombre de parti-
cipants.
Sí, el cert és que cada any te-
nim una mitjana de més de 300 
alumnes repartits entre els set 
municipis on desenvolupem 
aquesta activitat. Encara no hi 
ha dades d’alumnes definitives 
d’aquest curs perquè la matrí-
cula no es tanca fins al 31 d’oc-

tubre, però tot sembla indicar 
que mantindrem la xifra del curs 
passat que va ser de 370 alum-
nes o fins i tot la incrementa-
rem lleugerament. Pensem que 
és interessant aquesta volun-
tat descentralitzadora perquè, 
a banda d’apropar-nos més al 
territori, facilita la participació. 
La universitat té una funció so-
cial molt important i les Aules 
d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran són una bona eina 
per materialitzar-la, com a més 
municipis puguem arribar mi-
llor.

El funcionament de cada aula 
és autònom?
No ben bé. Per una banda, el 
disseny de la programació i la 
contractació dels professors i 
ponents ho coordinem des del 
campus Terres de l’Ebre. I per 
una altra, els ajuntaments dels 
municipis on s’imparteixen les 
classes s’encarreguen de buscar 
el local i gestionar les matrícu-
les en col·laboració o no d’algu-
na entitat del municipi. Es tracta 
d’una activitat que compta amb 
el suport dels set ajuntaments 
implicats, de la Diputació de 

Tarragona i també de la Funda-
ció la Caixa. 

Parlem de les diferents acti-
vitats.
Bàsicament són xerrades que es 
busca que siguin dinàmiques i 
atractives per als alumnes. Mol-
tes les programem a petició 
d’ells mateixos, ja que d’un any 
a un altre ens fan suggeriments. 
És important que hi hagi aquest 
intercanvi d’impressions i ens 
trobem que sovint ens dema-
nen aprofundir en aspectes de 
la història local. Els temes són 
molt variats, aborden des de la 
memòria històrica, per exem-
ple aquest curs n’hi ha un so-
bre l’exili republicà, fins a temes 
ambientals, històrics, d’econo-
mia domèstica o de salut. Són 
temes d’interès social i s’im-
parteixen des d’una perspectiva 
actual. Potser de cara properes 
edicions plantejarem alguna 
conferència sobre noves tec-
nologies, a veure si contribuïm 
a reduir l’escletxa digital.

Quin seria el perfil d’aquests 
i aquestes estudiants sèni-
ors?

El perfil és molt variat, ja que 
tenim gent gran de diferents 
edats, els més grans poden tenir 
90 anys, però alguns no arriben 
als 60. Molts repeteixen cada 
any i n’hi ha que són autèntics 
veterans. La característica que 
potser els uneix és que són per-
sones curioses amb moltes ga-
nes d’aprendre i de compartir 
experiències per als quals l’edat 
no és cap entrebanc. Caracte-
rístiques que sovint, potser per 
desconeixement o prejudicis, 
associem més amb la gent jove.

També es proposen sortides 
culturals
Sí, així és. Cada aula organitza 
la seua sortida particular i des-
prés en fem una de grup per 
fomentar l’intercanvi entre els 
alumnes dels diferents muni-
cipis. Les últimes trobades ens 
hem quedat al territori. Fa un 
parell d’anys vam visitar el Mu-
seu del Mar a Sant Carles de la 
Ràpita i l’any passat vam fer una 
passejada en barca pel Garxal, i 
també vam fer una visita a una 
bodega de vins del Penedès. 
Són unes trobades molt pro-
fitoses perquè afavoreixen la 
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socialització entre ells i el cert 
és que les esperen en deler. De 
fet, per a mi també és molt enri-
quidor acompanyar-los perquè 
t’adones que en aquesta etapa 
de la vida es manté la il·lusió per 
descobrir, aprendre i forjar no-
ves amistats. Veus que l’edat, en 
alguns casos no és un obstacle 
sinó un plus. L’any passat per 
exemple, vaig observar que una 
alumna de 90 anys va fer molta 
amistat amb dos alumnes de 60 
anys i tot i la diferència d’edat es 
va establir entre elles un vincle 
molt bonic.

Que he de fer si em vull ma-
tricular?
El termini de matrícula finalitza 
el 31 d’octubre i es pot passar a 
recollir el formulari de matrícu-
la pel campus Terres de l’Ebre 
de la URV o per cadascun dels 
ajuntaments que ofereixen l’ac-
tivitat (Tortosa, Deltebre, Am-
posta, Sant Carles de la Ràpita, 
La Sénia, Móra d’Ebre i Flix). El 
preu és de 35 euros. A la “http://
www.urv.cat/ca/estudis/forma-
cio-permanent/gent-gran/”pà-
gina web de les Aules de la Gent 
Gran es pot descarregar el for-
mulari i consultar la programa-
ció de tots els municipis.

“LA MATRICULACIÓ 
NO ES TANCA FINS AL 
31 D’OCTUBRE, PERÒ 
TOT SEMBLA INDICAR 
QUE MANTINDREM 
LA XIFRA DEL CURS 
PASSAT QUE VA SER 
DE 370 ALUMNES 
O FINS I TOT LA 
INCREMENTAREM 
LLEUGERAMENT”

Aules gent gran trobada 2019
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R-BÍTEM, DIRECTE 
A SEGONA
La temporada passada del 
R-Bítem va ser una de les més 
decebedores de la seva histò-
ria. Però ara torna a il.lusionar, 
després de 4 anys a tercera. 
Ni els més optimistes podien 
pensar que en sis jornades 
serien líders, imbatuts, amb 
sis victòries i zero gols rebuts, 
sent l’únic equip de Catalu-
nya fins a 3 catalana amb 
la porta a zero, juntament 
amb el Vilassar B. Diuen que 
perquè un equip sigui campió 
necessita un bon porter, una 
bona feina defensiva i un gran 
golejador. Els de Bítem ho 
tenen. L’èxit d’aquest equip 
va començar en encertar el 
fitxatge del seu entrenador 
Vallés. S’ha fet una bona pla-
nificació de fitxatges. Dels 11, 
sis la temporada passada eren 
juvenils. Altres factors són 
la qualitat de l’equip, la unió 
al vestidor, el gran treball, el 
sacrifici, l’actitud i la humilitat. 
I no haver només una figura. 
Potser l’única és Emili que 
porta 17 anys en aquest club. 
En té 41 i cada diumenge ho 
dóna tot. Aquesta setmana, 
el R Bítem va donar un cop 
fort guanyant a la Cava, que 
és un aspirant a l’ascens. Jo 
gairebé m’atreviria a dir que 
podria ser el campió però seria 
molt agosarat. Però, si no ho 
és, serà segon. De moment ha 
posat la directa per a l’ascens 
però cal aclarir que tal com 
està el grup, no serà un camí 
de roses.

CELMA

QUI TÉ LA RAÓ?
Diumenge passat, a Canal 
Terres de l’Ebre, a Minut 91,  
un dels temes candents va 
sorgir quan Josep Bertomeu, 
director esportiu del Camarles, 
va parlar sobre una suposada 
trucada del CD Tortosa que va 
rebre un jugador del seu equip, 
passades dues jornades ja del 
campionat. La trucada es diu 
que va fer-la el tècnic German, 
el qual nega haver parlat amb 
el jugador en qüestió. No és 
l’únic cas que ha sorgit en les 
primeres jornades del campi-
onat, sobre que un jugador ha 
manifestat al seu club que un 
altre del mateix grup s’ha diri-
git a ell per poder fitxar, amb 
el malestar que això suposa 
per al club al que teòricament 
li toquen un jugador. El que 
tinc clar és que Bertomeu no fa 
res mal fet, està defensant el 
seu club i el seu jugador, com 
ho han fet altres directius d’al-
tres equips. Així mateix, és una 
hipotesi, pot passar que entre 
jugadors de clubs diferents es 
coneixen i que un hagi fet un 
comentari a un altre, d’un altre 
club,  insinuant que “podries 
fitxar amb nosaltres perquè 
ens falta un jugador de la teua 
posició”. I que d’aquí s’origine 
una confusió perquè se’n faci 
ús del comentari com si fos 
una trucada oficial. Diumenge, 
el tècnic del Tortosa, German, 
farà els seus aclariments a Mi-
nut 91. Entenc que si German 
no ha trucat als jugadors, ha 
d’estar molest. Cal aclarir-ho 
i passar pàgina. I evitar cap 
malentès que crispi un partit.

MICHEL

MINUT 91 . A CANAL TERRES DE L’EBRE
DIUMENGE (22.30 h). Resums amb els gols: St Ildefons-Ascó, Torto-

sa-Canonja, la Sénia-Amposta, Ulldecona-Perelló, Camarles-Gandesa, 

Amposta B-Batea, la Cava-S Bàrbara, Flix-R Bítem, Rapitenca-Jesús i 

Maria, la cava B-Gandesa B i Ebre E. B-Catalònia B. Convidats: German 

(Tortosa), Parra (S Bàrbara) i Jordi Subirats ‘To’ (Amposta B).

PROPERA JONADA

PRIMERA CATALANA

S Ildefons-Ascó diu 12 h

SEGONA CATALANA 

DISSABTE

Pobla-Rapitenca 16.30h

Bonavista-M Nova 17h

Montblanc-Roda 17h

Riudoms-Borges 18h

DIUMENGE

Camarles-Gandesa 16.30h

Ulldecona-Perelló 17h

La Sénia-Amposta 17h

Ampolla-Cambrils 17.30h

Tortosa-Canonja 18h

TERCERA  CATALANA 

DISSABTE 

Flix-R Bítem 16.15h

Roquetenc-Aldeana 16.30h

Catalònia-Corbera 16.30h

Amposta-Batea 16.30h

Ametlla-Ebre Escola 17.15h

Rapitenca-J i Maria (18h)

DIUMENGE

la Cava-S Bàrbara 17h

Arnes-Olimpic 17h

St Jaume-Godall 17h

QUARTA  CATALANA 

DISSABTE 

Olímpic-Xerta 17h

La Cava-Gandesa 18 h

Ebre E-Catalònia 19.15h

DIUMENGE 

Pinell-Alcanar 15.45h

Fatarella-Benissanet 17h

R Bítem-Ginestar 17h

Descansen: Tivenys i Masden-
verge

FEMENÍ   

Gandesa-Arnes (ajornat)

Campredó-Batea (dis 12h)

Arnes-R Bítem (ajornat)

Rapitenca-E Delta (diu 11.45h)

J i Maria-Tortosa E (diu 11.45h)

Tortosa Ebre B-la Plana (diu 
12h)

La Plana B-Ginestar (diu 
12.30h)

Roquetenc-Alcanar (diu 16h)

PRIMERA CATALANA

L’Ascó va perdre a casa 
contra el Gavà (0-2).

D’aquesta forma, l’equip de la 
Ribera, després de 3 victòries 
com a visitant, continua sense 
puntuar com a local. També cal 
dir que en els tres partits jugats 
fins ara a casa, l’Ascó s’ha en-
frontat als tres primers classi-
ficats. En qualsevol cas, l’equip 
mereixia més dissabte. El tècnic 
Jordi Font parlava “d’una molt 
bona primera meitat on, tot i 
les alternatives que van poder 
haver-hi, el partit va estar prou 
controlat i, a més, vam disposar 

d’opcions per avançar-nos en el 
marcador. A la represa, el gol re-
but als primers minuts va fer mal 
i, tot i intentar-ho, no vam po-
der empatar i el Gavà va senten-
ciar amb un segon gol ja en els 
darrers minuts, quan nosaltres 
estàvem més oberts. No podem 
estar satisfets pel resultat, però 
sí pel treball i la bona feina de 
l’equip que, sobre tot pel primer 
temps, mereixia més”. 
L’Ascó visitarà diumenge vinent 
el camp del Sant Ildefons. 
Troyano ha estat baixa i ha fitxat 
amb el Flix.

L’Ascó mereixia més 
però cau a casa (0-2)

GERMAN, A MINUT 91

Selu Ruiz ha deixat el CD 
Tortosa.                   

El Tortosa, amb la lesió de Josué 
de llarga durada, havia de fitxar 
un porter. La incorporació es va 
accelerar la setmana passada i 
divendres es va incorporar Car-
los Rios (Catllar). A Camarles, 
diumenge, el tècnic German va 
decidir fer debutar al porter que 
recentment havia arribat. Aquest 
ha estat el detonant de la marxa 
del Tortosa del porter Selu que, 
a la plana 21 (Top Secret) explica 
més raons.  
D’altra banda, diumenge vinent, 
el tècnic del Tortosa, German, 
participarà a Minut 91, a Canal 
Terres de l’Ebre, per a parlar-ne 
de diverses qüestions d’interés. 
Entre aquestes, a més del tema 

Selu, German respondrà a les 
informacions que es van mani-
festar diumenge passat al pro-
grama sobre que ell va trucar a 
un jugador del Camarles, ja en 
plena competició. El club ca-
marlenc es basa amb el que diu 
el seu jugador, i aquest informa 
que German el va trucar. I no és 
l’únic cas. N’hi ha d’altres. El tèc-
nic diu que tot això no és cert. 
Diumenge donarà la seua versió 
a Canal Terres de l’Ebre. 

El porter Selu deixa el 
Club Deportiu Tortosa

CANAL TERRES DE L’EBRE

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

Dissabte (22 h), Flix-Remolins 
Bítem. I diumenge, Camar-
les-Gandesa (20.30 h). Cal dir 

que la matinada de dilluns es-
taran tots els partits gravats (11), 
els resums i integres, a ebredigi-
tal.cat. Minut 91, diumenge, co-
mençarà a les 22.30 hores. 

Partits transmesos
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VA GOLEJAR EL 
RIUDOMS (5-0)
Tercera victòria seguida del 
Gandesa, contra el Riudoms 
(5-0).  Blasi, en ratxa, va obrir 
el partit amb dos gols a la pri-
mera meitat. A la represa, Ori-
ol, Genís i Marc van ampliar el 
marcador fins el 5-0.  Segons el 
tècnic Guillermo Camarero: “cal 
destacar la bona feina defen-
siva de l’equip, tant diumenge 
com en les dues anteriors jor-
nades. Ens creen poques ocasi-
ons i això és perquè l’equip té 
molta solidesa. A més, hem re-
cuperat gent i això es nota per-
què hi ha més continuitat en el 
joc, amb més energia fins el fi-
nal. Del partit de diumenge, dir 
que vam anar de menys a més 
i que poc a poc ens vam trobar 
còmodes i vam estar en un bon 
nivell, donant velocitat a la pi-
lota i ritme. Així van venir els 
dos gols i altres jugades que 
van generar ocasions durant 
el primer temps. El Riudoms 
és un equip jove que penso 
que progressarà amb el pas 
de les jornades. Als primers 
25 minuts va pressionar molt 
bé però a la represa, quan va 
obrir-se per entrar en el partit, 
va deixar espais que nosaltres 
vam saber aprofitar, sent tam-
bé efectius en les ocasions. 
Penso que anem millorant en 
tots els aspectes i arribem en 
un bon estat als dos propers 
partits, contra el Camarles i el 
Tortosa”. 

Finalment, tal com vam anun-
ciar la setmana passada, Albert 
Castell va rebre la baixa de 
l’Ulldecona i va debutar diu-
menge passat amb el Gandesa, 
contra el Riudoms.

SEGONA CATALANA
El Tortosa s’imposa a 
Camarles (1-3)
El Tortosa va guanyar al 

camp del Camarles, en 
un partit molt intens, sobre 
tot a la primera meitat (1-
3). Doménech, amb dos 
llançaments de falta directes 
(idèntics), va posar per davant 
al Tortosa en dues ocasions. El 
Camarles va tenir possibilitats, 
però no va marcar. I a la 
represa, quan els locals ja 
van baixar la pressió i el 
partit es va trencar, Samu va 
sentenciar. 
Kiki, tècnic del Camarles: “la 
derrota va doldre però, a la ve-
gada, estic satisfet del treball de 
l’equip. Al futbol manen els gols 
i aquí va estar millor el Tortosa. 

Cal dir que vam començar bé, 
amb dues opcions, i que, en ge-
neral, vam fer un gran desgast, 
no deixant estar còmode al Tor-
tosa. Una falta directa fou el 0-1, 
però ens vam refer amb el gol de 
Sergi José. L’1-2, també de falta, 
va fer mal, malgrat que va haver 
resposta i vam tenir opcions, 
fent un travesser amb una falta. 
A la represa, vam seguir insis-
tint, amb noves ocasions. Però 
no vam marcar i el Tortosa, amb 
més espais, va sentenciar amb 
l’1-3”. German, del Tortosa, valo-
rava “el treball de l’equip que va 
saber sofrir quan va tocar fer-ho 
i va obtenir una victòria impor-
tant i que va costar molt”.

EL GANDESA 
ES DESTAPABrayan decideix el derbi 

Rapitenca-Ampolla (3-0) 
La Rapitenca va guanyar 

l’Ampolla amb gols de 
Brayan (2) i de Ferram dee 
penal. L’Ampolla, que acumula 
3 derrotes seguides, va fallar 
un penal amb el 0-0. 
Ramon Sancho, de la Rapitenca: 
“el partit s’hagués pogut compli-
car si ells aviat transformen el pe-
nal. No va ser així i amb els minuts 
vam reaccionar, avançant-nos 
amb el gran gol de Brayan. No 
obstant, tot i fer l’1-0, i cerar di-
verses contres amb possibilitats, 
no vam controlar el joc i, aquest 
va tenir anades i tornades, i l’Am-
polla es va trobar còmode i va 
disposar d’opcions per empatar. 
A la represa,  vam controlar més 

el centre del camp i, d’aquesta 
manera, quan això passa, i amb 
la gent ràpida que tenim per ban-
des i creatives en el joc interior, 
podem fer mal. El 2-0 de Brayan 
ja va encarrilar el duel i amb el 
penal, de Ferran, vam sentenciar 
la victòria davant d’un bon rival”. 
Enric Alaixendri, de l’Ampolla: “el 
3-0 no reflecteix la realitat del 
partit. Va ser igualat, amb pro-
posta de joc combinatiu pels 
dos equips i amb ocasions a les 
dues Porteries. La diferència va 
estar en la pegada i la Rapitenca 
ens va superar en aquest sentit. 
En moments puntuals, vam tenir 
ocasions per empatar i també per 
avançar-nos, com el penal fallat”.

REMUNTADA LOCAL
Triomf de l’Amposta, 
contra la Pobla (2-1)
L’Amposta va guanyar la 

Pobla i té 14 punts. Un gol 
de Ferreres, a la represa, va ser 
el 2-1 i la victòria. 
Xavi Cid, tècnic de l’Amposta: “va 
ser un partit complicat, davant 
d’un equip jove que si el deixes 
jugar et pot crear dificultats. No-
saltres vam començar bé en la 
pressió i així vam tenir un parell 
d’opcions. No obstant, amb els 
minuts, ja no vam pressionar bé 
i ells van tenir més control de 
pilota. Arran d’una contra ens 
van marcar el 0-1 i, poc després, 
van fer un pal. En els darrers deu 
minuts de la primera meitat vam 
reaccionar i vam igualar el partit, 

fent Carles amb un cop de cap 
l’1-1. I una incursió de Beltran, 
tallada amb falta, va ser targeta 
que fou la segona i expulsió. Al 
descans, vam fer canvis i l’equip 
a la represa va sortir molt posat. 
D’aquesta manera, aprofitant un 
rebuig, Ferreres va establir el 2-1. 
Vam insistir i vam disposar de 
possibilitats per sentenciar. No 
vam fer-ho i vam acabar patint, 
tenint la Pobla una darrera situa-
ció per marcar. Victòria treballa-
da i soferta. Hem de seguir ma-
durant en els partits per a crèixer 
com a equip”. En la propera jor-
nada, l’Amposta visita el líder la 
Sénia. 

LA SÉNIA SEGUEIX LÍDER
Malestar al Perelló per 
l’arbitratge (1-4)
L’arbitratge va crear malestar 

entre l’afició local.
Antoni Teixidó, tècnic del Perelló: 
“vam fer una primera meitat molt 
bona, tenint opcions per marcar. 
Estàvem molt bé. A la represa, la 
Sénia va fer el 0-1 i, després, d’un 
penal, que va ocasionar l’expul-
sió de Jonatan, ens va marcar el 
0-2. Ens vam refer i ens van anul.
lar un gol que va semblar legal i 
vam reduir distàncies amb l’1-2. 
Però llavors ens vam quedar amb 
nou per una expulsió injusta i, 
amb espais, Callarisa va aprofi-
tar-los i va sentenciar amb dos 
gols més. Res a objectar a la Sé-
nia que va fer el seu partit però 

penso que l’àrbitre va influir en 
el resultat”. Juanjo Serrano, de 
la Sénia: ”el partit el vam co-
mençar bé. Després el Perelló va 
estar millor tenint alguna ocasió 
clara. A la represa, aviat, vam fer 
el 0-1 i també el 0-2 arran d’un 
penal que va comportar expul-
sió. El Perelló es va posar en el 
partit amb l’1-2 però llavors, una 
expulsió rigorosa, els va fer que-
dar amb nou. Vam aprofitar-ho 
i, amb espais, vam sentenciar. 
Gran treball, tan en atac com en 
defensa. Amb treball i humilitat 
podem fer bons resultats. Però si 
ens relaxem, perdrem l’ocasió de 
fer una bona temporada”.     

AGUSTÍ LIDERA EL 
TRIOMF DEL MÓRA 
LA NOVA (2-1)

El Móra la Nova va sumar la ter-
cera victòria a casa, contra un 
Ulldecona que va fer molt bona 
sensació. Agustí va marcar els 
gols locals al primer temps, el 
segon de penal. L’Ulldecona es 
va quedar amb deu per l’expul-

sió de Reolid abans del descans. 
A la represa, va ajustar el partit, 
marcant Ivan el 2-1, que va ser 
definitiu. Nando Garcia, del Móra 
la Nova: “la millor lectura van ser 
els tres punts. En general, no vam 
estar bé i a la segona meitat, amb 
el 2-0 i amb superioritat numè-
rica, no vam saber llegir el partit 
davant d’un molt bon rival que va 
adaptar-se força bé i que ja a la 
primera meitat va tenir ocasions. 

I a la represa, amb deu, va ajustar 
el marcador i ens va fer patir fins 
el final. Aquesta setmana toca 
millorar amb els aspectes en què 
no vam estar bé dissabte”. 
Albert Bel, de l’Ulldecona: “les 
sensacions van ser bones però, 
com en l’anterior partit fora, no 
foren suficients per a puntuar. 
Crec que l’equip, ja a la primera 
meitat, va tenir opcions, i a la re-
presa, tot i jugar amb 10, va fer el 

2-1 i va insistir fins el final, recla-
mant els jugadors un possible 
penal que l’àrbitre no va consi-
derar com a tal”. 

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

13
12
11
15
13
10
13
15
8
8
8
8
6
10
4
5
5
2

3
4
6
4
7
7
7
9
6
10
11
13
12
11
7

18
17
14

16
14
14
13
11
11
10
9
9
8
7
6
5
4
4
4
2
1

equip                    GF       GC     PNTS
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EL R BÍTEM GUANYA 
LA CAVA (2-0)

3A CATALANA

EL SANTA GOLEJA A 
L’ARNES I ÉS SEGON

El R-Bítem és líder en solita-
ri després de guanyar la Cava 
(2-0). I, a més, segueix sense 
rebre cap gol. Els locals es van 
avançar aviat arran d’una bona 
jugada que va culminar Balada. 
El partit, però, fins el descans, 
va ser molt travat. La Cava va 
reclamar un penal que no va 
ser xiulat. A la represa, l’àrbi-
tre es va equivocar no donant 
la llei de l’avantatge en una 
jugada visitant que va acabar 
amb gol. L’àrbitre va dema-
nar disculpes per l’error. Amb 
l’1-0, el partit va seguir incert 
i travat. Però, amb els minuts, 
va perdre ordre i el R Bítem va 
saber aprofitar els espais per 
inventar una bona jugada entre 
Balada i Moha que va culminar 
el propi Balada amb excel.lent 
qualitat. Amb el 2-0, la Cava 
va tenir la gran ocasió que va 
evitar Reolid. I els locals van 
tenir la seua amb un penal que 
va fallar Emili. El R.Bítem, amb 
un gran treball defensiu, és un 
líder ferm. La Cava va mostrar 
desacord amb l’arbitratge per 
dues decisions que van ser 
“determinants” en la dinàmica 
del duel. 

El Santa va vèncer a l’Arnes (4-1) 
i, amb 5 victòries seguides, puja 
a la segona plaça. Parra, tècnic 
planer: “el 4-1 no reflecteix el 
que va ser el partit. Sobre tot a 
la primera meitat, l’Arnes va estar 
ben posat. No obstant, l’eficàcia 
nostra amb el 2-1, poc abans 
del descans, i el 3-1, a l’inici de 
la represa, van decidir. I després 
vam fer el 4-1. Un resultat mas-
sa inflat”. El Santa, segon, visita 
la Cava, tercer: “la lliga acaba 
de començar. Hem de seguir, 
treballant com fins ara i sent 
conscients de les nostres possi-
bilitats”. Roger, de l’Arnes: “vam 
fer una bona primera part, amb 
protagonisme en el partit. Tot i 
rebre l’1-0, l’equip es va refer i 
vam empatar i, a més, ens van 
anul.lar un gol a John. No obs-
tant, poc abans del descans, el 
Santa va marcar el 2-1. A la re-
presa vam intentar-ho però ar-
ran d’una altra errada, va venir el 
3-1. La veritat és que, malgrat te-
nir dues opcions per entrar en el 
partit, ja no vam poder fer-ho i el 
Santa, a la contra, va tenir altres 
posisbilitats a més del 4-1. Són 
quatre derrotes però treballarem 
per refer-nos”. 

EL CATA ACABA AMB 
NOU A L’ALDEA (2-0)

EBRE ESCOLA-
BATEA (1-1)

EL FLIX SUPERA 
L’AMPOSTA (2-1)

L’AMETLLA CREIX A 
CORBERA (0-2)

L’Aldeana, després de tres jor-
nades, va tornar a guanyar. Va 
fer-ho contra el Catalònia (2-0). 
Partit molt travat i amb poc rit-
me. A la primera meitat, el Ca-
talònia va tenir més el control. 
Però una pèrdua de pilota va 
suposar una falta sobre el local 
Robert quan ja entrava a l’àrea. 
De la falta, rebuig de Gerard, 
porter visitant, i gol de Mica. 
Fins el descans, el ritme no va 
millorar i la única incidència 
fou la segona targeta per al je-
susenc Josep. Les queixes del 
Catalònia van començar aquí 
perquè “altres faltes similars no 
foren castigades amb targeta”. 
A la represa, el Catalònia, amb 3 
canvis, va intentar-ho, però no 
va poder fer ocasions. I quan el 
partit es trencava, una falta del 
visitant Manu, per darrera i sen-
se opció de jugar la pilota, va ser 
sancionada per l’àrbitre amb la 
vermella. Amb el Cata amb nou, 
els aldeans, que van reclamar 
un penal sobre Robert, van sen-
tenciar amb una gran acció in-
dividual de Villarroya. Partit gris 
i malestar visitant pel criteri de 
l’àrbitre amb les targetes. “Les 
expulsions no van ser justes”.  

Ebre Escola i Batea van empatar 
en un gran partit (1-1). 
Un partit molt tàctic a la primera 
meitat quan els dos equips sabi-
en el que volien fer, amb pilota 
i sense. 
El Batea, durant la primera mitja 
hora, va disposar de més control 
de pilota però l’Ebre va tenir-lo 
a en el darrer quart del primer 
temps quan va disposar de dues 
opcions per marcar. El Batea va 
reclamar un penal d’Izan sobre 
Ferri. A la represa, aviat, Monte-
só va fer l’1-0. El partit, llavors, 
va tenir anada i tornada. El Batea 
va passar uns minuts complicats 
tot i que va disposar d’una opció 
clara amb una rematada al tra-
vesser. I va empatar arran d’un 
penal molt protestat pels locals. 
Ferri va transformar la pena mà-
xima. A partir d’aquí, partit obert 
fins el final. L’empat podria ser 
just pels mérits dels dos equips. 
L’Ebre va tornar a oferir una molt 
bona imatge, sabent adaptar-se 
al partit, quan tenia la pilota i 
quan no la tenia. El Batea, amb 
diverses baixes com Almestoy i 
Adrià, va anar a remolc però va 
salvar un punt quan pitjor ho te-
nia.

El Flix va guanyar a l’Amposta 
i és cinquè. Manel Landa, del 
Flix: “a la primera meitat ens va 
costar molt. I l’Amposta va estar 
millor, fent el 0-1 als 30’. A par-
tir d’allí, vam reaccionar, i ja vam 
combinar més i vam empatar 
abans del descans. Un gol clau. 
A la represa, ja vam jugar molt 
posats, amb les línies més juntes 
i pressionant més amunt. Llo-
renç, culminant una contra, va 
establir el 2-1. El partit va obrir-
se i els dos equips vam tenir 
opcions. Va ser una segona part 
força interessant”. El Flix rebrà el 
líder, demà dissabte. Jordi Subi-
rats, de l’Amposta B: “pel partit 
que vam fer, no mereixiem la 
derrota. A la primera meitat vam 
pressionat dalt i vam tenir un 
parell d’opcions fins el gol de 
Marc per l’escaire. Eric i Roi van 
tenir el 0-2. Però el Flix, al 44, 
va empatar amb un tret parabò-
lic des de la frontal. A la represa, 
aviat, Roi va disposar d’una oca-
sió. De l’1-2 es va passar al 2-1. 
Des de llavors, ells van estar 
més replegats buscant la contra 
i nosaltres vam dominar més i 
recordo un parell d’oportunitats 
per a poder empatar”.

Jordi Barrufet, tècnic del Cor-
bera: “es va tornar a repetir una 
història ja coneguda. Durant 60-
70 minuts estem ben posats i no 
som inferiors al contrari. Però a 
partir d’aquell instant, el tema 
físic nostre no és l’adequat i ho 
acusem. Llavors, l’Ametlla es va 
imposar i ens va superar en el 
darrer tram de la confrontació, 
tenint opcions i fent els gols en 
pocs minuts. Haurem de treba-
llar per poder canviar la dinàmi-
ca”. Ivan Romeu, de l’Ametlla: “la 
primera meitat va ser anivellada, 
amb igualtat de forces. El Cor-
bera va tenir la seua ocasió. Als 
darrers deu minuts del primer 
temps nosaltres ja vam dominar 
i vam crear algunes ocasions. 
A la represa, el domini nostre 
va incrementar des de l’inici. 
El Corbera, just d’efectius, va 
acusar-ho i nosaltres, amb més 
canvis i gent de refresc, vam in-
tensificar el control de la pilota i 
les arribades. Però el gol no va 
arribar fins el minut 30 de la re-
presa, a la sortida d’un córner, 
obra de Froi. Toni poc després 
va fer el 0-2 que va sentenciar. 
Content pel joc i la victòria, que 
fou treballada”. 

MÉS EFICÀCIA 
RAPITENCA (0-2)
El filial de la Rapitenca va gua-
nyar a Móra d’Ebre (0-2). Jor-
di Roca, de l’Olimpic: “vam fer 
una primera meitat molt bona, 
davant d’un bon equip. Vam 
tenir opcions per avançar-nos, 
a més de controlar en moltes 
fases el joc. La represa ja va ser 
més oberta, amb domini altern. 
Nosaltres vam disposar de 4 ó 5 
ocasions per a fer l’1-0. I ells van 
estar més encertats i Reverté va 
marcar el 0-1. Vam reaccionar i 
vam disposar d’una triple oca-
sió, amb rematada al pal, i del 
rebuig, Regolf va fer el 0-2 des 
de 50 metres. No estem fins a 
les àrees i vam acusar-ho”. Joan 
Subirats, de la Rapitenca: “va ser 
un partit molt intens i bonic, en-
tre dos equips d’un nivell similar. 
Destacar els dos porters. Nosal-
tres a la represa, amb els can-
vis, vam tenir més frescura i ells 
van baixar una mica. Reverté va 
marcar el 0-1 i Regolf, quan ells 
ja es van precipitar més a l’atac i 
deixaven espais, va fer un golàs 
des de camp propi. Molt con-
tent de la victòria, després de 
dues derrotes. El treball és bo. 
Ens faltava més encert a les àre-
es i diumenge vam tenir-lo”.  

Dalt esquerra: joves falduts al primer equip: Dani, Marc i Pere. A la dreta, la Rapitenca al vestidor. I baix, el Gandesa B.
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EL JESÚS I MARIA 
VENÇ EL S JAUME

3A CATALANA                                                                   

EMPAT AL GODALL  
ROQUETENC (1-1)

El Jesús i Maria va guanyar elSant 
Jaume (3-1). David Garcia, del J 
i Maria: “no va ser un bon partit 
nostre. El Sant Jaume ens va difi-
cultar el nostre joc. A més, el seu 
joc directe, a través d’Edu, ens 
va crear problemes. Va ser im-
portant l’encert en dues jugades 
d’estratègia per posar-nos amb el 
2-0. Albacar, de penal, va ajustar 
el marcador però el 3-1, també 
de penal ens va donar una victò-
ria que és important per la con-
fiança”. Anton, del S Jaume: “va 
ser un partit molt disputat, amb 
poques ocasions i molt migcam-
pisme. El J i Maria es va avançar 
amb dos gols en dos córners mal 
defensats per nosaltres i en què 
el jove porter també va acusar la 
inexperiència. A la represa, vam 
sortir a pressionar a camp con-
trari. Un penal absurd, però que 
ho era, fou el 2-1. Ells es van po-
sar més nerviosos i va haver-hi 
alguna picabaralla que sobrava. A 
poc del final, un xoc entre el nos-
tre porter i un davanter local fou 
un penal que per mi no era. El 3-1 
va sentenciar. Bona actitud dels 
que estan, ja que hi ha gent que 
ha decidit marxar. Hem de seguir, 
esperant traure bons resultats”. 

Segons Robert Avinyó, del Go-
dall: “a la primera meitat el 
Godall va ser superior, avan-
çant-nos en el marcadpr i tenint 
opcions clares com un pal de 
Cana o una ocasió de Ferran. 
A la represa, el Roquetenc va 
pressionar més amunt i ens va 
crear dificultats. Vives i Moha es 
van lesionar i vam haver de fer 
un canvi de plantejament. El Ro-
quetenc ens va apretar fins que 
al 85, arran d’una badada defen-
siva nostra, va aprofitar-la per 
empatar. Crec que per la prime-
ra meitat mereixiem la victòria. 
Hem de seguir treballant, millo-
rant tot el que fa falta aquesta 
setmana”.  Miquel Campos, cap 
de premsa del Roquetenc: “la 
primera meitat va ser igualada, 
amb ocasions repartides, fins el 
minut 27 quan de penal el Go-
dall va fer l’1-0. Llavors, fins al 
descans, el Godall va tenir oca-
sions com un gol anul.lat per 
una suposada falta al nostre 
porter. A la represa, el Roque-
tenc va fer canvis ofensius i va 
fer també un pas endavant. El 
Godall va defensar-se més en-
rera i al final va arribar el premi 
amb el gol de Martí“ 

EL GINESTAR, AMB MÉS ‘PEGADA’, 
SUPERA A L’ALCANAR (3-0)

TRIOMF DEL 
GANDESA B (1-0)

REMUNTADA ÈPICA 
DEL MASDENVERGE 

El Ginestar és un dels líder en 
haver guanyat, com la Fatarella, 
els quatre partits. Diumenge va 
imposar-se contra l’Alcanar (3-
0). Segons Àngel Guiu, tècnic 
del Ginestar: “va ser un partit 
molt disputat, contra un bon 
equip que crec que estarà a la 
part alta de la taula. La prime-
ra meitat fou més intensa, amb 
domini altern i arribades a les 
dues àrees. Nosaltres vam te-
nir l’encert necessari i Carlos 
va marcar aprofitant un rebuig 
del seu porter. A la represa, el 
ritme va baixar. Ja va ser més 
travada.  L’Alcanar va sortir fort 
i va fer diverses arribades, sense 
culminació. Nosaltres vam estar 
ferms en defensa i vam saber 
contrarrestar la seua empenta. 
Amb el partit més trencat, i ar-
ran d’una bona jugada nostra, 
Rafik va establir el 2-0. I ja al fi-
nal, Carlos, per a mi habilitat, va 
fer una vaselina des de gairebé 
el mig del camp i va aconseguir 
el 3-0. El resultat, tal com va 
anar el partit, potser va ser inflat 
perquè l’Alcanar també va fer 
mérits per marcar algun gol”. 
Miquel Cervelló, tècnic de l’Al-
canar: “com els anteriors partits 

El Gandesa B va guanyar a 
l’Olímpic B (1-0). Joel, del Gan-
desa B: “va ser un partit molt 
igualat, amb poques ocasions. 
La represa va ser més intensa 
però sense crear moltes possi-
bilitats. Arran d’una falta que va 
traure Joan, es va originar el gol 
que fou l’1-0 definitiu. Content 
pel resultat; mantenim la por-
teria a zero i això és important. 
Lamentar la lesió de Robert, al 
minut 20, que s’afegia a altres 
baixes. D’altra banda, important 
la tornada de Ricard o l’apor-
tació de jugadors com Guillem 
que, sent sub23, poden jugar 
amb nosaltres”. Emilio Pedrola, 
de l’Olímpic. “la primera meitat 
va ser molt igualada en la que els 
dos equips volíem jugar la pilota. 
No van haver-hi ocasions, però 
sí molt d’ordre sobre el camp. La 
segona va seguir amb la matei-
xa tònica fins al minut 75 quan 
en una acció desafortunada, ens 
vam fer un autogol. Llavors, ens 
vam abocar per buscar l’em-
pat i el Gandesa va tenir espais 
per a sentenciar. Tot i la derro-
ta, el partit reforça l’autoestima 
i referma la línia ascendent de 
l’equip”. 

El Masdenverge va remuntar 
un 1-5 amb 4 gols de Xavi To-
màs, Destacar els 5 gols d’Adrià 
de l’Ebre (nova incorporació). 
Poley, del Masdenverge: “a la 
primera meitat no vam jugar 
malament però ens va faltar ac-
titud. A la represa, amb l’1-4, tot 
i rebre el cinquè gol, vam tenir 
paciència i vam insistir. Amb 
espais, l’Ebre va tenir un parell 
d’opcions per decidir. Però no-
saltres vam creure que podíem 
i això ens va dur a la victòria. 
Entrenem dos dies a la setma-
na sent 18 o 19 jugadors a cada 
entrenament. Plantilla àmplia 
que permet mantenir el nivell. 
El partit no va ser bo pels entre-
nadors però si pels aficionats. 
L’àrbitre va estar perfecte”. Xavi 
Vaquer, de l’Ebre: “és estrany 
que et remunten un 1-5 però el 
Masdenverge a la represa va fer 
una pressió alta i es va anar po-
sant en el partit. Nosaltres vam 
poder decidir a la contra, però 
no vam fer-ho. Hem d’apren-
dre. Som un equip jove (vam 
acabar amb 4 juvenils) i ens fal-
ta ofici. Felicitar el Masdenverge 
per l’equip i al seu bon entrena-
dor, Poley”.  

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

19
14
13
23
12
12
12
6
12
15
6
7

10
4
7
6
5
5

0
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7
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9
5
5
3
13
13
6
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13
16
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12
27

18
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15
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12
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11
10
8
7
7
7
7
4
3
3
2
0

TERCERA                    GF       GC     PNTS

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

11
10
12
8
14
9
6
6
6
4
8
2
7
2

1
4
5
2
9
7
4
5
8
7
15
9
11
6

12
12
9
9
9
9
6
3
3
3
3
3
0
0

QUARTA                    GF       GC     PNTS

EL CATA B GOLEJA 
A LA CAVA B (4-1)
El Catalònia B va assolir la se-
gona victòria, contra la Cava B 
(4-1). Pau Alegria, del Cata B: 
“seguim progressant i millo-
rant. Bon partit en general de 
tot l’equip. Amb els minuts, ja 
a la primera meitat, l’equip va 
dominar el joc tenint bones op-
cions. Abdel, de falta magistral, 
va fer l’1-0. Vam gaudir d’altres 
ocasions, sense definir-les. A la 
represa, La Cava B va avançar lí-
nies i en una contra nostra, molt 
ben portada, Vergés va marcar el 
2-0. Abdel, en una acció en què 
el nostre porter va fer un llança-
ment llarg i el vot va sorpendre 
al porter rival, va assolir el 3-0. 
La Cava va intentar-ho però Àlex 
Garrigós i l’equip en defensa van 
estar molt bé. Vam rebre el 3-1 
però, al final, Ferreres, de cap, 
aprofitant una gran jugada de 
Bayerri, va aconseguir el 4-1”. 
Juanjo Aliau, de la Cava B: “vam 
perdre contra un bon equip que 
em va agradar. No passa res. 
Nosaltres hem de seguir treba-
llant per millorar i aprendre de 
cada jornada. Ja hem de pensar 
en la propera per a buscar fer un 
bon partit i intentar sumar els 
punts”.

LA FATARELLA 
GUANYA A XERTA

PRIMERA VICTÒRIA 
DEL TIVENYS (4-2)

La Fatarella va guanyar a Xerta 
en un partit molt igualat en què 
els visitants es van avançar als 
primers minuts (0-1). El gol, ar-
ran d’un córner, seria l’únic que 
va pujar al marcador. El Xerta 
va pressionar molt amunt, cre-
ant perill amb els llançaments 
de banda d’Àngel. Però la Fa-
tarella va estar molt ben posa-
da i va saber sofrir, conservant 
l’avantatge i sumant una victò-
ria de prestigi que el consolida 
en el liderat havent guanyat els 
4 partits. Eric Borràs, del Xerta: 
“felicitar al rival per la victòria 
però penso que un empat no 
hagués estat injust. No obstant, 
la Fatarella es va defensar amb 
molt ofici, sent molt potent en 
el joc aeri. Nosaltres, quan vam 
poder combinar, fou quan vam 
tenir més possibilitats. Però, 
tot i intentar-ho, no vam poder 
empatar davant d’un rival molt 
ferm. Felicitat a l’equip pel tre-
ball i també a l’àrbitre per l’ac-
tuació en una bona matinal de 
futbol, amb un partit molt intens 
i disputat”. Costa, de la Fatare-
lla, destacava “la feina de l’equip 
que ens va comportar una vic-
tòria molt treballada”.

El Tivenys va guanyar el pri-
mer partit, contra el R Bítem 
(4-2). Els bitemeros van avan-
çar-se amb gol de David i van 
tenir una altra opció. El filial de 
Bítem va començar millor el 
partit, ben posat, davant d’un 
Tivenys apàtic que, no obstant, 
va fallar un penal i va tenir una 
ocasió molt clara amb remata-
da al pal d’Adama. Tot va can-
viar amb el gran gol del local 
Àlex Fernández, amb un tret 
des de fora de l’àrea. L’1-1 va 
modificar la dinàmica dels lo-
cals que van remuntar amb el 
gol d’Adama i que van crear un 
parell d’opcions per ampliar el 
marcador. A la represa, el par-
tit es va travar. El R Bítem no 
inquietava però estava dins de 
la confrontació. Va ser així fins 
que Adama va marcar el 3-1. 
El R Bítem es va quedar amb 
deu i el Tivenys va sentenciar 
amb un magistral llançament 
de falta de Sergi. En els darrers 
minuts el juvenil de primer any 
del R Bítem, Òscar Garcia, va 
reduir distàncies. Els visitants 
van  acabar el partit jugant dins 
l’àrea local buscant el tercer 
gol. Al final, 4-2. 

fora de casa, vam jugar força 
bé però ens va mancar gol. La 
pilota no va entrar, quan vam 
tenir opcions clares. Nosaltres 
vam dominar en moltes fases 
i vam disposar de les ocasions 
però ells van tenir més pega-
da. Aquí va estar la diferèn-
cia. El 3-0 penso que va ser 
molt inflat pels mèrits dels dos 
equips. Nosaltres vam crear 6 
ó 7 ocasions i no vam marcar 
i ells, amb menys, ens van fer 
tres gols. Les petites errades 
que cometem les paguem ca-
res. Al primer temps, de poder 
anar 0-2, vam passar a l’1-0. I a 
la represa, vam poder entrar en 
el partit però va ser el Ginestar 
qui va decidir. L’actitud, el tre-
ball i el joc són el que esperem 
de l’equip. Falta només gol. 
M’agradaria destacar al porter 
Àlex, que a l’escalfament es va 
fer mal al dit. Però va decidir 
jugar. Després es va compro-
var que havia jugat amb un dit 
trencat. I cal dir que va estar 
força bé, fent bones aturades. 
Ara estarà 4 setmanes de bai-
xa. Des d’aquí donar-li ànims 
perquè es recuperi. Va ser molt 
valent jugant així”. 

4A CATALANA
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MOT0 3 CICLISME
ALCOBA, A UN 
SOL PUNT DE SER 
CAMPIÓ

ÈXIT AL 
GRAN FONDO
SB HOTELS

La victòria en el circuit d’Alba-
cete, en la penúltima prova del 
Mundial Júnior de Moto 3, i la 
segona de la temporada després 
del triomf a Barcelona, deixa el 
títol pràcticament sentenciat per 
part de Jeremy Alcoba (Laglisse 
Academy. Tan sols una desgrà-
cia o gairebé un miracle, poden 
evitar que el pilot jesusenc, pot 
aconseguir el títol, culminant una 
actuació molt regular durant tota 
la competició. En la classificació 
general Jeremy Alcoba suma un 
total de 179 punts.
(L’Ebre/ebredigital.cat)

La nova edició de la Gran Fondo 
SB Hotels Terres de l’Ebre va te-
nir un gran èxit de participació. 
Aquesta renovada marxa ciclo-
turista, que es va organitzar per 
primera vegada l’any 1981, va 
comptar amb més de 600 ciclis-
tes de diversos indrets.
L’Hotel SB Corona Tortosa es va 
convertir en el centre neuràlgic 
de l’esdeveniment cicloturista 
acollint l’inici i el final de prova. 
Abans del tret de sortida, es va 
realitzar un minut de silenci en 
record a Antonio Acero, presi-
dent de la Penya Baix Ebre “Ja 
Arribarem”, entre 1984 i 1996.
A les 8h, els cicloturistes van 
iniciar un recorregut de 100km  
arribant a Móra d’Ebre. Sobre 
les 11:30, van començar ha ar-
ribar tenint l’opció de quedar-se 
a meta o continuar el circuit per 
acabar coronant el Mont Caro 
de 1.441 m. (JF/ebredigital.cat)

BÀSQUET
VICTÒRIA DEL 
CANTAIRES A LA 
SÉNIA (64-73)

Tres de tres. Nova victòria del sè-
nior masculí del Cantaires Torto-
sa en el seu desplaçament a la 
pista de la Sénia on els tortosins 
s’imposaven per nou punts de 
diferiència amb el 64 a 73 final.
Els de Clàudio César Prieto però 
va haver de remuntar de nou, 
després d’un inici de partit dubi-
tatiu on els del Montsià adquiri-
en deu punts d’avantatge. De la 
resta del grup destacar la derrota 
contundent del Móra d’Ebre a la 
pista de l’Àguiles on caia de qua-
ranta punts de diferiència, amb el 
84-44 final, mentre l’Ametlla de 
Mar ajornava el seu compromís  
amb el Constantí. D’altra banda 
al grup segon de territorial victò-
ries del Rapitenc davant el Cala-
fell (86-85) i de l’Amposta davant 
el Sant Pere i Sant Pau (72-55), 
mentre l’Alcanar era derrotat a 
casa per 52 a 71 davant l’Arboç.
(JF ebredigital.cat)

VOLEI HANDBOL
DERROTA DEL 
ROQUETES A 
CANÀRIES

RESULTATS DEL 
CENTRE D’ESPORTS 
TORTOSA

Club Volei Roquetes.
El sènior masculí va caure der-
rotat al camp del San Roque per 
3-0 en un duel en què els de Ro-
quetes es van veure superats per 
un equip molt complet en tots els 
aspectes del joc, especialment en 
el vessant ofensiva.
L’altre equip que va jugar, el cap 
de setmana passat, va ser l’infantil 
femení que va perdre a Sant Pere 
i Sant Pau (3-0). Derrota enfront 
un gran rival amb un bon joc tant 
tàctica com tècnicament. Tot i la 
diferència de rodatge entre els 
equips, l’infantil mostra indicis de 
millora i potencial per seguir pro-
gressant i de ben segur que amb 
el pas de les jornades s’assolirà 
un bon nivell de joc.

Resultats dels equips del Centre 
Esports Tortosa.
Infantil Masculí. Molins de Rei-
CET 30-17. El resultat final no 
reflecteix fidelment la diferèn-
cia entre els dos equips. L’equip 
sap i n’és conscient que té molt 
marge de millora i que això tot 
just acaba de començar. Cadet 
Masculí.  H Sant Miquel-CET 
18-20. Primera victòria en un 
partit irregular. Juvenil Femení. 
CET-BM La Roca 25-22. Prime-
ra victòria de les noies que, tot 
i continuar amb 4 baixes i tenir 
solament dos canvis a la ban-
queta, van poder tirar endavant 
el partit. 
Juvenil Masculí. CEH Ven-
drell-CET 21-24. Bon partit i tri-
omf del juvenil. 
Sènior Masculí. Tarragona HC-
CET 20-29. Victòria del CE Tor-
tosa en el segon partit de lliga, 
enfront el Tarragona HC.

FUTBOL SALA
RESULTATS DE LA 
LLIGA TERRES DE 
L’EBRE
Partits de la quarta jornada: 
Benifallet-UE Campredó
UD AP-TM Tortosa
FS Dertochip-CFS Roquetes
Deltebre FF Motors-Lligallos
AME Ametlla-CFS Rapitenc
Futsal Dermisa-Golafre
FS Toscà-AME Bull Boys

HANDBOL
DERROTA DE 
L’AMPOSTA, A SANT 
JOAN DESPÍ
El Sant Joan Despí s’enduia els 
punts contra l’Amposta (24-23) 
L’equip de Sasa Jovic va notar la 
baixa de Georgina Vila per lesió, 
la falta d’encert en les accions, i 
la rapidesa en el joc sobretot a 
la primera meitat, quan s’arriba-
ria amb el resultat de 14-8. A la 
represa del partit la situació era 
pràcticament la mateixa, fins 
quan faltaven uns vint minuts 
per acabar el matx: el canvi a la 
defensa 4-2 donaria opcions en 
la recta final del partit. Però la re-
acció no va ser suficient, o bé ar-
ribava una mica tard. Es va per-
dre per un ajustat 24-23. Demà a 
les 20 h, partit a Amposta contra 
el MUCHOTICKET PUCHI.
Resultats equips Club handbol 
Amposta: Infantil masculí: Oar 
Gràcia B-CHA 24-36
Cadet femení: Handbol Ri-
bes-CHA 33-19
Cadet masculí: CHA-Handbol 
Claret 18-17

AMPOSTA
MASTERCLASS 
DE GIMNÀSTICA 
RÍTMICA

Demà dissabte, dia 19 d’octu-
bre, el Club Gimnàstica Rítmica 
d’Amposta organitza una Mas-
terclass de Gimnàstica Rítmica 
dirigida per Noa Ros, Campiona 
d’Espanya de Gimnàstica Rítmi-
ca 2019. A la Masterclass hi as-
sistiran més de 100 gimnastes 
de diferents categories, d’arreu 
de Catalunya. Per tant, es preveu 
una gran jornada.

VETERANS
ROQUETENC, 
PRIMER LÍDER DE 
LA LLIGA
Partits 3a jornada
Ametlla, descansa
Aldeana-Amposta
Canareu-Alcanar
Roquetenc-Rapitenca
Perelló-Vinaròs
Tortosa-Delta de l’Ebre

EL PERELLÓ
TOT A PUNT PER A LA CELEBRACIÓ DE 
LA 16A MILLA URBANA A LA LOCALITAT,  
PREVISTA PER DEMÀ DISSABTE 
Al Perelló s’estan acabant de pre-
parar tots els detalls organitzatius 
per a demà dissabte dia 19 d’octu-
bre a partir de les 17 hores. Aquest 
any, s’espera la participació de 
clubs de la zona, així com d’es-
portistes vinguts d’arreu. Aquest 
encontre esportiu s’ha fet un lloc 
dintre dels calendaris esportius de 
la zona, durant el mes d’octubre. 
Hi haurà categories des de patu-
fets fins a veterans, així com mas-
culí i femení. Entre els tres primers 
classificats se’ls donarà trofeus, i 
també hi haurà premi per al pri-
mer classificat local de cada cate-
goria. En categoria d’absoluts, s’ha 
establert una gratificació econò-
mica per als tres primers classifi-
cats (1r- 150 €, 2n 120 € i 3r 90 €). 
Per a consultar més detalls sobre 
el programa previst, podeu adre-
çar-vos al web de l’Ajuntament 
del Perelló: http://www.elperello.
cat o també us podeu adreçar al 
telèfon 977 491021 (esports).
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EQUIPS DE LA JORNADA

SEGONA TERCERAEQUIP DE LA SETMANA

UE R BÍTEM

JO
AQ

U
IN

 C
EL

M
A

Els ‘babys’ de l’Amposta. En peu: Gito, Ayuso, Marc, Roger, Beltran, Àngel i Gerard. 

Ajupits: Miki, David, Tomàs i Gervi. Solament falta a la foto Ferran. Mitjana: 21 anys

· Troyano ha estat alta al Flix i 
baixa a l’Ascó. Xescu, exCata-
lònia, va rebre una oferta d’un 
equip d’aquesta categoria.
· El jugador de l’Ebre Escola, 
Campanals, s’ha d’operar per 
la lesió al lligament anterior.
· Aldeana, en la seua bona 
línia. Porta cinc tempora-
des quedant entre els cinc 
primers. Fins ara, només un 
partit perdut i per la mínima 
contra Batea. Gran treball de 
Bartolo. No obstant, diumen-
ge va guanyar però no va ser 
un bon partit.
· De moment, el Catalònia, 
només dues victòries. Té fus-
ta per estar més amunt. Diu-
menge, a l’Aldea, es va quedar 
amb nou, amb l’1-0, i va con-

TERCERA I QUARTA EN OFF

· Les tres campanyes de La 
Sénia, des del seu retorn a la 
segona catalana, són espec-
taculars. Fa tres, líder fins a 
la jornada 4; la passada a les 
primeres 12 jornades, només 
una derrota i ara 6 jornades, 
invicte i líder novament. Però, 
com diu Serrano, no pot ha-
ver-hi relaxació. La passada 
temporada, des de la jornada 
13 a la 27, dels 48 punts pos-
sibles, només 12. De moment, 
l’equip impecable.
· Vaig dir a la pretemporada 
que Rapitenca, Amposta, Tor-
tosa i Gandesa estarien entre 
els cinc primers i, de moment, 
ja ho estan.

PRIMERA I SEGONA EN OFF
· Aquest any, el Móra la Nova 
pinta molt bé. L’equip ja s’ha 
adaptat a la categoria. Només 
un partit perdut i per la mínima. 
Dissabte va guanyar però l’Ull-
decona va merèixer l’empat.
· Un aficionat del Perelló, en 
veure l’àrbitre que els tocava, 
Senhaji Outman, em va dir que 
que podria haver ‘moguda’ i així 
va ser. Al minut 66, l’equip local 
ja jugava amb 9 i va acabar amb 
9 targetes grogues i 1 vermella.
· Bryan, la lliga passada només 
va marcar un gol en 15 partits. 
Ara ja porta 4 dianes. És un ju-
gador determinant en aquesta 
campanya, en aquest equip en 
el que va debutar el juvenil Xavi 

siderar injustes les expulsions.
· Aquesta setmana, al partit Ebre 
Escola Batea 250 persones al 
camp. Aquest equip enamora.
· Al Corbera van haver 6 puja-
des de bessó als seus jugadors 
en el partit contra l’Ametlla. Els 
corberans han pogut incorpo-
rar 3 jugadors del poble, Jaume 
Gregori, Marc Tresseras i Albert 
Bardi, de 19 anys, últim fitxatge 
aquesta setmana.
· Jo creia que el vestidor de 
l’Ametlla li ho posaria molt difí-
cil a Ivan Romeu, com ha passat 
amb altres entrenadors. Però el 
mister em sorprèn perquè té als 
seus jugadors ferms, contents i 
implicats. I que duri. Faran una 
gran segona volta.
· No se si el Masdenverge pujarà, 

però la seva afició s’ho pas-
sa bé. 5 gols contra La Cava i 
aquesta setmana va remuntar 
un 1-5 contra l’Ebre Escola, 
amb 4 gols de Xavi Tomàs.
· Adrià Garcia va debutar amb 
l’Ebre Escola B i va marcar els 
cinc gols de l’equip a Mas-
denverge. També va debutar 
Cristian. 
·  Dels tres ascendits de 3a 
catalana ni un en posicions de 
descens però de moment Ar-
nes i Amposta B estan a prop.
· El diari Sport, dimarts, va des-
tacar el partit Xerta-Fatarella. 
Gran treball de Ramon Filella 
pel futbol modest en general, 
i en concret per l’ebrenc. Ell 
sap que a l’Ebre, el futbol es 
viu amb molta més passió.  

Tena de 16 anys.
· Un altre any podem tenir 
nombrosos descensos a 2a 
catalana. A la 1a,  dels 12 par-
tits jugats, Catllar i Valls no-
més n’han guanyat un.
· Albert Castell, després de 5 
temporades, va deixar l’Ull-
decona i ja va jugar els pri-
mers minuts amb el Gandesa.
· Roger Santaella (Ampolla) 
s’havia recuperat de la lesió 
de la primera jornada, però 
diumenge es va tornar a lesi-
onar, ara al Turmell. Se li va 
quedar travat en la darrera 
jugada del partit a la Ràpita. 
Això és mala sort. Ànims Ro-
ger. 

BELTRAN
(Amposta)

CALLARISA
(la sénia)

PUIG
(Tortosa)

ISMA
(Camarles)

MARCEL
(Ascó)

RÓDENAS
(Rapitenca)

RAMÍREZ
(Ampolla)

GUSTAVO
(Perelló)

IVAN 
(Ulldecona)

AGUS
(Móra N)

BLASI
(Gandesa)

ROGER
(Ametlla)

MARTÍ
(Roquetenc)

BALADA
(Catalònia)

ISAAC
(J i Maria)

ALEÑÀ
(Batea)

P. GALIANA
(Ebre E)

MARC BLAS
(Rapitenca B)

LLUC
(Aldeana)

PAU CASTRO
(S Bàrbara)

ADRIÀ
(Ebre Escola B)

NACHO
(Flix)

· El gran porter del Tortosa 
Selu va causar baixa: “la passa-
da campanya ja vaig aguantar 
molt però he seguit per estar al 
Tortosa, i ho he fet entrenant 
una vegada mes per setmana 
que la resta de companys. He 
fet tot el que se m’ha dema-
nat des que vaig renovar, però 
tot i així no em valora. Aquesta 
setmana va venir a entrenar un 
porter divendres i el diumen-
ge, sense més, de titular. Com 
que no és qüestió de treballar 
més ni esforçar-se, he pres la 
decisió d’anar-me’n. Quan se’n 
vagi que no li queda molt, si em 
volen tornaré a Tortosa perquè 
sempre serà el meu club. 
· Al partit Móra Nova-Ulldeco-
na, Agus va tirar un penal i el 
porter Fran Reolid, potser pel 
cabreig d’encaixar-lo, va dir-li 
una paraula ‘carinyosa’. L’àrbi-

tre ho va interpretar amb ex-
pulsió al porter.
· El míster del Perelló, Teixidó, 
visitarà al seu exequip, l’Ullde-
cona; Xavi Cid, míster de l’Am-
posta, s’enfronta al seu fill, a 
La Sénia; els germans Domín-
guez, ara a la Canonja, visiten 
el el Tortosa. S’abraçaran en 
els tres enfrontaments?.
· Per què Xavi Jaime va fitxar 
amb el Perelló? Fou clau el ju-
gador Edgar Samper amb qui 
va jugar al Reus juvenil. I tam-
bé la conversa amb Teixidó. 
Jaime va tenir ofertes del Valls, 
Catllar, Ampolla i Tortosa.
· L’entrenador de moda, Jordi 
Vallés (R-Bítem), va dir al pro-
grama de Michel que no el van 
renovar per entrenar al juvenil 
del Tortosa. Hagués estat ideal 
per dirigir un filial del Tortosa 
que encara no existeix.

TOP SECRET
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INGREDIENTS  (4 persones)

· 400 g de tallarines
· 150 g de nous pelades
· 250 g de formatge fresc 
(mató, ricotta, etc.)
· 100 ml de llet
· 2 grans d’all
· 4 brots de julivert
· 2 cullerades soperes d’oli 
d’oliva
· sal i pebre

TALLARINES
AMB SALSA DE NOUS

PREPARACIÓ:

Es posa a coure la pasta amb 
abundant aigua salada bullent 
i una mica d’oli. Es dauren els 
alls pelats i tallats a làmines dins 
un cassó amb una mica d’oli. 
Es treu del foc i es deixa refre-
dar. Es barregen els alls amb les 
nous, el formatge, la llet, el juli-
vert net i sense troncs, l’oli, la sal 
i el pebre, i es tritura bé. Quan 

la pasta està cuita, s’escorre 
ràpidament i es barreja amb 
la salsa. Es serveix al moment. 
Bon profit!

Suggeriment: Es pot acompa-
nyar de parmesà ratllat.
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OFERTa 
20€

CATALANA
MASAJE

DEPORTIVO
o erótico

con terminacion 
a escoger

XXX XXX XXX

TÈCNICS
 TITULATS

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

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

PRESSUPOSTOS
DE NOVA CREACIÓ DEL 

SEU JARDÍ
I/O MANTENIMENT 

SENSE 
COMPROMÍS

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

carnet i CERTIFICAT 
d’aplicador de produc-

tes fitosanitaris, pla 
d’higiene i SEGURETAT 

al treball en vigor.

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

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

112

TELÈFONS D’INTERÈS 
EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES  (AMBULÀNCIES)

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Tot i que encara 
arrossegues dubtes 
o pors, estàs dispo-
sat a passar pàgina 
i a allunyar-te del 
que ja no t’aporta 
res. Si cerques feina, 
potser caldrà actua-
litzar-se.

aquari
21/01 al 19/02

La Lluna al costat de 
Neptú al teu sector 
de l’economia, pots 
inclinar-te a compar-
tir els recursos amb 
persones que ho 
necessiten. Possible 
viatge, vinculat a 
una amistat.

sagitari
23/11 al 21/12

Planifiques cap 
on vols dirigir les 
passes. Més tran-
quil·litat i augment 
del bon humor. Pots 
sentir que hi ha algú 
interessat en tu, 
però encara no es 
mostra obertament.

escorpí
24/10 al 22/11

Pot ser que tu 
demanis entrega 
i lleialtat i a l’altra 
banda et trobis amb 
algú poc compromès. 
No deixis que els 
fantasmes del passat 
segrestin la teva 
tranquil·litat.

balança
24/09 al 23/10

Estàs disposat a 
complir amb una 
agenda professional, 
però això pot entrar 
en conflicte amb la 
família. Serà impor-
tant organitzar-se, 
també cal gaudir 
dels qui estimes.

àries
21/03 al 20/04

Si tens parella, 
podries viure alguna 
tensió amb la seva 
família per un tema 
patrimonial o econò-
mic. Imaginació des-
bordant amb Lluna/
Neptú per Casa XII. 
Estaràs inspirat.

cranc
22/06 al 23/07

Amb Mercuri i 
Venus per Casa V, 
et planteges tenir 
descendència. Aviat 
el Sol en aquest 
sector augmentarà 
la fertilitat. Possibles 
desplaçaments extres, 
per motius laborals.

verge
24/08 al 23/09

Els projectes de 
parella poden estabi-
litzar-se, sense perdre 
el toc de màgia ne-
cessari per gaudir del 
dia a dia. Sembla que 
encara hi ha algun 
assumpte domèstic 
per resoldre.

taure
21/04 al 21/05

Urà oposat a Venus 
al sector de la 
parella, indica que 
en aquest moment 
de la teva vida, la 
llibertat és un bé 
molt preuat i no vols 
relacions on et sentis 
massa lligat.

peixos
20/02 al 20/03

Si tens parella, en 
aquests dies poden 
sorgir discrepàncies 
per qüestió de l’ús 
dels diners. Sembla 
que hi ha bona 
connexió emocional 
amb els amics i això 
et fa feliç.

lleó
24/07 al 23/08

Amb l’aspecte del 
sol amb Júpiter, 
pots experimentar 
un augment de la 
vitalitat i del bon 
humor. Es pot donar 
l’escenari per iniciar 
una relació, però 
sigues prudent.

bessons
02/05 al 21/06

El sector laboral 
demana la teva 
atenció. Si no estàs 
satisfet amb el teu 
lloc de treball, no 
deixis de cercar 
altres opcions. Con-
creta objectius i tot 
serà més fàcil.

¡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...

XXX XXX XXX

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

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

ES 
TRASPASA 

PERRUQUERIA 
AL CENTRE DE 

TORTOSA.
PLE RENDIMENT.

INTERESATS 
TRUCAR AL 

665 675 079

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

No t’ho pensis més!

977 279 290
comercial@mesebre.cat
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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?
En 100 dies de govern hem 
posat en marxa 25 accions en 
molts d’àmbits, destacant la 
millora d’imatge del poble, com 
pot ser la pavimentació del C/ 
R. Graupera, l’esplanada de da-
vant l’Ajuntament i la plaça del 
Ball. També hem ordenat i en-
jardinat el tram del costat de 
les moreres, i organitzat unes 
festes innovadores i descentra-
litzades que han comptat amb 
una gran participació de gent, 
destacant el camí alternatiu del 
recinte festiu, el punt lila o els 
nous actes de les Pubilles i He-
reus. No hem d’oblidar les pa-
trulles de proximitat dels Guàr-
dies Municipals i el canvi de 
freqüència dels semàfors (una 
cosa i altra molt ben rebuda per 
la gent), l’Esplai inclusiu, que ha 
estat notícia a molts mitjans, les 
millores als centres educatius, 
esportius i al pàrquing del CAP, 
l’adquisició de les pistes de pà-
del, l’augment de freqüència de 

XAVIER ROYO
ALCALDE DE L’ALDEA

recollida de la brossa als Ravals 
i Polígons, i així fins a 25 accions 
que per 100 dies, són moltes 
accions que demostren lo molt 
que hem treballat l’equip de go-
vern. També cal remarcar que 
tota la nostra gestió ha girat al 
voltant de l’estalvi, ja que hem 

estalviat en despeses supèrflues 
aproximadament 75.000 €.

Quins objectius s’han aconse-
guit?
Principalment que les aldeanes i 
aldeans han visualitzat un canvi 
de govern ordenat i el més im-

portant, amb la nostra acció de 
govern no només hem acabat de 
convèncer als que ens van vo-
tar, sinó als que van votar altres 
opcions. Avui per avui, una gran 
majoria de les aldeanes i alde-
ans valoren molt positivament el 
canvi de govern a l’Ajuntament.

Com ha viscut aquests primers 
mesos com alcalde?
Molt intensament, dedicant mol-
tes hores al dia i molt content de 
la rebuda que hem tingut de les 
aldeanes, aldeans i dels treballa-
dors. Com diem a les nostres ter-
res: “Xalo molt de treballar per al 
poble”.

Quin lloc de la seva població és 
especial per a vostè?
L’Ermita de L’Aldea, a part d’un 
lloc de devoció per a la gran majo-
ria d’aldeanes i aldeans, és el lloc 
on en vaig casar.

Un personatge històric que l’ha 
marcat.
Jesucrist

Una frase.
El temps posa a tothom al seu 
lloc.

Un llibre. Records i vivències de 
la Guerra Civil, escrit pel meu pare 
Ignasi perquè vaig poder assa-
bentar-me dels patiments i histò-
ries que van viure persones de les 
nostres terres en aquella guerra.

Una pel·lícula.
El Padrino, he perdut el compte 
de les vegades que l’he vist.

Un hobby. 
Caminar, nedar i anar a veure 
les competicions esportives dels 
meus fills. 

Compartiria un cafè amb... 
Tota la gent de L’Aldea que vul-
gues parlar amb mi de com hem 
de millorar el nostre poble.

El plat que més m’agrada. 
Tot aquell on el seu principal in-
gredient sigui l’arròs.

Vol afegir alguna cosa més?
Agrair a l’equip de govern muni-
cipal la gran dedicació que estan 
tenint per millorar el seu poble, 
als treballadors implicats, en po-
sar-nos fàcil la nostra feina, i a la 
població en general, agrair la con-
fiança i els ànims que ens demos-
tren per continuar amb aquesta 
línia de treball.

MÉS PERSONAL

ELS PROJECTES PEL QUE FA A:

Seguretat
La nostra intenció és rendibilit-
zar cada vegada més els vigilants 
municipals. Estem treballant per 
millorar la senyalització viaria ar-
reu del municipi, i instal·larem 
senyals als barris que encara no 
disposen d’aquests elements.
Civisme i neteja
Veiem que en aquests àmbits 
hi ha molta feina a fer, tal com 
s’està executant actualment no 
ens satisfà, i estem estudiant 
com millorar la neteja de la via 
pública en un futur no molt llu-
nyà. A partir de finals d’abril del 
2020, posarem molt d’èmfasi en 
fer complir l’ordenança de nete-
jar de solars al municipi, els veïns 
i veïnes es mereixen tenir uns 
veïnats nets, sense cap classe 
de perill ni manca de salubritat. 
Aprofito per demanar la impli-

cació dels veïns i veïnes en aquest 
aspecte
Comerç i Turisme
Al 2020, posarem en marxa di-
verses accions. Vull destacar unes 
ajudes directes per als comerços, 
per a reformes i millores dels lo-
cals. En turisme apostarem per in-
corporar-mos al Projecte Corner 
de la Diputació i puc avançar que 
la nostra intenció és anar a pro-
mocionar L’Aldea a Fires que se 
celebraran l’any que ve.
Desenvolupament econòmic: 
Inversions, empreses, infraes-
tructures...
Només entrar al govern, la prime-
ra Tinent d’Alcalde, Irene Negre 
i jo mateix, vam tenir una reunió 
amb el Conseller Damià  Calvet  i 
el Director d’INCASOL, per tal de 
dinamitzar el nostre sòl industri-
al i a hores d’ara tenim una reu-
nió que se celebrarà les properes 

setmanes per tal d’anar avançant. 
Aquests primers dies hem realitzat 
diverses gestions per desbloque-
jar els tràmits de SAIKA PACK que 
ja han pogut començar les obres 
d’ampliació amb una inversió que 
representarà la creació de 80 a 
150 llocs de treball.
Urbanisme i mobilitat
És la gran aposta del govern de 
l’Aldea, millorar les tres entrades, 
construir el Passeig de la Via del 
Tren, el punt de recepció turística, 
optimitzar tots aquells punts que 
milloren la imatge de l’Aldea i so-
bretot el començament de la re-
modelació de l’Av. Catalunya, que 
esperem poder fer durant aquesta 
legislatura.
Educació i Serveis Socials
Continuarem en les actuacions 
que hem anat fent aquests mesos 
durant tota la legislatura. Hem de 
continuar dotant als tres centres 

educatius d’aquelles mesures 
que tenim recollides al nostre 
programa i de les que ens vam 
comprometre, tant amb les di-
reccions dels col·legis com amb 
les AMPES. A més, estem treba-
llant per posar en marxa l’Esco-
la de Música Municipal, de fet 
ja l’hem començat a dotar dels 
equipaments musicals necessa-
ris.
La relació entre les associaci-
ons locals i l’Ajuntament
El teixit associatiu de L’Aldea, 
és molt potent i per això tenim 
implicades a diverses Regidories 
que vetllaran per aquest col·lec-
tiu. Podem avançar que modifi-
carem substancialment les reu-
nions de Participació Ciutadana, 
on la seva principal finalitat ha 
de ser tractar els assumptes de 
les entitats i no altres aspectes 
aliens al seu funcionament.


