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Edita: #ProuAgressionsPeriodistes
El Col·legi de Periodistes ha impulsat la campanya

EDITORIAL

#ProuAgressionsPerodistes, 
la demarcació de les Terres 

de l‘Ebre s‘hi ha volgut sumar.
Els periodistes són actors clau 
dels processos d’informació, ja 
sigui política, social, econòmica, 
esportiva, d’investigació, d’anàlisi, 
síntesi... per als ciutadans a tra-
vés de diverses formes (escrits, 
audiovisuals, internet), i a través 
de companyies de premsa, pu-
blicacions diàries i periòdiques o 
agències de premsa. A més d’en-
frontar els riscos psicosocials i 
físics d’una ocupació sotmesa a 
l’estrès, tant per la velocitat com 
la qualitat de la informació que 
s’ha d’entregar, dels perills dels 
freqüents desplaçaments, espe-
cialment en zones de conflicte, 
desastres o accidents, atacs o 
relacionats amb notícies dramà-
tiques, ara, a més, la violència 
contra els periodistes ha tornat 
a augmentar. L’any passat una 
vuitantena de periodistes van ser 
assassinats. Entre les víctimes, 
63 eren periodistes professio-
nals, un augment del 15% en un 
any, 13 periodistes no professi-
onals (contra 7 de l’any anterior) 

i 4 treballadors dels mitjans de 
comunicació... Més de la meitat 
dels periodistes assassinats van 
ser “assenyalats i assassinats a 
consciència”, com va ser el cas 
del redactor saudita Jamal Khas-
hoggi que, a més, va ser assassi-
nat al consolat saudita a Istanbul. 
L’odi contra els periodistes per 
part de certs líders polítics sense 
escrúpols, líders religiosos... aug-
mentat per les xarxes socials, que 
tenen una pesada responsabili-
tat en aquest sentit, legitimen en 
certa manera aquesta violència 
debilitant, cada dia més, el perio-
disme i, amb això, la democràcia. 
#ProuAgressionsPeriodistes és la 
campanya que ha posat en marxa 
el Col·legi de Periodistes de Cata-
lunya per denunciar els constants 
atacs a periodistes que cobrei-
xen informació a peu de carrer i 
reivindicar que el dret a la infor-
mació dels ciutadans passa per 
la llibertat de premsa, i que cal 
fer una crida a tothom perquè es 
respecti la feina dels periodistes 
i conscienciar a tothom, forces 
d’ordre públic i ciutadania, sobre 
la importància de defensar la lli-
bertat de premsa.

L’Onada Serveis, un any 
més amb La Marató de TV3
Com en els últims 10 

anys, les més de 2.000 
persones usuàries i 1.500 
professionals de L’Onada 
Serveis organitzaran 
iniciatives solidàries per 
lluitar contra les malalties 
minoritàries. 
Un any més, L’Onada Serveis 
col·laborarà amb La Marató, el 
projecte solidari impulsat des 
de 1992 per Televisió de Cata-
lunya i la Fundació de La Mara-
tó de TV3.  D’aquesta manera, 
l’organització posarà en mar-
xa iniciatives solidàries en les 
seves més de 30 residències i 
centres de dia amb el suport 
de les més de 2.000 persones 
usuàries i 1.500 professionals 
amb l’objectiu de lluitar contra 
les malalties minoritàries.
Xocolatades, paelles solidàri-

es o mercats d’artesania són un 
exemple dels més de 50 actes 
amb els quals l’empresa tractarà 
superar els més de 21.000€ re-
captats en 2018, quan ja es va 
sobrepassar la quantitat recap-
tada en 2017. És un èxit en el 
qual va ser clau el paper de la 
Residència Assistida i Centre de 
Dia de Deltebre, l’equipament 
que més va recaptar, 5.804€, 
gràcies a la venda de polseres 
solidàries dissenyades per l’ar-
tesana Rosaura Castells. 
A les portes del seu 25è aniver-
sari, L’Onada Serveis col·labora 
novament amb La Marató de 
TV3 com fa ja des de més d’una 
dècada incrementant, a més, la 
seva recaptació any rere any. 
Per exemple, de 2016 a 2018 es 
va aconseguir recaptar aproxi-
madament el doble, passant de 

SOLIDARITAT                                                                   

12.250€ a 21.419€, un èxit que, 
d’acord amb Pascual, “només 
ha estat possible gràcies a per-

sones que tenen valors soli-
daris i el compromís en el seu 
ADN”.
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LA LLEVANTADA 
SOTMET EL 
TERRITORI 

La pluja va desbordar dimarts 
el sud de Catalunya, amb re-
gistres que superaven els 150 
mm. A la Ràpita, per exem-
ple, dimarts van haver xifres 
rècord de pluja. Entre la jor-

nada dimarts i la matinada de 
dimecres van caure 148 litres 
d’aigua per metre quadrat, sis 
més de la quantitat de pluja 
caiguda en tot l’any. A l’Aldea 
(imatge de la foto), com a al-
tres poblacions, van haver-hi 
“moltes incidències, tant a la 
via pública com als equipa-
ments municipals”. 
Es van activar tots els serveis 
d’emergència”. 

En altres indrets del país es van 
lamentar fins i tot pèrdues per-
sonals per les inundacions. 
Per això ahir dijous es va de-
cretar dia de dol a tot Catalu-
nya. 
Els Ajuntaments ebrencs, en 
solidaritat amb les víctimes 
dels aiguats, es van sumar a la 
jornada de dol i van convocar 
a la ciutadania per a realitzar 
un minut de silenci.

ELS PERIODISTES 
ES MANIFESTEN
Davant l’allau d’agressions 
que els i les periodistes han 
patit els darrers dies, s’ha 
creat el manifest “Sense 
periodisme no hi ha demo-
cràcia”. És un crit d’alarma 
davant d’un deteriorament de 
la llibertat d’expressió i de la 
llibertat de premsa”. Més Ebre 
s’ha adherit al manifest.

ACCIDENTS A LA 
C-12
Noves incidències, aquesta 
setmana, a la C-12. Diumenge, 
a l’altura de Rasquera. dos 
turismes van col·lidir. Els ferits 
foren evacuats amb pronòstic 
lleu. El segon accident fou 
dilluns, a la C-12 al terme de 
Tivissa, on es va produir un 
xoc frontal. D’aquest sinistre, 
una persona havia estat assis-
tida i evacuada.

ELS JURISTES, 
EN CONTRA DE LA 
SENTÈNCIA
La sentència del Tribunal 
culmina “ un procés en el que 
s’han anat succeint vulnera-
cions de drets fonamentals, 
que des de Juristes, juntament 
amb la Coordinadora de 
l’Advocacia, hem denunciat 
des que va iniciar-se el judici. 
La sentència criminalitza 
l’organització d’un referèndum 
d’autodeterminació. És injusta 
des del punt de vista jurídic, 
però ajustada per a culminar 
un procés polític de venjança 
que no pot dictar-se en un 
estat social i democràtic de 
dret. Hi estem en contra”.

MÉS 
NOTÍCIES

FÒRUM D’ECOTURISME, NATURA I SOSTENIBILITAT
Més de 200 professionals de l’Ecoturisme 
s’han reunit aquesta setmana a Deltebre
L’alcalde de Deltebre, 

Lluís Soler, va participar 
dimecres en la inauguració del 
Fòrum d’Ecoturisme, Natura i 
Sostenibilitat que s’ha celebrat 
a Deltebre, al Centre Fluvial 
del Delta, i que ha acollit al 
voltant de 200 professionals 
del sector de l’ecoturisme 
català. En la inauguració 
també van participar el delegat 
del Govern, Xavier Pallarès; el 
director general de Turisme, 
Octavi Bono; i el vicepresident 
de la Diputació, Adam Tomàs.        
Deltebre i les Terres de l’Ebre 
han estat, dimecres i ahir dijous, 
el punt de trobada del món de 
l’ecoturisme de la mà d’aques-

ta cita estratègica biennal que 
ha comptat amb la col·labora-
ció directa de l’Ajuntament de 
Deltebre.  La segona edició del 
Fòrum ENS s’ha celebrat sota 
el lema “Ecoturisme tot l’any”. 
La trobada ha comptat amb un 
programa molt complet que va 
incloure ponències, taules de 
debat, sessions de treball partici-
patives, una àgora de projectes i 
moltes altres activitats, tot plegat 
amb l’objectiu de trobar propos-
tes de com fer vius els territoris 
i les empreses d’ecoturisme du-
rant tot l’any i com millorar la 
desestacionalització ecoturística 
posant en valor la natura i creant 
productes diferenciats per tem-

porada. 
El Fòrum ha coincidit amb la dis-
tinció, per quart any, de les Ter-

DEMÀ, A BARCELONA
Òmnium i l’ANC convoquen la manifestació 
per denunciar la “repressió” de l’Estat
Òmnium Cultural i 

l’Assemblea Nacional 
Catalana (ANC) han convocat 
a una manifestació per a demà 
dissabte.    
Sota el lema ‘mobilitzem-nos per 
la llibertat’, la marxa pretén de-
nunciar la “repressió” de l’estat 
espanyol als carrers. La convo-
catòria serà al carrer Marina de 
Barcelona a les cinc de la tarda. 
“Contra la repressió, en defensa 
dels drets fonamentals, conti-
nuem mobilitzats. Vine a la ma-
nifestació”, ha piulat el compte 
de l’ANC a Twitter. Es preveu un 
nombre considerable d’ebrencs 
i ebrenques que ja durant la set-

mana s’han organitzat per a po-
der desplaçar-se fins la capital 
catalana.
Una altra manifestació
D’altra banda, el president del PP, 
Pablo Casado, i el de Cs, Albert 
Rivera, participaran a la manifes-
tació que Societat Civil Catalana 
ha convocat per diumenge a Bar-
celona amb el lema ‘Per la con-
còrdia i per Catalunya: prou!’. La 
marxa s’ha convocat com a res-
posta a les protestes per la sen-
tència del Suprem i pretén emu-
lar la que es va celebrar fa dos 
anys, que va congregar 300.000 
persones –segons la Guàrdia Ur-
bana– als carrers de Barcelona.

res de l’Ebre entre les 100 millors 
destinacions sostenibles del món 
(vegeu plana 10) 
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DETINGUDES DOS 
PERSONES PER 
EMPADRONAMENTS 
FRAUDULENTS 
EN DOS DOMICILIS 
DELS REGUERS 

La Policia Local de Tortosa, 

conjuntament amb el Cos Na-
cional de Policia, han detingut 
diverses persones relaciona-
des amb una suposada pràcti-
ca d’empadronaments fraudu-
lents que tenien lloc a Tortosa. 
D’aquestes, dos serien les per-
sones que facilitaven els em-
padronaments mentre que la 
resta de detencions corres-
pondrien a les persones que 
suposadament s’empadrona-

ven sense residir-hi. 
Les investigacions es van ini-
ciar després que l’Ajuntament 
detectés una elevada activitat 
d’empadronaments a dos ha-
bitatges dels Reguers, propi-
etat d’un veí del poble i de la 
seua mare. 
Segons nota de l’Ajuntament 
de Tortosa, la Policia Local va 
comprovar que als immobles 
només hi vivien els respectius 

propietaris i que mai s’ha de-
tectat cap més resident.
De les investigacions fetes se’n 
va determinar que el veí dels 
Reguers, J.M.A.S., aprofitava 
casa seua i la de la seua mare, 
de la qual disposava de poder 
notarials, per demanar les al-
tes de diverses persones al pa-
dró municipal com a residents 
d’aquestes cases. 
I que ho feia amb la connivèn-

FÒRUM AMPOSTA 
EMPRESA
El Fòrum Amposta Empresa, 
ahir dijous, va arribar a la 8a 
edició apostant pel “branding” 
i la marca empresarial. Dirigit 
a empresaris, emprenedors i 
estudiants, el Fòrum treballarà 
per establir vincles empresarials 
i donar a conèixer diferents 
experiències emprenedores 
d’èxit. Un dels exemples que es 
va presentar fou el de Kenshô 
Sake, una empresa de dos joves 
emprenedors que van decidir 
innovar en la cultura arrossera 
del delta amb l’elaboració del 
sake. Una altra de les confe-
rències va anar a càrrec de la 
marca europea Speedsix, líder 
en la producció de rodes de fibra 
de carboni per a bicicletes de 
competició. Finalment l’acte va 
cloure amb la ponència de Paula 
Fernandez-Ochoa, qui va passar 
de l’advocacia a constituir una 
consultora de màrqueting jurídic 
i marca personal. D’altra banda, 
aquest any el Fòrum Amposta 
Empresa també va donar més 
importància al descans, potenci-
ant així el treball en xarxa entre 
els assistents mentre fan una 
degustació de sake i tonyina.

‘PERQUÈ 
COMPREN O NO 
ELS CLIENTS’
Aquesta setmana, a Amposta, 
s’ha dut a terme una jornada 
formativa: ‘descobreix per-
què compren o no compren 
els clients’. Amb l’objectiu de 
millorar la professionalització 
del comerç a la capital del 
Montsià.  Va estar impartida per 
Pymeralia amb el suport de la 
Cambra de Comerç i l’Ajunta-
ment d’Amposta. 

MÉS 
NOTÍCIES

DIUMENGE
El Bisbat destinarà 600.000 euros per a 
restaurar la façana de la catedral
El Bisbat de Tortosa 

començarà la neteja de 
la façana de la basílica tant 
aviat com aconsegueixi el 
finançament per a la primera 
fase, de gairebé 100.000 
euros, i s’acabin les obres 
d’urbanització de la plaça de 
davant del frontispici.        
L’objectiu és que els primers tre-
balls, els més laboriosos, estiguin 
llestos l’any que ve. Es reposaran 
elements trencats i la coberta i 
recuperaran els colors rosats, ne-
gres i blancs del marbre d’aquest 
monument patrimonial de primer 
ordre. S’instal·larà un sistema, 
amb bandes d’electrorepulsió, 
pues i cables tensats, per evadir 

la colònia de coloms que hi ha-
bita i degrada el monument amb 
les femtes. El cost total de la res-
tauració és de 600.000 euros. El 
Bisbat ha sol·licitat ajuts a les dife-
rents administracions catalanes, a 
l’Ajuntament, la Diputació i la Ge-
neralitat, i es faran campanyes de 
micromecenatge. Els arquitectes 
han remarcat que la restauració 
és indispensable per evitar que la 
degradació sigui irrevocable i per 
esmenar el mal estat de conser-
vació actual i la “imatge precària” 
que ofereix ara que la basílica és 
l’element principal de l’skyline de 
la ciutat, des que les cases que la 
tapaven davant del riu Ebre foren 
enderrocades. 

DE TORTOSA A ALDOVER
Nova edició de la 
Festa de la Bicicleta

La 67a Festa de la Bicicleta 
unirà, diumenge que ve, 

els municipis de Tortosa i 
Aldover, tancant la setmana de 
la mobilitat.    
La sortida serà a la plaça de 
l’Ajuntament de Tortosa, a dos 

quarts de 10 del matí, i arribarà, 
per la via verda, a l’antiga esta-
ció de tren d’Aldover. S’espera 
una assistència de 500 ciclis-
tes de totes les edats. La Pe-
nya Ciclista Baix Ebre organitza 
aquesta històrica ruta ciclista.

AVUI I EL 23 DE NOVEMBRE
Diada Amics dels 
Castells de Tortosa
La 24a edició de la Diada 

d’Amics dels Castells i del 
Nucli Antic de Tortosa, “La 
Tortosa PostMuralles: història, 
poesia i costums”, prevista per 
al divendres 25 i dissabte 26 
d’octubre de 2019, per motius 
aliens a l’entitat, s’ha vist 
obligada a un canvi de data.     
Les activitats previstes per avui 
divendres 25 d’octubre, se-
gueixen igual, tal i com estaven 
previstes. “És a dir, els esperem 
a tots i totes a 19h a la Sala Po-
livalent del Museu de Tortosa”.
Però les activitats del dissab-
te 26 d’octubre, a partir de les 
10:30h, s’ajornen al dissabte 

23 de novembre, a partir de les 
11h. I el dinar que estava previst, 
també canvia a la nova data. Per 
tant, la 24a edició de la Diada 
d’Amics dels Castells i del Nu-
cli Antic de Tortosa “La Tortosa 
PostMuralles: història, poesia i 
costums”, es celebrarà el diven-
dres 25 d’octubre i el dissabte 
23 de novembre de 2019.

cia d’un altre home, O. A., 
d’origen algerià, que feia les 
tasques de detecció de per-
sones estrangeres amb pro-
blemes de residència al país. 
En total haurien facilitat una 
xifra de 58 empadronaments 
fraudulents, repartits entre 
els dos domicilis, pels quals 
cobrarien una determinada 
quantitat de diners de ca-
dascun.
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AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE                                  ANUNCI:  22/10/2019
Per aquest Ajuntament s‘està tramitant llicència de Obres, edificacions, Instal·lacions provisional per a la realització de Condicionament i redistribució de local per al seu ús com 

a centre de culte, sol·licitat per la Comunitat Islàmica de la Ribera d’Ebre, al Camí de les Hortes, 16, Referència Cadastral: 2213407CF0521C0001WM, de conformitat amb l‘article 

54.2 del Text Refós de la Llei d‘Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d‘agost, i art. 4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment administratiu 

comú de les administracions públiques, se sotmet a informació pública pel termini de vint dies, a comptar des de l‘endemà al de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial 

de Tarragona, Tauler d’anuncis de la seu electrònica i diari Mesebre. Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es puguin 

formular les al·legacions que s‘estimin pertinents.                         L’Alcalde-President. 

                Joan Piñol i Mora

FÒRUM AMPOSTA 
EMPRESA
El Fòrum Amposta Empresa, 
ahir dijous, va arribar a la 8a 
edició apostant pel “bran-
ding” i la marca empresarial. 
Dirigit a empresaris, em-
prenedors i estudiants, el 
Fòrum treballarà per establir 
vincles empresarials i donar 
a conèixer diferents experi-
ències emprenedores d’èxit. 
Un dels exemples que es va 
presentar fou el de Kenshô 
Sake, una empresa de dos 
joves emprenedors que van 
decidir innovar en la cultu-
ra arrossera del delta amb 
l’elaboració del sake. Una altra 
de les conferències va anar 
a càrrec de la marca europea 
Speedsix, líder en la producció 
de rodes de fibra de carboni 
per a bicicletes de competició. 
Finalment l’acte va cloure 
amb la ponència de Paula Fer-
nandez-Ochoa, qui va passar 
de l’advocacia a constituir 
una consultora de màrque-
ting jurídic i marca personal. 
D’altra banda, aquest any 
el Fòrum Amposta Empresa 
també va donar més impor-
tància al descans, potenciant 
així el treball en xarxa entre 
els assistents mentre fan una 
degustació de sake i tonyina.

‘PER QUÈ 
COMPREN O NO 
ELS CLIENTS?’
Aquesta setmana, a Amposta, 
s’ha dut a terme una jornada 
formativa: ‘descobreix perquè 
compren o no compren els 
clients’. Amb l’objectiu de 
millorar la professionalització 
del comerç a la capital del 
Montsià.  Va estar impartida 
per Pymeralia amb el suport 
de la Cambra de Comerç i 
l’Ajuntament d’Amposta. 

MÉS 
NOTÍCIES

DIUMENGE
Una trentena de pilots catalans de drons, a la 
primera edició de Joc de Drons
Diumenge 27 d’octubre, el 

pavelló firal 1 d’Octubre 
serà l’escenari de Joc de 
Drons, la primera exhibició 
de curses de drons, on 
participaran una trentena de 
pilots catalans, que es troben 
entre els millors d’Europa.       
Des de les 10 del matí, hi haurà, 
a l’interior del pavelló, diferents 
curses d’exhibició en què els pi-
lots, entre ells quatre ebrencs, 
mostraran la seva perícia als co-
mandaments d’aquests aparells 
a l’hora de realitzar els circuits 
preparats per a l’ocasió. “És el 
primer cop que s’organitza una 
activitat d’aquestes característi-
ques a les Terres de l’Ebre”, as-

senyala el director de l’exhibició, 
Josep Bello. A més, entre les 10 
i les 13 i les 15 i les 19, (horari en 
què estarà obert el pavelló), hi 
haurà un Taller d’iniciació a par-
tir de 8 anys amb diversos ins-
tructors de pilotatge de dron i se 
sortejaran alguns aparells. L’al-
calde, Adam Tomàs, ha agraït la 
feina d’Ebre Dron i l’interès en fer 
l’esdeveniment a Amposta. To-
màs posa de relleu que aquests 
esdeveniments doten de con-
tingut el pavelló Firal, durant tot 
l’any. També recorda que l’Ajun-
tament, juntament amb Ebre 
Drons, ha format policies locals 
en el pilotatge de drons com a 
eines de vigilància.

AVUI DIVENDRES
Gala de l’Esport 
Ampostí (21 h)

Avui divendres 25 
d’octubre tindrà lloc, 

a partir de les 21 hores, 
la XXXIV Gala de l’Esport 
Ampostí.     
Serà al Pavelló Esportiu 3, on 
s’entregaran una quarantena de 
premis i reconeixements entre 

els que destaquen els de millor 
esportista masculí i femení, mi-
llor entitat o el premi Esports.
Enguany s’han presentat un 
total de 105 candidatures que 
optaran a les diferents catego-
ries que s’inclouen en aquests 
premis.   

SOCIETAT
Representants 
d’entitats a les Festes 
Les Festes Majors 

d’Amposta tindran 
representats d’entitats i no 
pubilles i pubilletes.     
Així, l’Ajuntament d’Amposta ja 
ha comunicat a les associacions 
del municipi, a través d’una car-
ta signada per l’alcalde d’Am-
posta, Adam Tomàs, que per 
a les Festes Majors d’Amposta 
2020 tant noies i nois com xi-
quetes i xiquets podran exercir 
la funció de representant de 
l’entitat durant els dies festius. 
“Conscients de la necessitat 
de treballar en la igualtat en-
tre dones i homes des de tots 
els vessants de la societat, des 
de l’equip de govern municipal 
considerem oportú obrir tant a 
noies com a nois aquesta fun-
ció representativa”, diu la carta 
enviada des d’alcaldia. 

“Serà decisió de cada associació 
si el o la representant és un noi 
o una noia o una xiqueta o un 
xiquet”, assenyala la carta, tot 
afegint que “en qualsevol cas, 
cada entitat només podrà pre-
sentar un  o una representant i 
un o una representant infantil”.



6 DIARI MÉS EBRE • divendres, 25 d’octubre / 2019 terres de l’ebre

 
VANESSA CALLAU, 
DELEGADA 
DEL CONSELL 
CONSULTIU DE 
DONES DEL BAIX 
EBRE

L’assemblea del Consell Con-
sultiu de Dones del Baix Ebre 

ha elegit la deltebrenca Vanes-
sa Callau com a delegada. De 
fet, la candidatura de Callau ha 
estat l’única que s’ha presentat. 
“Una de les meues prioritats 
serà crear un vincle més estret 
entre totes les associacions de 
la comarca”, ha dit Callau, que 
substitueix en el càrrec a Rosa 
Queral. La consellera comar-
cal de Serveis Socials ha valorat 
molt positivament  la feina que 

duen a terme les diferents asso-
ciacions de dones de la comarca 
i les ha encoratjat a continuar-la 
endavant. “Les dones del Baix 
Ebre hem de treballar en xarxa, 
intercanviar experiències i co-
neixements”, ha dit Fabra, que ha 
avançat que el dia 29 de novem-
bre s’organitzarà una trobada 
de dones. Al Baix Ebre hi ha un 
total de vint-i-tres associacions 
de dones.

II JORNADES 
D’ACOLLIMENT 
D’INFANTS I 
ADOLESCENTS 
Una trentena de famílies 
van participar ahir en les II 
Jornades d’Acolliment Fami-
liar d’Infants i Adolescents 
de Tarragona i les Terres de 
l’Ebre, una jornada que va 
tenir lloc a la seu del Consell 
Comarcal del Baix Ebre 
organitzada per l’Associació 
de Famílies d’Acolliment de 
Tarragona i l’Ebre.  Durant la 
jornada les famílies acollido-
res van intercanviar experi-
ències i se’ls va lliurar 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. 
Els participants també van 
confeccionar un “arbre 
màgic” amb missatges que 
expressen l’experiència 
positiva d’acollir.

MOCIÓ DEL GRUP 
COMARCAL DEL 
PSC - CP  
El grup comarcal del PSC - 
CP, davant la sinistralitat a 
la C-12, demanarà el desdo-
blament de l’Eix de l’Ebre 
al Ple d’octubre del Consell 
Comarcal del Baix Ebre. “Cal 
buscar solucions al greu 
problema actual, tal i com 
ja han demanat diversos 
alcaldes de la comarca”. Al 
mateix ple es debatrà la 
moció socialista en contra de 
la reducció dels horaris de 
tarda al centres d’assistència 
mèdica dels pobles petits.

MÉS 
NOTÍCIES

L’AMETLLA DE MAR
L’Ajuntament calero vol recuperar 7.000 m² 
de zona verda al barranc de Sant Jordi
L’Ametlla vol recuperar 

7.000 m² de zona verda al 
barranc de Sant Jordi.     
El ple va aprovar provisional-
ment, aquest dilluns, modificar 
el Pla d’Ordenació Urbanística 
perquè els terrenys privats pas-
sin a domini públic. Segons La 
cala Ràdio, l’aprovació d’aquesta 
modificació permet fer un pas 
més, en la recuperació urbanís-
tica a les urbanitzacions nord, 
aconseguint una normativa més 
respectuosa amb l’entorn. La 
modificació es va aprovar amb 
els vots afirmatius de l’equip de 
govern –d’Esquerra i Entesa–, 
l’abstenció de Junts i el vot con-
trari de Ciutadans. Precisament, 

el portaveu del partit taronja, Jo-
sep Maria Figueres, ho va justifi-
car perquè es van presentar dues 
al·legacions a l’aprovació inicial i 
tem que puguin acabar als tri-
bunals.En canvi, des del govern 
s’explica que amb aquesta mo-
dificació del POUM no es per-
judiquen els drets privats, ja que 
es respecten els drets d’edifica-
ció. En aquest sentit, el portaveu 
d’Entesa per la Cala i també regi-
dor de Territori, Antonio Espuny, 
va apuntar que les al·legacions 
presentades anaven contra els 
criteris urbanístics. D’altra ban-
da, el ple també va aprovar –
amb els vots a favor de l’equip 
de govern i l’abstenció de l’opo-

sició– agrupar els 11 préstecs 
que el consistori té amb l’Institut 
de Crèdit Oficial, per valor d’uns 

L’ALDEA
Èxit de participació 
del Cafè en Família 
Una trentena de famílies 

participen en el Cafè en 
Família que té lloc al Punt 
Jove de l’Aldea.     
Es tracta d’un espai de trobada 
de mares i pares, amb fills i filles 
que cursen primària, amb l’ob-
jectiu que comparteixen experi-
ències de criança impulsat pel 
Servei d’Intervenció Socioedu-
cativa (SIS) del Consell Comar-
cal del Baix Ebre. 
El SIS ja ha organitzat enguany 
el Cafè en Família en altres mu-
nicipis de la comarca (Deltebre, 
Roquetes, l’Ametlla de Mar i el 
Perelló) i, en el cas de l’Aldea 
l’èxit de participació ha fet que 

s’organitzen dos grups, un els 
dilluns i l’altre els dimarts. 
El Cafè en Família, que es duu 
a terme a l’Aldea i compta amb 
el suport de l’Ajuntament, pre-
veu la realització de set sessions 
setmanals d’una hora de du-
rada cadascuna, la primera de 
les quals va tenir lloc el passat 
dimarts dia 15 d’octubre i l’últi-
ma està prevista per al dia 26 de 
novembre. 
En aquestes sessions, les tèc-
niques del SIS contribueixen a 
reforçar les relacions familiars 
i ajuden a gestionar situacions 
quotidianes i resoldre conflic-
tes. 

DE LA GENT GRAN
Hermínia Bo, delegada 
del Consell Consultiu
L’assemblea del Consell 

Consultiu de la Gent Gran 
del Baix Ebre ha elegit la 
deltebrenca Hermínia Bo com 
a delegada.     
Aquest òrgan de participació 
ciutadana està integrat per un 
total de vint-i-tres associaci-
ons o entitats. “Estic molt activa 
i tinc ganes de treballar per la 
gent gran”, ha dit Bo.
A més de la candidatura de Bo 
també s’havia presentat Enrique 
Zaragoza al càrrec de delegat 
del Consell Consultiu de la Gent 
Gran. De fet, Zaragoza ha estat 
el delegat durant l’últim any, en 
substitució d’Àngel Tafalla. 

9,5 milions d’euros. 
(més informació de l’Ajuntament 
de la Cala a la plana 15).
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VOLTA I TAPA’T ES 
CONSOLIDA AMB 
MÉS PARTICIPANTS 
QUE MAI

L’Ajuntament de Deltebre ha 
presentat una nova edició del 
Volta i Tapa’t, la ruta de tapes 
per Deltebre que es celebra-
rà des d’aquest divendres 25 

d’octubre fins al proper 11 de 
novembre. Enguany és la tercera 
vegada que es celebra la ruta de 
tapes i es compta amb més par-
ticipants que mai, en total seran 
14 restaurants els que oferiran la 
seva tapa i beguda a un preu de 
3,50€. L’alcalde, Lluís Soler, ha 
detallat que “la ruta de tapes és 
una oportunitat per assaborir el 
contrast de sabors que ofereix 
els nostre producte i la nostra 

cuina”. Soler ha agraït la implica-
ció dels restauradors participants 
ja que “sense tots ells seria im-
possible consolidar una iniciati-
va d’aquestes característiques”, 
com també del xef que ha apa-
drinat la tercera edició del Volta 
i Tapa’t: Rafel Múria. El cuiner, un 
jove emergent de les Terres de 
l’Ebre que és el xef del restaurant 
Quatre Molins, ha estat també 
present a la presentació del Vol-

ta i Tapa’t i ha agraït la confiança 
de l’Ajuntament de Deltebre tot 
posant en relleu “la gastronomia 
de qualitat i de referència que es 
realitza al nostre territori i que és 
projecta internacionalment”. 
La ruta de tapes per Deltebre 
comptarà aquesta any amb el 
passaport de les tapes, el qual 
donarà accés a un sorteig d’un 
lot de productes del territori i 
dels vins guanyadors del concurs 

AGRICULTURA 
PAGARÀ 218 M€ 
DELS AJUTS 
DIRECTES DE 
LA PAC 2019 
ABANS DEL 6 DE 
DESEMBRE 
El Departament d’Agricultu-
ra ha informat a les organit-
zacions agràries que durant 
la primera setmana de 
desembre es pagarà conjun-
tament la totalitat màxima 
permesa dels ajuts directes 
dissociats a la producció 
sol·licitats aquest any a 
través de la DUN (Declaració 
agrària) 2019. Tots els bene-
ficiaris de pagament bàsic, 
pagament verd, complement 
de joves i del règim de petits 
agricultors cobraran el per-
centatge màxim dels ajuts 
de la PAC, tal i com  preveu 
la normativa comunitària. 
Aquest percentatge està 
previst que sigui del 95%. El 
5% restant es pagarà un cop 
s’hagi fet, com cada any, la 
validació dels límits pressu-
postaris.

 RECOLLIDA DE 
PLÀSTICS A LA 
PUNTA DE L’ÀLIA  
Mitja tona de residus són els 
que es van retirar, aquest 
diumenge, en la recollida de 
plàstics organitzada per la 
fundació PlastiFREEcame 
en els entorns de la punta 
de l’Àlia de l’Ametlla de 
Mar. L’acció de neteja es 
va centrar a treure desenes 
de deixalles acumulades 
en zones costaneres poc 
accessibles.

MÉS 
NOTÍCIES

DELTEBRE
En marxa el nou embarcador fluvial del pont 
Lo Passador, en record a David Casanova
Deltebre ha posat en 

funcionament aquest 
diumenge un nou embarcador 
fluvial a l’altura del pont Lo 
Passador.     
 Diverses activitats nàutiques han 
servit per inaugurar aquesta instal-
lació que porta el nom de David 
Casanova Arques, un jove delte-
brenc que va perdre la vida el 20 
d’agost de 2017 al riu Ebre durant 
les Festes Majors.
L’embarcador té 60 metres de 
longitud i una capacitat per a 
una vintena d’embarcacions. Les 
obres, amb un pressupost de 
151.163 euros, han comptat amb 
una subvenció de 126.000 euros 
del Grup d’Acció Local de la Pes-
ca Mar de l’Ebre. 

POLÍTICA
ERC-Més Deltebre expressa la preocupació per 
l’estat de les obres de la plaça de les dones 
El portaveu del grup 

municipal d’ERC-Més 
Deltebre Joan Alginet va 
expressar en el transcurs del 
ple, la preocupació sobre “la 
paralització de les obres de la 
Plaça de les Dones”.      
Segons nota de Més Deltebre, 
Alginet va preguntar al govern 
d’Enlairem Deltebre quina era 
la previsió d’acabament que “al 
el contracte es diu que era  a 
finals de juny de 2019”. El por-
taveu d’ERC va preguntar tam-
bé si s’ha detectat un sobrecost 
en l’execució de l’obra i si hi ha 
relació amb l’excedència volun-
tària sol·licitada per l’arquitec-

te tècnic municipal i la paràlisi 
de l’obra. Segons el comunicat, 
en el mateix ple i en resposta 
al portaveu republicà, l’alcalde 
Lluís Soler va expressar que es-
timaven un sobrecost aproximat 
de l’obra d’uns 60.000€. “Cal re-
cordar que el pressupost és de 
98.634,76€ (sense IVA)”. Aquesta 
dada va “preocupar encara més 
el grup municipal republicà”, ja 
que de ser real la quantitat es-
mentada per l’alcalde, “estaríem 
parlant d’un 60% de sobrecost i 
per tant, un import que reque-
reix una modificació del projecte 
inicial. Ens preocupa l’estat de 
l’obra i ens preocupa que el go-

de Mescla’19, sempre i quan es 
segellin com a mínim 6 de les 
tapes participants. La regidora 
de Personal i Acció Comerci-
al, Ingrid Santiago, s’ha mos-
trat satisfeta per l’augment dels 
participants i ha explicat que 
“accions com aquesta, més 
enllà de promocionar la nostra 
gastronomia, són una oportu-
nitat per dinamitzar l’economia 
local”. 

vern d’Enlairem Deltebre no si-
gui capaç de trobar una solució”. 
Des del govern municipal aclari-
en que “tal com es va manifestar 
en el plenari, estem esperant els 
informes corresponents per tal 
de prendre la decisió més idònia 
per als interessos dels veïns i veï-

nes de Deltebre. Per aquest mo-
tiu, tal com va dir l’alcalde, una 
vegada amb la informació exac-
ta es comunicaran els passos a 
seguir per tal de poder finalitzar 
una obra que té, entre d’altres 
objectius, posa en valor el paper 
de la dona del Delta de l’Ebre”.
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JOVES CAMBRES 
DE CATALUNYA
Un centenar de participants 
vinguts de les diverses 
delegacions de Catalunya 
han pres part aquest cap de 
setmana a la Ràpita en el 
Congrés de les Joves Cambres 
de Catalunya, una trobada 
anual que concentra el lide-
ratge i l’emprenedoria de la 
Jove Cambra Internacional de 
Catalunya.

EL SINDIC DE 
GREUGES A 
LA RÀPITA, 
DIMECRES 
PASSAT
L’equip de Síndic de Greuges 
ha estat atenent aquest 
dimecres al Maset Espai Jove 
les persones que han volgut 
plantejar-li alguna consulta o 
bé una queixa sobre actu-
acions de l’Administració 
pública o també contra les 
empreses que presten serveis 
d’interès general”.

ACTE DE CLOENDA 
D’XYZ
Acte de cloenda de la quarta 
edició d’XYZ, la convocatòria 
d’instal·lacions a espais sin-
gulars de les Terres de l’Ebre, 
impulsada per Lo Pati – Cen-
tre d’Art Terres de l’Ebre

 Va ser ahir amb una xerrada 
a càrrec de Bienve Moya (Vi-
lanova i la Geltrú, 1944), folk-
lorista, escriptor, activista i 
gestor cultural català. Una de 
les seues àrees d’investigació 
ha estat la dels personatges 
imaginaris de la cultura po-
pular catalana. A la xerrada 
va parlar sobre l’existència 
del Gambusí. La quarta edició 
de l’XYZ la va guanyar preci-
sament el projecte Gambusí 
d’Albert Gusi, qui va instal·lar 
diverses càmeres de videovi-
gilància als Ullals de Baltasar, 
a Amposta, per certificar la 
presència d’aquest ésser ima-
ginari als Ullals, on el propi 
artista va poder-ne fotogra-
fiar-ne un. 

MÉS 
NOTÍCIES

LA RÀPITA
IV Nit de la Cultura, 
avui divendres

Avui divendres 26 d’octubre 
a les 20.30h, tindrà lloc 

a la Ràpita la IV Nit de la 
Cultura, on es farà entrega 
dels premis de narrativa 
Sebastià Juan Arbó i del 
d’escultura Agustí Vizcarro.

L’acte es farà a l’Auditori rapi-
tenc Sixto Mir i consistirà en 
un sopar obert i una gala amb 
actuació musical amb l’espec-
tacle ‘Aiguabarreig’, que posa 
música a poemes de Lluís de 
Montsià. 

Tornen a alliberar 
tortugues d’estany

El Parc Natural del Delta de 
l’Ebre ha alliberat aquest 

dimecres una cinquantena 
de tortugues d’estany a la 
llacuna de l’Alfacada. 
Forma part del projecte de re-
cuperació d’aquesta espècie 
amenaçada, que s’impulsa des 

del 2006 amb la col·laboració 
amb l’Associació Picampall. És 
el segon alliberament de l’es-
pècie enguany i se supera el 
centenar d’exemplars. La tortu-
ga d’estany és una de les dues 
espècies de tortugues d’aigua 
dolça autòctones de Catalunya.

DESMANTELLAMENT
“Que Escal UGS pagui 
els 260 MEUR de cost”

Es coneix el cost que podria 
suposar desmantellar les 

instal·lacions del projecte 
Castor: més de 260 MEUR.
Partits polítics com Compromís 
i entitats socials com la Plata-
forma Ciutadana en Defensa de 

les Terres del Sénia han exigit al 
govern espanyol que executi de 
forma imminent l’obra i en faci 
pagar el cost íntegre a l’exon-
cessionària Escal UGS, con-
trolada per l’ACS de Florentino 
Pérez. 

PROJECTE CASTOR
No s’investiga la 
indemnització exprés
La Fiscalia del Tribunal 

de Comptes ha rebutjat 
investigar l’existència de 
possibles irregularitats 
comptables derivades de 
l’aprovació i el pagament, 
per part del govern espanyol 
del PP, de la indemnització 
a l’exconcessionària del 
projecte Castor, Escal UGS. 
El grup Cas Castor, format per 
X-Net, l’Observatori del Deute 
en la Globalització i l’Institut de 
Drets Humans de Catalunya va 
denunciar, va demanar a l’or-
ganisme que investigués els 
acords del Consell de Ministres 

del 3 d’octubre de 2013 que van 
permetre el pagament exprés 
de 1.351 milions d’euros a l’em-
presa controlada pel grup ACS 
de Florentino Pérez per renun-
ciar a la concessió. El Tribunal 
de Comptes considera que els 
denunciants han de provar el 
dany real efectiu sobre els fons 
públics. “Tampoc entra a valo-
rar si una decisió ha estat o no 
oportuna”, tot i que, recorden 
des de Cas Castor, “això no va 
ser així almenys en la primera 
sentència d’aquesta instància 
sobre els fons voltor del govern 
d’Ana Botella a Madrid”. (ACN)

PREMI DEL MÈRIT 
DE LES LLETRES 
EBRENQUES 
Prop d’un centenar d’autors 
van passar per les Jornades 
de les Lletres Ebrenques de la 
Biblioteca comarcal Sebastià 
Juan Arbó d’Amposta. La cita, 
enguany dedicada a la novel·la 
negra i a la juvenil, va aplegar 

vora 100 autors consolidats i 
emergents en taules rodones, 
presentacions, recitals i xerra-
des. En l’acte de cloenda es va 
reconeixer la tasca cultural de 
Robert Rallo i es va lliurar el Pre-
mi del Mèrit de les Lletres Ebren-
ques al professor de secundària 
d’Alcanar, Tomás Camacho, 
guardó entregat pel president 
del Consell Comarcal del Mont-
sià, Joan Roig. (ebredigital.cat)

SANT JAUME
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SANT JAUME NO 
APROVA LA MOCIÓ 
DE L’AMI PERÒ 
ES MOSTRA EN 
DESACORD AMB LA 
SENTÈNCIA

El ple de l’Ajuntament de Sant 
Jaume ha aprovat una moció 

presentada per l’equip de go-
vern del PSC que manifesta el 
seu desacord amb la sentència 
del judici del Procés dictada pel 
Tribunal Suprem. La proposta 
s’ha aprovat amb els vots de l’al-
calde i sis regidors del PSC i amb 
el vot en contra d’ERC i Junts 
per Sant Jaume. Aquesta moció 
s’ha debatut en un ple extraordi-
nari celebrat a continuació d’un 
altre en què cinc regidors soci-

alistes han votat en contra de la 
moció de rebuig a la sentència 
presentada per ERC i Junts amb 
el text proposat per l’AMI (Asso-
ciació de Municipis de Catalu-
nya). Dos regidors del PSC s’hi 
han abstingut. Segons ebredi-
gital.cat, els regidors d’ERC han 
qualificat d’”enganyifa” la posició 
del PSC que “per justificar els seu 
vot en contra a la moció deba-
tuda en el primer ple extraordi-

nari n’han convocat un altre per 
aprovar la seva moció” Els tres 
regidors d’ERC i l’únic de Junts 
han votat en contra de la moció 
dels socialistes per discrepànces 
amb dos punts que manifesten 

VEÏNS DE 
LES “CASES 
DEL VALLÈS” 
DEMANEN 
UNA SOLUCIÓ 
IMMEDIATA 
Dilluns el saló de Plens 
de l’ajuntament de Santa 
Bàrbara es va quedar petit, 
pel nombrós públic que va 
assistir. La corporació muni-
cipal celebrava sessió de ple 
extraordinari, però el motiu 
de tanta participació no tenia 
res a veure amb els diferents 
punts a l’ordre del dia, sinó 
amb la petició d’una solu-
ció immediata a la situació 
angoixant que estan vivint 
els veïns i veïnes de les Cases 
del Vallès.  Tot i que els veïns 
van esperar a la finalització 
del ple per poder parlar amb 
el consistori, durant el torn 
de precs i preguntes ja van 
poder conèixer la situació 
actual sobre el tema de les 
Cases del Vallès. L’alcalde, 
Alfred Blanch va acabar in-
formant que “l’enderroc seria 
imminent”. Veïns i veïnes van 
aplaudir la mesura.
Segons ens explicaven, en 
una entrevista posterior, a 
la Plana Ràdio, la situació és 
insostenible. Àngels Roda 
comentava com a les nits se 
senten sorolls de despreni-
ments. D’altra banda Pepi 
Díaz explicava que els veïns 
van demanar més vigilància 
a la zona, perquè tot i les 
tanques advertint del perill, 
hi ha gent que no atén els se-
nyals, especialment els joves 
que passen per la zona sense 
saber el risc que comporta. 
(La Plana Ràdio)

SANTA 
BÀRBARA

GLOBAL GREEN DESTINATIONS
Les Terres de l’Ebre, distingides com una de les 
100 millors destinacions sostenibles del món
La marca turística Terres 

de l’Ebre ha estat 
reconeguda com una de les 
100 millors destinacions 
turístiques sostenibles del 
món, segons l’associació 
Global Green Destinations.     
Per quart any consecutiu, els 
valors mediambientals de la 
zona l’han fet mereixedora 
del guardó. Aquesta marca de 
qualitat suposa el reconeixe-
ment de la comunitat inter-
nacional cap a una terra que 
reuneix tresors naturals d’al-
tíssim interès i dos ecosiste-
mes únics al Mediterrani, com 
ho són el Delta de l’Ebre i el 
Massís dels Ports, a tan sols 

30 quilòmetres de distància 
entre ells. Les Terres de l’Ebre 
són el segon territori català en 
obtenir aquest reconeixement, 
després del Parc Natural del 
Montseny. En 30 anys, aquest 
Comitè ha reconegut 610 re-
serves a 117 països diferents, 
entre els quals s’hi inclouen 
l’Amazònia o les Cascades del 
Niàgara; també Doñana, Sierra 
Nevada o Lanzarote. 
Global Green Destinations és 
una associació global per al 
turisme responsable, que dóna 
suport a les destinacions, re-
gions i països en la millora de 
la qualitat, la sostenibilitat i la 
visibilitat en el mercat.

LA SÉNIA
Festival de Músiques 
en Terres de Cruïlla
El VII Festival de Música en 

Terres de Cruïlla viurà els 
pròxims dies 26 i 27 d’octubre, 
el segon cap de setmana 
d’activitat.     
Hi ha dos actes destacats com 
són el Taller ImproPlay, a càrrec 
de la cantant i creadora de per-
formances Laura Guarch. I dis-
sabte a la tarda a la plaça Cata-
lunya, també hi haurà la trobada 
de grups de danses tradicionals 
amb la participació del Grup de 
Danses de la Jana, Esbart Dan-
saire Rapitenc de Sant Carles de 
la Ràpita i el Grup de Jota de la 
Casa d’Andalusia de la Sénia, i la 
música dels Dolçainers de Jo-

ventuts Unides de la Sénia.
Pel que fa a la jornada «Música i 
Dansa en Terres de Cruïlla» que 
es va haver d’ajornar dissabte 
passat, així com el taller de dan-
sa i el sopar, s’ha programat per 
al pròxim dia 14 de desembre.

ULLDECONA
Lliurament dels Premis 
Manuel Sales i Ferré

La vespra de Sant Lluc es va 
fer el lliurament dels Premis 

Manuel Sales i Ferré de recerca 
per alumnes de secundària i 
batxillerat.     
El premi de Sociologia fou per 
a “Perspectiva juvenil dins d’un 
món verd” de Bibiana León. El 

Terres de l’Ebre per a “Més que un 
Riure: pla de màrqueting turístic 
del Delta” de Marta Bertomeu. I 
el Terres del Sénia: “El turisme a 
Ulldecona, un passat per a un fu-
tur” d’Àngela Elies. Es va concedir 
un accèssit: “Les matemàtiques a 
la natura”, de Marta Sanz.

el desacord “a recórrer a la 
desobediència institucional” i 
“a representar els posiciona-
ments polítics de només a una 
part de la ciutadania de Santa 
Jaume d’Enveja”.
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L’AMPOLLA:
EL CONSORCI 
D’AIGÜES APROVA 
EL PRESSUPOST

Aquest dimarts, ha tingut lloc 
l’Assemblea General del Con-
sorci d’Aigües de Tarragona 
(CAT) a les instal·lacions de 
l’Aula de l’Aigua, a l’Ampolla, 

per aprovar els pressupostos 
de 2020 per un import total de 
39.867.681 €.
En el marc del compliment 
del Pla Estratègic 2018-2021 
el Consorci d’Aigües de Tarra-
gona invertirà, en una primera 
fase, prop de 10 milions d’eu-
ros en obres destinades a aug-
mentar la garantia en el submi-
nistrament i la seguretat de les 
instal·lacions. 

Encara en l’àmbit de les inver-
sions, aquest 2020 es preve-
uen actuacions destinades a 
millorar la qualitat de l’aigua 
subministrada. D’altra banda, 
a l’Assemblea s’ha comunicat 
els canvis produïts al Consell 
d’Administració del CAT on 
s’ha informat que un dels nous 
representants de la Generalitat 
és Elisabeth Tomàs en substi-
tució de Kilian Franch.

ALLIBERADA 
AL DELTA LA 
PRIMERA ÀGUILA 
CUABARRADA 
RECUPERADA 
DESPRÉS D’UNA 
ELECTROCUCIÓ 
El Centre de Fauna de Vallca-
lent ha aconseguit salvar per 
primer cop a Catalunya una 
àguila cuabarrada que s’havia 
electrocutat en un suport 
elèctric al delta de l’Ebre. 
Es tracta d’un dels mascles 
establerts a la serra del Boix 
des de l’any 2000 i integra 
una de les parelles amb més 
èxit de reproducció fins al 
moment. Se li va aplicar un 
tractament innovador amb 
làser a les lesions vasculars – 
mort dels teixits- que produ-
eix l’electrocució-. ‘Vent’, com 
s’ha batejat l’exemplar, ja ha 
estat alliberat pel personal 
de Territori i Sostenibilitat. 
L’havien salvat els Agents 
Rurals d’un canal del Delta a 
mitjans del mes d’agost.

EBRE UP 
La Diputació de Tarragona 
impulsa una nova edició 
dels programes d’accelera-
ció empresarial ‘Ebre Up’ i 
Camp Tgn Up’, amb l’objectiu 
d’afavorir el creixement i 
la consolidació d’empreses 
emergents. Com a novetat, 
enguany s’ha posat en marxa 
un nou programa especia-
litzat, el ‘Circular Up’, dirigit 
específicament a empreses 
que contribueixen a l’econo-
mia circular i que aposten, 
per tant, per la reutilització 
dels recursos i per la sosteni-
bilitat empresarial. 

L’ATENEU 
COOPERATIU
L’Ateneu Cooperatiu acom-
panya la creació de set noves 
cooperatives a les Terres de 
l’Ebre. Els projectes van des 
de les teràpies naturals fins 
a la promoció de l’artesania 
o l’organització d’esdeveni-
ments festius.

MÉS 
NOTÍCIES 

POLÍTICA
Bel: “Treballarem amb força perquè la veu de 
Josep Rull s’escolti al Parlament espanyol”
Aquest matí la candidatura 

de Junts per Catalunya 
(JxCAT) ha donat a conèixer 
els membres de la llista a les 
eleccions generals. 
Ferran Bel, ara cap de llista pel 
Congrés, i Hèctor López Bofill, 
pel Senat, han posat de mani-
fest la injustícia que suposa que 
Josep Rull no pugui encapçalar 
la llista de la coalició al Congrés 
dels Diputats. A més, ha fet re-
ferència a la passada legislatura, 
moment en què “un acord de 
la Mesa del Congrés i de la seva 
presidenta, Meritxell Batet, van 
expropiar els drets a Josep Rull, 

sense cap sentència que així ho 
establís”. Pel que fa a la campa-
nya, el cap de llista pel Congrés 
ha explicat que s’emmarca en 
una anormalitat al país, ja que la 
sentència ha afectat a les llistes 
de Junts per Catalunya i a una 
altra formació política. A més, ha 
destacat que “ha perjudicat, de 
forma definitiva, a les relacions 
que puguin haver entre Catalu-
nya i l’Estat espanyol”. En aquest 
sentit Bel ha fet referència a la 
incapacitat de dialogar per part 
del líder socialista, Pedro Sánc-
hez, amb el president legítim de 
Catalunya, Quim Torra qui “ha 

rebutjat en multitud d’ocasions la 
violència i ha destacat el caràcter 
cívic i pacífic del moviment inde-
pendentista”. El candidat, a més, 
ha volgut remarcar que “treba-

llarem amb molta força, malgrat 
l’Estat espanyol no ho vulgui, 
perquè la veu de Josep Rull es 
pugui escoltar en la propera le-
gislatura al Parlament espanyol”.

POLÍTICA
Norma Pujol: “El 10N a les urnes donarem una 
resposta clara i contundent a l’Estat”
El cap de llista de la 

coalició Esquerra 
Republicana – Sobiranistes 
al Senat, Miquel Aubà; i la 
candidata al Congrés de 
Diputats, Norma Pujol, han 
explicat com plantejaran la 
campanya de les eleccions 
generals del 10 de novembre.   
Pujol, que ocuparà el número 
dos de la llista a la demarcació 
de Tarragona, l’ha qualificat d’ 
“excepcional per la situació 
que estem vivint”.
La candidata ha afirmat que “no 
ens podem permetre que la 
nostra gent i el nostre territori 
es quedi sense veu a Madrid, i 
per tant tornarem a Madrid per 

fer sentir la veu de les Terres de 
l’Ebre amb més força”.
També s’ha mostrat convençu-
da que “el 10N a través de les 
urnes donarem una resposta 
clara i contundent a la sentèn-
cia i a l’estratègia repressiva de 
l’Estat. Defensarem l’amnistia 
dels presos i preses polítics i el 
retorn dels exiliats i exiliades”.
Pujol ha fet una crida a “no cri-
minalitzar el jovent; que s’estan 
mobilitzant i manifestant recla-
mant els drets de tots i totes per 
aconseguir un present i futur 
més digne”. 
Miquel Aubà, d’altra banda, ha 
advertit que “les Terres de l’Ebre 
ens hi tornem a jugar molt en 

aquestes eleccions perquè 
qualsevol pacte de govern que 
es pugui conformar entre PSOE 
i PP, o bé entre PSOE i Ciudada-
nos suposarà una amenaça per 
al nostre territori”.

És per això que ha demanat 
“tornar més forts a Madrid per 
fer sentir la veu del territori i re-
clamar les necessitats i les de-
mandes que mai han estat ate-
ses per l’Estat”. 
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#THEMAGICFORMULA
EL NOU ESPECTACLE DEL
CIRC RALUY LEGACY

El nou espectacle 
#THEMAGICFORMULA 

combina els ingredients 
clàssics del circ dels anys 
30 amb les disciplines més 
innovadores, tot envoltat 
d’una nova carpa que ens 
transporta als anys daurats 
del circ.

Parlem amb Niedziela i Emily 
Raluy.

Raluy és sinònim de circ, 
espectacle, emoció, diver-
sió per a grans i petits, i 
tot gràcies a les generaci-
ons que heu seguit amb el 
llegat del vostre avi Luis 
Raluy. Actualment els bes-
néts/es segueixen amb 
l’espectacle i ja sou a la 
cinquena generació!
Sí, som la cinquena genera-
ció de la família Raluy, un lle-
gat que ha passat de pares a 
fills i que a dia d’avui nosaltres 
continuem, fent actuacions i 
ajudant en tot el que podem, 
aportant idees noves, mante-
nint l’essència tradicional però 
amb noves tècniques.

Fusionar l’essència pura 
del circ dels anys 30 amb 
l’avantguardisme més ac-
tual és una manera d’apro-
par el món del circ a totes 
les edats?
El Circ Raluy Legacy està en-
focat per adults i joves, encara 
que els nens gaudeixen molt! 
És un circ que té l’essència 
dels circs d’abans, el look de 
principis de segle, una ex-
periència captivadora des del 
moment que entres, has de 
deixar-te emporta per tot el 
que passa al teu voltant. Un 
espectacle avantguardista, ac-
tual, amb totes les noves tèc-
niques, amb els millors artistes 
de l’actualitat i ple de sorpre-
ses i bon humor. 

Per què el nom de: #THE-
MAGICFORMULA?
És un homenatge a Lluís 
Raluy, el nostre avi, que a més 

de ser pallasso de cara blanca 
amb una vida dedicada al circ, 
té una altra passió: les mate-
màtiques, ell és autodidacta i 
ha estudiat entre bambolines i 
a la caravana, trobant fórmu-
les en l’àmbit dels números 
primers convertint-se en un 
referent en l’àmbit mundial, 
ha presentat els seus desco-
briments a congressos arreu 
del món.

Quins són els ingredients 
d’aquesta fórmula màgi-
ca?

Aquesta fórmula, que va des-
cobrir a les matemàtiques, 
d’alguna manera l’ha passat al 
circ, trobant la fórmula secre-
ta per reinventar-se any darrer 
any, per ser un dels circs més 
emblemàtics del país. La gent 
repeteix 3 i 4 cops en la matei-
xa ciutat... això només potser 
una fórmula màgica, d’aquí el 
nom del show d’aquest any!

L’estrena d’una nova car-
pa i una gira que ha fet 
gaudir a més de 300.000 
persones ha arribat a les 

Terres de l’Ebre i ja hem 
pogut observar els carruat-
ges retro, senyal de la vos-
tra identitat
Sí, i a més, aquest any tenim 
artistes de gran nivell. Una 
companyia de vint-i-cinc ar-
tistes de més de quinze naci-
onalitats diferents. Treballem 
i assagem moltes hores per 
oferir al nostre públic un es-
pectacle sorprenent, diferent, 
que no oblidaran, que els farà 
riure, emocionar-se i també 
patir una mica! Però on l’es-
perit rejoveneix!
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A TORTOSA 
FINS AL 27 
D’OCTUBRE I 
AMPOSTA DEL 
30 D’OCTUBRE 
FINS AL 3 DE 
NOVEMBRE
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QUINZE VINS DE 
LA DO TERRA ALTA 
DISTINGITS ENTRE 
ELS MILLORS DE 
CATALUNYA ALS 
PREMIS VINARI 

Un total 15 vins de de la DO 
terra Alta han estat guardo-

nats als Premis Vinari 2019, un 
concurs que té com a objectiu 
donar a conèixer els millors 
vins de Catalunya de l’any. 
En l’edició d’enguany, que 
s’ha celebrat a Vilafranca, han 
participat un total de 948 vins 
de 260 cellers, inclosos en al-
guna de les dotze denomina-
cions d’origen de Catalunya. 
Els vins competien en dotze 
categories, cadascuna de les 

quals ha rebut un Vinari d’Or, 
tres Vinari de Plata i cinc Vi-
nari de Bronze. Els Premis Vi-
nari també reconeixen, en una 
categoria especial, els cellers 
amb producció ecològica 
certificada, i aquest 2019, el 
Premi Vinari Nissan al Millor 
Projecte Ecològic, tal com ja 
vam informar, ha estat per a 
Herència Altés, de la DO Terra 
Alta.

SUBVENCIÓ PER 
A L’ESCOLA DE 
MÚSICA I DANSA 
DE MÓRA D’EBRE
El Consell Comarcal de la 
Ribera d’Ebre ha concedit una 
subvenció a l’Ajuntament de 
Móra d’Ebre per a sufragar les 
despeses de l’Escola Muni-
cipal de Música i Dansa per 
import de 11.619,76 euros per 
a l’any 2019.

7A CAMINADA 
POPULAR IDECE, 
FLIX – VINEBRE
Aquest proper diumenge 
27 d’octubre tindrà lloc la 7a 
Caminada Popular IDECE, que 
realitzarà el trajecte entre Flix 
i Vinebre. El punt de trobada i 
acreditació és el camp de fut-
bol de Vinebre, entre les 8.00 
i les 8.30 h, on els participants 
podran deixar els cotxes. 
D’allí s’agafarà l’autocar que 
portarà els participants fins a 
Flix, a la zona de la Costa del 
Graner. De 8.45 a 9.30 h, hi 
haurà un esmorzar, a càrrec 
de l’organització. Després 
s’iniciarà la caminada, que, 
després de travessar el riu pel 
pont, transcorrerà pel camí 
exterior de meandre, i en 
arribar a l’alçada del pas de 
barca se seguirà per la pista 
que coincideix amb el GR-99, 
sempre prop del riu, fins 
arribar a l’alçada de l’Assut 
d’Ascó, i des d’aquest punt 
a Vinebre, on es visitarà la 
Casa Natal d’Enric d’Ossó. El 
recorregut total cobreix una 
distància de 14,6 km, amb 
molt poc desnivell i apta per a 
tothom. 

MÉS 
NOTÍCIES

TERRA ALTA
Les al·legacions contra els nous parcs eòlics 
argumenten que són projectes “caducats”
Una dotzena d’entitats 

i ajuntaments, a més 
de cellers i particulars, han 
presentat aquest dilluns, els 
plecs d’al·legacions contra els 
dos últims nous parcs eòlics 
que es projecten a la Terra 
Alta, a Prat de Comte i el Pinell  
i també Benifallet, al Baix Ebre.       
Denuncien que les autoritzaci-
ons contenen moltes “mancan-
ces legals i socials” perquè es 
tracta de projectes amb més de 
quinze anys que no contemplen 
la situació econòmica i paisat-
gística actual. També defensen 
que són centrals “caducades” 
perquè l’administració els do-
nava dos anys per implantar-les. 

La comarca se sent de nou 
“menystinguda” després que 
l’energia eòlica hagi agreujat el 
despoblament i perjudicat sec-
tors econòmics en creixement 
com el vitivinícola o el turisme. 
Les al·legacions les han presen-
tat els ajuntaments del Pinell de 
Brai, Prat de Comte, Horta de 
Sant Joan, i també s’hi sumarà 
el de Benifallet, així com el Con-
sell Comarcal de la Terra Alta, el 
Consell Regulador de la DO Ter-
ra Alta, l’Ateneu Popular la Pas-
tora, la Plataforma en Defensa 
de la Terra Alta, GEPEC-Ecolo-
gistes de Catalunya, Unió de Pa-
gesos, cellers particulars i veïns 
afectats.

CORBERA D’EBRE
Tret de sortida a la 
Festa del Vi terraltina
La Denominació d’Origen 

Terra Alta organitza una 
nova jornada professional al 
territori.    
Serà dilluns 28 d’octubre a l’Es-
glésia del Poble Vell de Corbera 
d’Ebre a partir de les 12h i fins 
a les 16h, i servirà, un any més, 
per donar el tret de sortida a la 
Festa del Vi de la Terra Alta que 
enguany arriba a la seva tren-
ta-dosena edició.
 La jornada, destinada al públic 
professional de la restauració 
i l’hostaleria, així com a pres-
criptors i premsa especialitza-
da, comptarà amb la participa-
ció d’una bona representació 

dels cellers que conformen la 
DO Terra Alta i que oferiran als 
assistents les seves propostes 
vinícoles, que podran ser mari-
dades amb el dinar que se ser-
virà per als assistents a la ma-
teixa Església. 

MÓRA LA NOVA
Mor un home 
atropellat per un tren 

Una persona ha mort 
atropellada per un tren de 

mercaderies a Móra la Nova.     
Segons ha explicat un testimo-
ni a TarragonaDigital, la víctima 

s’hauria suïcidat llençant-se a les 
vies. Ara, les causes de la mort 
s’estan investigant.
La circulació es va interrompre 
per l’atropellament.

El president del GEPEC i la representant de la DO Terra Alta, entregant les al·legacions.
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‘PARE, FILL I 
ESPERIT SANT’ A 
IMAGINA RÀDIO 

PARE, FILL i ESPERIT SANT és 
un programa en clau “d’humor 
celestial” presentat i dirigit per 
Jordi Segarra i Miquel Segarra. 
Durant 40 minuts els presen-

tadors entrevistaran de manera 
agosarada a l’invitat de la setma-
na a la vegada que li proposaran 
algunes juguesques. Demà dis-
sabte, l’invitat és Michel Viñes, 
cap de redacció de Més Ebre i 
director i presentador de Minut 
91, a Canal Terres de l’Ebre. L’es-
pai s’emet els dissabtes a les 20 
hores. I un dels propers prota-
gonistes és el polifacètic i caris-
màtic Jota Vizcarro. El rapitenc, 

com sempre, no deixarà indife-
rent a ningú. Després d’enregis-
trar-se el programa, és habitual 
la foto amb el Pare i el Fill i l’in-
vitat, juntament amb el realitza-
dor, el gandesà Xavi Salvadó.  
D’altra banda, Michel Viñes tam-
bé ha estat convidat aquesta 
setmana, en concret dilluns, al 
programa de Canal TE, ‘L’Estret 
de Magallanes’, amb Lluïsa Ber-
tomeu. 

EL MUSCLO, 
PROTAGONISTA 
DE LES JORNADES 
A BENIFALLET
Avui divendres, tindrà lloc 
al Casal Municipal (20h), 
la inauguració de les XV 
Jornades Gastronòmiques 
que en aquesta edició estan 
dedicades als musclos. Anirà 
a càrrec de l’encarregat de Ce-
promar, Daniel Carles, i de la 
Tècnica de Turisme del Consell 
Comarcal del Baix Ebre, Roser 
Anguera i Blanch. Les jorna-
des se celebraran a Benifallet 
fins el dia 17 de novembre. 

SENTÈNCIA 
QUE LIMITA 
L’ACTIVITAT DE LA 
FUNDACIÓ TERRA 
ALTA SEGLE XXI 
DE BATEA
El Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya ha declarat 
ferma una sentència dictada 
el 2017 que limita l’activitat 
sociosanitària de la Funda-
ció Terra Alta Segle XXI de 
Batea.  El decret, amb data 
15 d’octubre de 2019, resol 
a favor de l’Ajuntament de 
Batea el contenciós que l’ha 
enfrontat en els últims anys 
amb aquesta Fundació. 

MÉS 
NOTÍCIES

L’AMETLLA
El TSJC estableix mesures cautelars en el
contenciós d’Aqualia contra l’Ajuntament
El Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya 
estableix mesures cautelars 
en el contenciós on Aqualia 
reclama a l’Ajuntament 4,27 
milions d’euros de factures 
impagades.        
Segons nota de l’Ajuntament, 
el consistori haurà d’abonar 
la meitat d’aquest import, la 
mateixa quantitat que també 
haurà de garantir amb un aval 
l’empresa concessionària del 
servei d’abastament d’aigua i 
clavegueram.
La companyia d’aigües va pre-
sentar l’any 2017 un conten-
ciós contra l’Ajuntament, pel 
deute generat entre el 2009 

i el 2015 per un valor d’uns 4 
milions d’euros més interessos 
de demora. Aqualia va demanar 
cobrar tot el reclamat abans 
d’iniciar el procediment judi-
cial, però el consistori s’hi va 
oposar i els jutjats de Tarragona 
van desestimar adoptar mesu-
res cautelars. 
L’empresa va recórrer la decisió 
al TSJC, el qual ha estimat par-
cialment la demanda i, per això, 
l’Ajuntament haurà de pagar 
2,13 milions d’euros com a me-
sura cautelar, que corresponen 
al 50% del reclamat. Però a la 
vegada, el tribunal també obli-
ga Aqualia a presentar un aval 
bancari de la mateixa quanti-

tat econòmica, a l’espera de 
la sentència definitiva. Aquest 
contenciós es troba a hores 
d’ara suspès de tramitació, a 
l’espera que es resolgui un altre 
sobre la revisió d’ofici que va 
acabar declarant nul·la pel ple 
la modificació del contracte 
del 2009, l’estiu de l’any passat. 
Un procediment que compta 
amb un dictamen favorable de 
la Comissió Jurídica Assessora 
i que no qüestionen en la sen-
tència. De fet, aquesta revisió 
ha comportat que la relació 
contractual es torni a regir per 
les clàusules del 2004 i que 
Aqualia retornés a les arques 
municipals 2,53 milions d’euros 

BENIFALLET
‘Vine a cosir una 
samarreta solidària’

La Delegació local de la 
Lliga Contra el Càncer a 

Benifallet, amb motiu del Dia 
Mundial contra el Càncer de 
Mama, va organitzar un taller 
amb el títol “VINE A COSIR 
UNA SAMARRETA SOLIDÀRIA” 
amb col·laboració del taller 
local de Patchwork.     

L’organització ha elaborat les 
samarretes, que s’entregaran 
a l’Oncolliga de l’Hospital  de 
Tortosa, perquè siguin un regal 
per a dones que estan passant la 
malaltia. 
La Delegació dona les gràcies 
a totes les persones que hi han 
col·laborat.

TORTOSA/ROQUETES
Teresa Tort presenta 
avui el seu llibre
Avui divendres, 

presentació del llibre 
‘100 paraules ebrenques 
agafades al vol’, de la filòloga 
benifalletenca Teresa Tort 
Videllet.     
L’acte tindrà lloc avui divendres 
25 d’octubre, a les 10.30h, al 
Col·legi de Periodistes de Tor-
tosa. ‘100 paraules ebrenques 
agafades al vol’ és el llibre de la 
filòloga i tècnica del Consorci 
per a la Normalització Lingüísti-
ca Teresa Tort. En aquesta obra 
recull escenes de vida que te-
nen com a protagonista alguna 
paraula, generalment ebrenca 
o particular d’alguna contrada, 

que li ha cridat l’atenció i que 
ha anat recollint durant anys al 
blog de Vilaweb ‘Agafada al vol’.
Per la tarda, a les 19 hores, el 
lllibre serà presentat també a la 
Biblioteca de Roquetes.

que va facturar de més, d’acord 
amb les condicions econò-
miques suspeses. Per això, els 
serveis jurídics de l’Ajuntament 
estudiaran la possible presen-
tació d’un recurs contra la de-
cisió judicial.
Per últim, en relació amb el co-
municat de premsa emès per 
Aqualia, l’Ajuntament vol ex-
pressar públicament una quei-
xa per la redacció de la notícia, 
ja que la sentència no respon 
a la resolució de cap litigi i es 
tracta únicament d’un proce-
diment de mesures cautelars, 
on obvien que l’empresa també 
ha de dipositar una garantia de 
2,13 milions d’euros.
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GAIREBÉ 
MONOPOLI 
EBRENC
Cada vegada més els clubs 
ebrencs recorren a jugadors 
de la zona de Tarragona, un 
total de 79 estan ara al nostre 
futbol: Pinell (16), Camarles 
i Ampolla (9), Tortosa, Ascó 
i Batea (7), Amposta (5), la 
Cava (4) Flix, Ametlla, Jesús i 
Maria, Olimpic (3), Rapitenca 
(2) i Gandesa (1). És el poder 
del futbol ebrenc que ofereix 
més diners; xifres a les que els 
clubs de Tarragona no poden 
arribar. El jugador de qualitat 
de Tarragona té poques alter-
natives; en categories supe-
riors només hi ha 4 equips, 
Pobla, Ascó, Valls i Catllar i 
tres d’ells tenen limitacions 
econòmiques. Els 8 equips de 
Tarragona de Segona catalana 
encara en tenen més i alguns 
paguen la gasolina i un petit 
detall amb la qual cosa el ju-
gador de qualitat ha d’arribar 
a les Terres de l’Ebre o s’ha 
de resignar jugar a la Segona 
o Tercera catalana de la zona 
de Tarragona. Tenim gairebé 
un monopoli, i per això a la 
Segona catalana, cada vegada 
més, els equips ebrencs en les 
últimes temporades estan ben 
classificats. I això s’accentua 
en aquesta campanya quan 
els 8 primers són tots de la 
nostra zona. Cada any més 
jugadors de Tarragona al 
nostre territori. La situació té 
les seves coses positives però 
també les té molt negatives 
per tot el que suposa.

CELMA

RESPECTO LA 
DECISIÓ DE 
GERMAN
El divendres passat anuncià-
vem a Més Ebre que German, 
tècnic del Tortosa, estaria a 
Canal Terres de l’Ebre, al pro-
grama de diumenge Minut 91, 
per saber la seua versió sobre 
declaracions que s’havien fet 
la setmana anterior respecte 
a si havia parlat amb jugadors 
d’altres equips per poder-los 
fitxar. Però el divendres, 
avançada la tarda, German 
em comunicava que no em 
faria cap declaració a partir 
d’ara i que, per tant, no vin-
dria ni intervindria per telefon 
al programa. Ell va al.legar 
que no li havia agradat la 
forma en què apareixien, a 
Més Ebre, unes declaracions 
de Selu, porter que ha deixat 
el Tortosa, en la secció Top 
Secret i que s’havia d’haver 
contrastat la informació. 
D’entrada dir que respecto la 
decisió de German, que també 
deu ser de club, i que, per la 
meua part, la relació personal 
amb ell continuarà sent com 
sempre ha estat. Després, el 
que puc dir també és que Ger-
man, diumenge al programa, 
tal com vaig avançar, tenia 
l’oportunitat de parlar de tots 
els temes que hagués desitjat, 
entre ells el de Selu. Tothom 
té la porta oberta al programa 
de la televisió ebrenca i a Més 
Ebre per a fer els aclariments 
que cregui. És el dret a rèplica. 
Sempre ha estat així i així 
continuarà sent sempre. 

MICHEL

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

Gandesa-Tortosa, Rapitenca-la Sénia, Amposta-Ulldecona, 

Godall-Rapitenca B, Olímpic-la Cava, Ebre Escola-Catalònia, 

Benissanet-Olimpic B i Tivenys-Fatarella. Convidats: Robert Avinyó 

(Godall) i Joan Subirats (Rapitenca B).

PROPERA JONADA

PRIMERA CATALANA

Ascó-Tàrrega dissabte 16h

SEGONA CATALANA 

DISSABTE

Móra N-Riudoms 16.30h

Roda-Ampolla 17.30h

Borges-Camarles 18h

DIUMENGE

Rapitenca-la Sénia 12h

Cambrils U-Pobla 12h

Canonja-Montblanc 12h

Gandesa-Tortosa 16h

Perelló-Bonavista 16h

Amposta-Ulldecona 17h

TERCERA  CATALANA 

DISSABTE 

Aldeana-S Jaume 18h

Ebre E-Catalònia 18.30h

DIUMENGE

R Bítem-Amposta 16h

J i Maria-Arnes 16h

Godall-Rapitenca 16h

S Bàrbara-Flix 16.30h

Corbera-Roquetenc 16.30h

Olimpic-la Cava 17h

Batea-Ametlla 17.15h

QUARTA  CATALANA 

DISSABTE 

Tivenys-Fatarella 16h

Benissanet-Olimpic 16.30h

Xerta-la Cava 16.45h

Gandesa-Ebre E 19h

DIUMENGE 

Masdenv.-Pinell 16h

Alcanar-R Bítem 16h

Descans: Ginestar i Catalònia

FEMENÍ   

La Plana SB-J i Maria dis 17h

Esc Delta-Tortosa Eb. B dis 17h

Ginestar-Roquetenc dis 17h

Arnes-Rapitenca dis 18.30h

F. Alcanar-Arnes B diu 11h

Batea-Gandesa ajornat

Tortosa E-la Plana B diu 12h

R Bítem-Campredó diu 19.30h

SEGONA DIVISIÓ FEMENINA 

Tortosa E-Salou ajornat

PRIMERA CATALANA

L’Ascó guanyar al camp del 
Sant Ildefons i ja acumula 

quatre victòries...totes elles 
fora de casa (1-2).
És evident que si l’Ascó hagués 
guanyat algun dels partits de 
casa, estaria fent-li ombra al 
líder la Muntanyesa que ho ha 
guanyat tot fins ara. En qualse-
vol cas, l’Ascó és cinquè, amb 
12 punts. Diumenge va tornar a 
vèncer en un desplaçament i ja 
en són 4 que ha fet i que ha gua-
nyat. Demà dissabte, els de Jor-
di Font reben el Tàrrega (16 h), 
en un partit en què si es poden 

estrenar com a locals, els tri-
omfs fora de casa tindrien més 
valor. A Sant Ildefons, l’Ascó va 
avançar-se amb un gol d’Òscar 
que va culminar una bona juga-
da visitant dins de l’àrea local. El 
Sant Ildefons va empatar de pe-
nal a la represa i va insistir bus-
cant el segon gol. Però el partit 
estava obert i va ser l’Ascó qui 
va aconseguir l’1-2 amb una ca-
nonada de Nico des de fora de 
l’àrea. Un obús que va posar la 
pilota per l’escaire. Posterior-
ment, l’Ascó va saber sofrir i va 
conservar l’avantatge.   

Quarta victòria de 
l’Ascó... fora de casa!

16 HORES

El Tortosa va empatar a 
casa, diumenge passat, 

contra la Canonja (1-1).                   
Va ser una jornada en què es 
va fer la presentació de tots els 
equips del club. 
El Tortosa es va avançar amb un 
gol de Nacho, ja a la represa, 
però la Canonja va empatar al 77 
arran d’un córner que va rematar 
Antonio Domínguez, exjugador 
roigiblanc. Antonio va fer una 
celebració a l’estil Cristiano Ro-
naldo i que va ocasionar certa 
polèmica. Domínguez, a l’estiu 
no va renovar pel Tortosa quan 
aquesta era la seua intenció. 
Però la proposta econòmica del 
club, a la baixa, quan ell estava 
disposat a acceptar que se li bai-
xés, “però no de la forma en què 

va fer-se”, va ser detonant de la 
seua marxa. Una vegada ja co-
mençat el campionat, el Tortosa 
va contactar amb Antonio però 
ell ja estava compromés amb la 
Canonja i no va voler tornar. A 
Domi no li van agradar els crits 
de ‘pesetero, pesetero’ que es 
van sentir després de marcar: “va 
haver algú que va incitar als nois 
que van dir-ho a que ho fessin. 
Això em va molestar. I si el presi-
dent i la directiva diuen la veritat, 
a mi no se’m pot cridar ‘pesete-
ro’ perquè no hi ha cap motiu. 
La meua idea era quedar-me a 
Tortosa i si les coses s’hagues-
sin fet bé, així hagués estat”. El 
Tortosa, amb necessitat per no 
despenjar-se, visita diumenge el 
Gandesa. 

El Tortosa visita el 
Gandesa, diumenge

CANAL TERRES DE L’EBRE

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

Dissabte (22 h), Tivenys-Fatare-
lla. I diumenge, Rapitenca-la Sé-
nia (20.30 h). Cal dir que la ma-

tinada de dilluns estaran tots els 
partits gravats (10), els resums i 
integres, a ebredigital.cat. 
Minut 91, diumenge, començarà 
a les 22.30 hores. 

Partits transmesos
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VA SALVAR UN 
PUNT EN AFEGIT 
CONTRA EL 
CAMBRILS (1-1)
Després de 3 derrotes, l’Am-
polla va tornar a  puntuar. Va 
salvar un punt en afegit contra 
el Cambrils Unió (1-1). Enric 
Alaixendri, tècnic de l’Ampolla, 
admetia que “va ser el pitjor 
partit que hem fet en les dar-
reres setmanes. No vam entrar 
en cap moment en situació de 
joc, amb poques idees i poc 
ritme amb la pilota. El Cambrils 
va tenir el control del partit i a 
la represa, arran d’una pèrdua 
nostra en la sortida de pilota, es 
va avançar en el marcador. Amb 
el 0-1, més per coratge i ganes, 
vam reaccionar i en afegit, 
amb un penal que va ser clar, 
vam fer l’empat”. Jordi Roca va 
transformar la pena màxima.
El tècnic afegia que “tot i no 
jugar bé, vam evitar la derrota 
i vam sumar un punt després 
de 3 seguides. Hem de mirar 
la part positiva i pensar en què 
podem revertir la dinàmica i la 
situació. Està clar que hem de 
millorar i tenim marge per a fer-
ho. En les anteriors 3 jornades 
no vam merèixer els resultats 
que vam tenir. I ara en aquesta 
hem salvat un empat i això 
ens ha de donar més confiança 
per afrontar les properes”. 
L’Ampolla en la propera visitarà 
el camp del Roda de Berà. No 
descartarà fer incorporacions 
per ampliar la plantilla, justa 
d’efectius. La notícia negativa 
és la lesió de Gallego, serà baixa 
per unes 4 setmanes.

SEGONA CATALANA
2-1: el líder la Sénia 
s’imposa a l’Amposta
La Sénia, líder, va guanyar 

en afegit a l’Amposta, en un 
derbi vibrant (2-1). 
Els locals es van avançar amb un 
golàs de Xavi Beranuy. Ferreres, 
amb un cop de cap a la sorti-
da d’un córner, va empatar. I en 
afegit, un penal transformat per 
Marc Lleixà, va ser el 2-1. 
Serrano, tècnic senienc: “el par-
tit va ser igualat i molt intens, de 
molt de treball i amb fases de 
domini altern. Ens vam avançar 
amb l’1-0 però l’Amposta va em-
patar amb el gol de Ferreres. A la 
represa, l’Amposta va pressionar 
i, tot i que no va tenir ocasions 
clares, si que va fer sensació de 
poder marcar en diverses arriba-

des. Amb els minuts, el partit va 
estar obert fins el final quan va 
arribar el penal que va ser el 2-1. 
Hem de seguir, tocant de peus 
a terra, amb actitud i humilitat”. 
Xavi Cid, de l’Amposta: “va ser un 
partit vibrant i intens. A la primera 
meitat, l’1-1 va fer justícia pel joc i 
les ocasions dels dos equips. A la 
represa, vam tenir nosaltres més 
el domini amb 3 ó 4 situacions 
per a marcar. No vam fer-ho i ells 
sí que van marcar arran d’un pe-
nal (al 91). Orgullós de l’equip, del 
treball. Felicitar a la Sénia que fou 
contundent a les àrees i això és el 
que mana. Nosaltres vam domi-
nar més fases però no forem tan 
contundents en les arribades”.

L’AMPOLLA 
NO ES REFÀFerran torna a liderar 

la Rapitenca (1-2)
La Rapitenca va guanyar al 

camp de la Pobla, amb gols 
de Ferran. No obstant, no va 
sentenciar i va acabar patint 
amb l’1-2 que fou definitiu. 
Ramon Sancho, tècnic de la 
Rapitenca: “vam fer una pri-
mera meitat molt completa, 
possiblement la millor del que 
portem de lliga. A més del gol, 
que va arribar arran d’una gran 
jugada, vam fer altres arribades 
estavellant dues pilotes als pals. 
Així mateix, vam estar molt se-
gurs en defensa. A la represa, 
la Pobla va sortir pressionant 
més amunt i durant els primers 
10 minuts ens va crear dificul-
tats tot i que sense fer ocasions 

clares. Després vam tornar a 
agafar el control del joc i vam 
tornar a tenir arribades, mar-
cant el 0-2 i tenint algunes oca-
sions per fer algun gol més, la 
més clara un mà a mà de Peque 
amb el porter local i un penal 
no xiulat. Ja cap al final, la Po-
bla va establir l’1-2 però no va 
haver temps per a res. Valorar la 
bona feina de l’equip i lamen-
tar l’expulsió de Ricardo, per a 
mi totalment injusta amb dues 
targetes grogues”. La Rapiten-
ca, enlairada, rebrà diumenge al 
matí el líder la Sénia en el partit 
de la jornada que es podrà veu-
re per Canal Terres de l’Ebre el 
mateix diumenge a les 20.30h.

ALS DARRERS MINUTS
Un gol de Tini decideix 
el Camarles-Gandesa
El Camarles va guanyar el 

Gandesa en un derbi tàctic 
que va decidir-se al final (1-0). 
Kiki, del Camarles: “va ser un un 
gran partit molt intens, davant 
d’un gran equip. La primera mei-
tat, dins de la igualtat, el Gandesa 
va estar molt intens i amb una 
pressió elevada ens va crear difi-
cultats. A la represa, el partit es va 
equilibrar i ells ja no van pressio-
nar amb tanta intensitat i nosal-
tres vam poder tenir més la pilota, 
dins del domini altern que existia. 
El partit va ser de gran exigèn-
cia i es veia que qui marcava se 
l’enduria i així va ser. Gol de Tini 
i victòria molt treballada. Desta-

car la lluita i l’entrega de l’equip”. 
Camarero, del Gandesa: “a la 
primera meitat vam jugar amb 
molta intensitat, tapant la creació 
del Camarles i també les segones 
jugades. A més, recuperàvem i 
sortiem bé a la contra, tot i que 
sense poder crear excessiu perill 
perquè ens va faltar encert en les 
darreres passades.  No obstant, a 
la represa, sobre el minut 20, el 
tècnic del Camarles va canviar 
el plantejament amb els canvis i 
no vam poder tenir el control del 
partit. Malgrat això vam anar a 
buscar el 0-1 però en una contra 
ràpida ens van agafar oberts i ens 
van marcar l’1-0 ja al final”.

10 PUNTS DE 12
El Móra la Nova es 
dispara a la taula
El Móra la Nova va guanyar 

a Bonavista (0-2) i s’enlaira 
a la taula amb 10 punts de 12.
Agus i Edu Llop van marcar els 
gols del conjunt de la Ribera.
Nando Garcia, tècnic del Móra la 
Nova: “primera victòria fora de 
casa. 3 punts importants. Molt 
satisfet del resultat i del treball 
de l’equip que va ser molt més 
pràctic que en altres ocasions i 
va saber ser-ho. Agus i Edu, ar-
ran d’una acció a pilota aturada 
que va posar Gerard i que va 
rematar entrant de segona línia, 
van marcar els gols. A la represa, 
l’equip no va baixar la intensitat 
defensiva i és que el Bonavista va 

seguir insistint. Però vam estar 
ferms i no el vam deixar entrar 
en el partit”
Nando afegia que “seguim pro-
gresant però hem de continuar 
treballant i millorant conscients 
que ara ens ve una fase compli-
cada del calendari. Rebem al Ri-
duoms, que acaba d’incorporar 
a Víctor Garrido, anem a Camar-
les, juguem contra el Gandesa 
i després d’enfrontar-nos a les 
Borges, farem el Tourmalet amb 
Tortosa, Rapitenca i Amposta. 
Calendari difícil i per això és im-
portant afrontar-lo amb la confi-
ança que ens donen els resulatts 
actuals”.     

2-1: TRIOMF FALDUT, 
CONTRA EL PERELLÓ

Dani i Miguel van marcar els 
gols locals a la primera meitat. 
Gustavo, de penal, va fer el del 
Perelló a la represa. 
Albert Bel, tècnic de l’Ulldeco-
na: “vam assolir 3 punts molt 
importants, per la confiança. 
En els anteriors partits veníem 
fent bones sensacions però 

cometiem errades que penalit-
zaven. Diumenge penso que en 
l’aspecte defensiu vam estar for-
ça bé, davant d’un bon equip que 
té jugadors ofensius de qualitat. 
A més, a la primera meitat, vam 
ser intensos ofensivament, fent 
els gols. Va ser contundents a 
les àrees i aquesta va ser la clau. 
A la represa, del 3-0 vam passar 
al 2-1, d’un penal que va ser-ho. 
Vam patir però l’equip va saber 
fer-ho, fent un gran treball. Ells 

van fer un pal al final però nosal-
tres, a la contra, també vam gau-
dir de dues opcions per decidir”. 
Albert visitarà diumenge el seu 
exequip, l’Amposta. 
Antoni Teixidó, del Perelló: “vam 
començar bé el partit, tenint una 
ocasió però arran de l’1-0 vam 
baixar la intensitat i l’Ulldecona 
va aprofitar una altra ocasió que 
va tenir per fer el 2-0. Al descans 
vam parlar al vestidor de millorar 
i també vam fer canvis i a la re-

presa l’equip va estar força bé, 
intens i jugant a camp contrari. 
Vam fer el 2-1, de penal, i si bé 
l’Ulldecona va tenir un parell 
de contres per marcar, nosal-
tres, amb superioritat numèri-
ca, també vam poder empatar. 
Un empat, tal com va anar la 
segona meitat, no hagués estat 
injust”. El Perelló, amb plantilla 
justa d’efectius, tenia fins a 4 
baixes: Denis, Eric, Toni Onda-
zabal i Jonatan. 

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

15
14
12
12
15
14
17
14
9
11
9
9
7
11
5
5
5
5

4
5
7
8
5
7

10
8
7
12
12
14
13
14
9
14
21
19

19
17
14
14
13
13
12
12
10
10
8
7
6
4
4
4
4
2

equip                    GF       GC     PNTS
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EL FLIX FRENA AL 
LÍDER R-BÍTEM (1-0)

3A CATALANA

LA CAVA ÉS LETAL 
CONTRA EL SANTA

El líder R-Bítem va veure frena-
da la ratxa al camp del Flix on 
va rebre el primer gol de la lliga 
(1-0). Van ser 580 minuts sen-
se rebre. Del possible 0-1 amb 
un penal fallat pels visitants es 
va passar a l’1-0 amb un gran 
gol de Troyano, de falta. Segons 
Landa, del Flix: “va ser un partit 
molt disputat en què el R Bítem 
va tenir més el domini però en 
el que nosaltres vam estar molt 
ben posats defensivament. Ells 
van poder fer el 0-1 en un pe-
nal que no van transformar i, 
acte seguit, Troyano, de falta, va 
marcar l’1-0. A la represa, ens 
vam defensar amb ordre i, mal-
grat el domini del rival, un gran 
equip, vam mantenir la poetria 
a zero i vam sumar una victò-
ria molt treballada”. Jordi Vallés, 
del R Bítem: “va ser un partit de 
domini total nostre, amb fases 
de bon joc i amb bastantes oca-
sions per guanyar. Però ens va 
faltar encert de culminar les ar-
ribades amb gol i el Flix sí que 
va tenir aquest encert marcant 
un gol espectacular de falta di-
recta. Hem de seguir, pensant ja 
en el proper partit contra l’Am-
posta B”.

La Cava va guanyar el Santa Bàr-
bara (3-1) i torna a ser colíder. 
El partit va començar amb una 
forta pressió del conjunt local 
que li va propiciar tenir una oca-
sió clara i diverses arribades. El 
derbi, amb els minuts, es va anar 
equilibrant i el Santa Bàrbara ja 
va poder tenir més la pilota, tot 
i que sense fer ocasions clares 
excepte algun tret exterior. El 
partit era molt allargat i això su-
posava que no tingués control a 
la zona ampla. Dins de la igual-
tat, la qualitat cavera va decidir. 
Manel, en plena forma, va buscar 
a Manu que va assistir magistral-
ment perquè Manel culminés 
l’1-0. A la represa, als 30 segons, 
una indecisió visitant va aprofi-
tar-la Manel per afusellar el 2-0. 
A partir de llavors, la Cava va fer 
un pas enrera i es va defensar 
amb ordre. El Santa va marcar el 
2-1 amb un gran tret de falta de 
Genís. El partit es va ajustar, però 
el Santa no va disposar d’opci-
ons per empatar i la Cava, amb 
espais, va poder elaborar una 
jugada en què Said va assistir a 
Manu que, amb gran control i 
definició, va sentenciar. El Santa 
veu frenada la ratxa de 5 triomfs.

EL BATEA GUANYA A 
AMPOSTA (3-5)

SALT DE L’EBRE A 
L’AMETLLA (3-5)

TRIOMF ALDEÀ, A 
ROQUETES (0-1)

ÀLEX LÓPEZ LIDERA 
LA RAPITENCA (3-0)

El Batea va guanyar al camp de 
l’Amposta B (3-5) i és tercer a 
punt dels líders. El Batea va sortir 
pressionant dalt i als dos minuts, 
una indecisió d’Eric, porter am-
postí, va aprofitar-la Ferri, amb 
la pressió, per fer el 0-1. El Batea 
es va apoderar del partit, jugant 
bé per dins i per fora. Va tenir al-
tres opcions i llavors va aparèi-
xer la màgia de Vilanova amb un 
golàs des del centre del camp. 
Fou el 0-2. Als darrers minuts de 
la primera meitat, el partit es va 
igualar i l’Amposta va tenir dues 
situacions de gol. A l’inici de la 
represa, amb espais, el visitant 
Renatas va marcar el 0-3. Llavors 
el Batea es va acomodar i el filial 
de l’Amposta va entrar en partit 
amb el gol d’Alonso de falta i de 
Roi. Però el Batea va sentenciar 
dos minuts després del 2-3. Paul 
va agafar responsabilitats i es va 
inventar una jugada amb un tret 
des de fora de l’àrea. Fou el 2-4. 
Botero, a la sortida d’un córner, 
va marcar el 2-5 i al final, el local 
Ferri va establir el 3-5. L’Ampos-
ta va pagar cares les concesions 
davant d’un gran Batea que, no 
obstant, marca molts gols però 
segueix rebent-ne.

Ivan Romeu, de l’Ametlla: “va ser 
un partit estrany, respecte als 
anteriors que havíem jugat. Van 
haver moltes alternatives i mo-
ments diferents. Ells es van avan-
çar arran d’una acció d’estratègia 
però nosaltres, durant la prime-
ra meitat vam estar millor tenint 
ocasions i empatant poc abans 
del descans. A la represa, un pe-
nal que no calia va ser, del rebuig, 
l’1-2. Van ser 10 minuts que no 
sabíem per on venien els cops. 
Acte seguit l’1-3 i, poc després, 
l’1-4 arran d’una gran jugada 
d’ells. Vam reaccionar marcant 
dos gols icsemblava que podíem 
empatar però una altra errada en 
un mal refús va ser el 3-5”. Xavi 
Subirats, de l’Ebre: “molt content 
de l’equip que va guanyar en un 
camp que poc equips podran 
fer-ho. Primera meitat que va 
ser més de l’Ametlla i una sego-
na en què nosaltres, sobre tot en 
els primers 20 minuts vam estar  
molt bé, amb velocitat i intensi-
tat i culminant les arribades. Vam 
fer dos gols i el quart fou en una 
jugada esplèndida. L’Ametla es va 
abocar i en dos córners va fer el 
3-4, però a la contra vam senten-
ciar amb el 3-5. Partit trepidant”.

Quarta derrota seguida a casa 
d’un Roquetenc que comença a 
tenir preocupació. Del partit, Mi-
quel Campos, cap de premsa del 
Roquetenc: “l’Aldeana va domi-
nar més a la primera meitat però 
sense crear opcions clares per-
què nosaltres vam estar ferms en 
defensa. A la represa va seguir la 
mateixa dinàmica fins que l’Al-
deana va aprofitar la seua ocasió. 
Després, amb espais, en va tenir 
d’altres. El Roquetenc va inten-
tar buscar l’empat però fou més 
amb el cor que amb el cap i sen-
se claredat. Ens falta gol i fluidesa 
per crear ocasions”. Bartolo, de 
l’Aldeana: “partit molt complicat 
davant d’un equip que va estar 
molt posat defensivament, amb 
les idees clares, i buscava no co-
metre imprecisions darrera. No-
saltres ho intentàvem però ells 
ens tallaven les jugades i sortien 
amb un joc directe buscant la 
tercera línia i era molt dificil per 
nosaltres contrarrestar-ho. Però 
vam tenir paciència fins que va 
arribar el gol, arran d’una bona 
jugada amb centrada d’Eloi que 
va culminar Robert. Dins de la 
dificultat del partit, penso que 
vam merèixer la victòria”. 

Victòria rapitenca contra el Je-
sús i Maria (3-0). Joan Subirats, 
de la Rapitenca: “victòria abul-
tada. El resultat no reflecteix el 
partit. Potser ha estat el pitjor del 
que portem de lliga; però si que 
vam estar encertats. El Jesús i 
Maria, en canvi, a la segona mei-
tat va ser superior en moltes fa-
ses però va fallar la jugada clau, 
amb l’1-0, amb un penal que no 
va transformar. I de l’1-1, es va 
passar al 2-0, amb un autogol 
d’ells. Després Àlex, amb un bon 
tret des de fora de l’àrea, va mar-
car el 3-0. Destacar el primer gol 
arran d’una gran jugada que va 
culminar Àlex”. David Garcia, del 
J. i Maria: “vam perdre 3-0 però 
no vam jugar malament. Felici-
to a la Rapitenca per la victòria. 
Tot i no jugar bé, va saber fer 3 
gols. Aquí va estar la diferència. 
Nosaltres, excepte els primers 15 
minuts en què no vam estar in-
tensos i vam rebre l’1-0, la resta 
vam jugar ben posats i vam tenir 
ocasions. A la represa, amb més 
domini, vam fallar un penal i de 
l’1-1 es va passar al 2-0. Vam fer 
un travesser, ens vam abocar, 
però a la contra ens van senten-
ciar”. S Ruiz i Geri foren baixa.  

EL GODALL GOLEJA  
A SANT JAUME (0-4)
Anton Flores, del Sant Jaume: 
“el resultat va ser massa abultat. 
Malgrat la derrota, l’equip li posa 
voluntat i ofereix simptomes de 
millora. El complicat quan estàs 
així és canviar la dinàmica. I ens 
costarà, però amb l’esforç dels 
jugadors i el suport de l’afició 
ho aconseguirem. El partit va ser 
disputat i si bé ells van tenir més 
opcions, nosaltres també les vam 
tenir per a posar-nos al partit. El 
0-1 va fer mal, a poc del descans. 
Ens vam refer i vam poder em-
patar però al 80 va venir el 0-2. 
I després, en un minut, en dues 
accions similars, per a mi en fora 
de joc totes dues, ens van fer dos 
gols”. Robert, del Godall: “vam 
ser superiors al Sant Jaume. A la 
primera meitat, ja vam dominar 
més tot i que el Sant Jaume es va 
defensar bé. Nosaltres vam tenir 
4 ó 5 ocasions fins que Yassine va 
marcar el 0-1. A la represa, el Sant 
Jaume va apretar però amb els 
minuts van recuperar el domini i 
al 80 vam decidir amb el 0-2 te-
nint altres ocasions i fent Piñeiro 
dos gols més. El resultat va ser 
curt però dir que el Sant Jaume 
va lluitar per posar-se dins del 
partit fins avançada la represa”. 

Vestidor de l’Ebre Escola B després de guanyar al Cata B. Baix, el Ginestar a Bítem.

,
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L’OLIMPIC EMPATA A 
ARNES (2-2)

3A CATALANA                                                                   

EL CATA, MÉS EFECTIU 
QUE EL CORBERA (2-0)

Roger, de l’Arnes: “sabor agredolç 
perquè l’empat de l’Olímpic fou al 
final, però el resultat va ser just. El 
partit va ser molt equilibrat, amb 
alternatives diverses. L’Olimpic 
es va adaptar bé i, a més, arran 
d’una jugada en què Imanol va 
poder fer una falta anterior, Sufi 
va marcar. Vam reaccionar i si bé 
no vam tenir opcions excepte 
una de Gordo al pal, vam empa-
tar arran d’un penal. A la represa, 
d’entrada, vam estar millor que 
l’Olímpic amb ocasions de Ma-
nero i de Gordo, marcant Quim 
el 2-1. John va poder decidir, 
però no vam fer el 3-1 i sabíem 
que patiriem.  Ells van insistir i van 
empatar amb gol d’Imanol tenint 
una clara opció al 90 que va evi-
tar Joaquim. Malgrat rebre el gol 
al final, important tornar a puntu-
ar”. Roca, de l’Olímpic: “vam jugar 
ben posats i ens vam imposar en 
defensa, en moltes fases. Vam 
empatar i vam tenir l’opció al final 
de guanyar, que no hagués estat 
injusta. L’equip va millorar, oferint 
bones sensacions”. L’Olímpic ha 
manifestat al seu malestar per 
l’arbitratge: “no va estar a l’altura 
i ens va perjudicar”. Leon (exCa-
marles), nou fitxatge morenc.

Juanjo Agustin, del Catalònia: 
“partit igualat a la primera mei-
tat amb dos estils diferents, el 
Corbera més directe i nosaltres 
buscant fer transicions més ela-
borades. Ells van tenir un penal 
que va aturar Gerard. Del 0-1 es 
va passar a l’1-0 amb un penal 
que va transformar Aleix. A la 
represa, el Corbera va fer perill 
en un parell d’arribades però 
no va marcar i nosaltres, arran 
d’una bona jugada, vam fer el 
2-0, amb gol de Lluís. El partit 
es va trencar i vam gaudir de 
més possibilitats. Bona feina 
de l’equip”. Jordi Barrufet, del 
Corbera: “vam fer un bon par-
tit i vam aconseguir, gràcies al 
treball defensiu, que el Catalò-
niano fes gaires ocasions. Vam 
controlar el partit i vam tenir les 
nostres possibilitats. Penso que 
el resultat fou totalment injust. 
Com a mínim, mereixiem l’em-
pat. Amb el 0-0, vam fallar un 
penal i després, de penal, ells 
van marcar l’1-0. I a la represa, 
quan millor estàvem nosaltres i 
havíem tingut ocasions, ells van 
convertir amb gol un rebuig de-
fensiu, que fou el 2-0. La nostra 
dinàmica ara és aquesta”. 

EL FILIAL DEL GANDESA DECIDEIX A LA 
REPRESA, AL CAMP DE LA CAVA B (1-4)

PRIMERA VICTÒRIA 
DEL PINELL (3-1)

EL XERTA GOLEJA A 
L’OLIMPIC (1-4)

El filial del Gandesa va guanyar 
al camp del filial de la Cava (1-
4). Un gol visitant poc abans del 
descans, que fou l’1-2, i un altre 
a l’inici de la represa, que va ser 
l’1-3, van decidir pels terraltins.
Joel, tècnic gandesà, deia que 
“ens costa molt entrar en els 
partits. I la Cava, als primers mi-
nuts, va fer diverses arribades. 
No obstant, feia vent i el tení-
em a favor a la primera part. Per 
això, els seus intents de sortida 
de pilota tenien més dificultat i 
amb la pressió que feiem vam 
poder recuperar i així vam mar-
car el 0-1, gol de Gerard Ferré. 
Però acte seguit, amb una pilota 
a l’esquena de la defensa nos-
tra, ens van empatar. La veritat 
és que ens va costar molt reac-
cionar perquè la Cava, un equip 
que no em va desagradar, en 
línies generals va ser dur i per 
això no vam poder fer el nostre 
estil de joc. Per tot plegat ens 
va costar també entrar del tot 
al partit. Malgrat això, una bona 
jugada de Gerard Ferré la va 
culminar Pau Boira, que ha tor-
nat a l’equip després del trenca-
ment del tabic nasal, fent l’1-2. 
I vam tenir altres opcions abans 

Blai, delegat, del Pinell: “partit 
molt travat a l’inici, fins que va 
arribar el bon gol d’Infante. A 
la represa, l’Alcanar va empatar. 
Però vam reaccionar i ens vam 
tornar a avançar amb un gol 
de Velasco. Vam seguir pressi-
onant i Joel va fer el 3-1. Pen-
so que el resultat va ser just, en 
un bon partit”. Miquel Cervelló, 
de l’Alcanar: “més del mateix. 
Vam estar a l’altura però no vam 
aprofitar les ocasions. Amb el 
0-0 en vam tenir dues que van 
traure sota porteria. A més, no 
és excusa però una altra setma-
na hi ha un penal clar que no ens 
xiulen. Després ens van fer l’1-0. 
Vam empatar però a la represa, 
dues errades nostres van pro-
piciar dos gols més del Pinell. 
La veritat és que ens penalitzen 
molt les errades que cometem 
i, a la vegada, seguim mancats 
de gol quan creem nombroses 
ocasions. Aquesta és la dinà-
mica actual que estic segur que 
canviarà quan siguem més efec-
tius. Pel demés, l’equip va estar 
bé davant d’un Pinell que és un 
equip que juga bé per les bandes 
i que així busca crear les seues 
possibilitats”. 

Emilio Pedrola, de l’Olímpic B: “a 
la primera meitat, l’equip va do-
minar més el partit i va disposar 
d’alguna opció per avançar-se. 
Però arran d’una desafortuna-
da jugada per nosaltres, a pilota 
aturada, el Xerta va fer el 0-1. A 
la represa, l’equip va estirar les 
línies però un altre desencert a 
acabar amb un penal innocent 
que va ser el 0-2.  A partir d’aquí, 
partit totalment trencat i el Xerta, 
més posat, va tancar-lo amb dos 
gols més. Al final, vam fer l’1-4. 
Les errades ens van penalitzar 
molt”. Eric, del Xerta: “primer 
desplaçament i primer partit de 
la lliga en gespa artificial. L’equip 
va adaptar-se bé. Vam començar 
ben posats tenint diverses pos-
sibilitats. Després el partit es va 
travar fins que arran d’un córner 
i d’un malentès entre la defensa 
i el porter locals, ens vam avan-
çar. A la represa l’equip va sortir 
molt vertical i ferm en defensa. 
Una entrada per darrera fou un 
penal que va ser el 0-2. Després 
vam fer dos gols més que van 
confirmar la victòria. Dir que els 
dos equips vam intentar en tot 
moment jugar a pilota i això a 
Quarta cal destacar-ho”.

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

19
16
28
15
13
17
13
9
11
9
12
17
12
6
10
6
5
5

1
8
16
10
9
8
5
6
9
8
13
15
16
15
21
19
13
31

18
18
17
15
15
14
14
10
10
10
10
8
8
5
3
3
2
0

TERCERA                    GF       GC     PNTS

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

13
13
16
12
14
10
9
9
6
9
5
10
3
3

1
6
6
3
9
9
6
8
6
12
10
18
13
10

15
15
12
12
9
9
6
6
6
3
3
3
3
0

QUARTA                    GF       GC     PNTS

L’EBRE B GUANYA AL 
CATA B (2-1)
L’Ebre Escola B va assolir el pri-
mer triomf, contra el Catalònia 
B (2-1). El partit va començar 
descontrolat, amb dues opci-
ons clares dels locals que els 
visitants van traure sota els pals 
i una possibilitat jesusenca amb 
un tret creuat. L’Ebre, però, era 
més vertical que el Cata i així es 
va avançar amb una bona acció 
d’Adrià (el pentagolejador de 
Masdenverge), guanyant l’es-
quena a la defensa i creuant amb 
qualitat la pilota. Fins el descans 
el partit va estar travat amb més 
domini de pilota de l’Ebre Esco-
la, però tampoc sense excessiva 
profunditat excepte una oca-
sió. A la represa, el Cata va sor-
tir amb empenta i va tenir una 
possibilitat. Però el local Boluña, 
amb una bona jugada en què la 
defensa jesusenca va estar molt 
apàtica, va establir el 2-0 amb 
una gran acció individual. El 
Cata va buscar reaccionar però 
només va inquietar amb trets 
exteriors i l’Ebre va saber defen-
sar-se fins que a falta de dos mi-
nuts, de penal, Abde va fer el 2-1 
que va ajustar el marcador però 
que va ser definitiu perquè l’Ebre 
va conservar l’avantatge.

2-0: LA FATARELLA, 
IMPARABLE

EL GINESTAR 
REMUNTA A BÍTEM

La Fatarella va guanyar al Be-
nissanet (2-0) i segueix sent un 
dels líders, amb 5 victòries en 5 
jornades. El jugador fatarellenc 
Robert Costa, que, com a Xer-
ta, va tornar a marcar a l’inici del 
partit, deia que “vam comen-
çar molt forts i als 11 minuts ja 
guanyàvem 2-0. A partir d’aquí, 
partit molt disputat tenint oca-
sions els dos equips. Nosaltres 
a la contra haguéssim pogut fer 
algun gol més, i el Benissanet en 
va gaudir per entrar en el partit 
però Bati va estar molt bé i les 
va evitar”. Ginés, del Benissanet, 
“partit disputat amb molt de pú-
blic i que es va complicar aviat 
quan arran d’una falta, un juga-
dor local va rematar sol. I als 10 
minuts, arran d’un llançament de 
banda, del rebuig, ens van fer el 
2-0. Ja no vam poder entrar en 
el partit. Ricard va tenir una oca-
sió al pal i a la represa ens vam 
abocar però no vam crear tot el 
perill que haguéssim volgut. Ells 
van estar ferms i a la contra van 
gaudir d’alguna ocasió més per 
ampliar l’avantatge. Nosaltres es 
pot dir que, tot i intentar-ho, no 
vam poder entrar en el partit”. 

El R-Bítem B es va avançar a la 
primera meitat amb dos gols 
de Sandro. Però a la represa va 
baixar la intensitat i el Ginestar 
va remuntar amb el 2-3. Àngel 
Guiu, tècnic del Ginestar: “sabia 
que seria un partit complicat. El 
Bítem és un equip jove però que 
corre molt. I així va ser. No obs-
tant, nosaltres vam començar 
molt bé, fallant opcions claríssi-
mes. No vam marcar i ells, amb 
joc més directe, buscant als dos 
davanters, que són molt bons, 
molt ràpids, es van posar al par-
tit i aprofitant errades nostres 
van fer dos gols. Amb el 2-0 a 
la mitja part, al vestidor, van 
haver nervis perquè tot estava 
molt complicat. Però vaig dir 
als jugadors que havien de jugar 
com entrenem. I tots van sor-
tir convençuts que podíem re-
muntar. Rafik va fer el 2-1 i vam 
insistir i Pellicer va fer un gol des 
del centre del camp que va ser 
l’empat. I ja al final, el juvenil de 
primer any, Adrià Treig, que de-
butava, va fer una jugada amb 
passada a Rafik i gol d’Abde. 
Hem de millorar però content 
de l’equip per la reacció”. 

del descans. A la represa, no-
saltres vam jugar en contra de 
vent, i ells ens van fer una pres-
sió altíssima per obligar-nos a 
jugar en llarg i d’aquesta ma-
nera buscar imposar-se en les 
accions aeries i en les segones 
jugades i a partir d’aquí fer-nos 
perill. Ens va costar sortir del 
darrera però en les segones 
jugades vam estar ferms i això 
ens permetia accedir al camp 
contrari. No obstant, llavors 
no era fàcil poder jugar perquè  
van haver moltes faltes. Però va 
ser important marcar l’1-3 que 
ens va donar molta confiança. 
El va fer Roger amb un tret amb 
l’esquerra des de fora de l’àrea.  
I després ja ells van baixar i no 
van crear opcions i nosaltres 
vam jugar més tancats i bus-
cant la contra. I al final, arran 
d’una bona jugada col.lectiva 
Ricard va fer l’1-4. Content pels 
tres punts, potser no tant pel 
joc. I important seguir sumant. 
Estem en un projecte nou i, de 
moment, els resultat van sor-
tint i això ens dóna molta moral 
per seguir treballant i progres-
sant que és el nostre objectiu 
en aquesta temporada”. 

4A CATALANA
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HANDBOL BREUS 
DERROTA DE 
L’HANDBOL CLUB 
PERELLÓ (31-26)

JEREMI ALCOBA, 
AL MUNDIAL DE 
MOTO3

Derrota del sènior de l’Handbol 
Club Perelló a la pista del Club 
Handbol Ribes (31-26). Les lo-
cals van anar sempre per davant 
al marcador, fent ús d’una defen-
sa oberta i ràpids contraatacs. A 
principis de la segona part les del 
Perelló es van arribar a acostar a 
només 2 gols gràcies a un can-
vi ofensiu, però no fou suficient 
per endur-se els 2 punts. “Conti-
nuem treballant i donant forma a 
aquest equip tan renovat”. D’al-
tra banda, aquesta temporada, el 
club ha canviat les equipacions. 
(Facebook HC Perelló)

* Jeremy Alcoba disputarà la 
temporada 2020 del Campio-
nat del Món de Moto3 amb el 
Kömmerling Gresini Racing, on 
reemplaçarà l’italià Riccardo 
Rossi i tindrà com a company 
a l’argentí Gabri Rodrigo, sent 
el setè a la llista de debutants 
procedents del FIM CEV. El 
jove pilot jesusenc de 17 anys, 
té el títol de campió del món 
júnior de Moto 3, pràcticament 
assegurat.  (ebredigital.cat)
* L’Ajuntament d’Alcanar ha 
obert una nova convocatòria 
de subvencions adreçades a les 
entitats esportives En aquesta 
ocasió, té previst destinar un 
total de 25.000 euros del pres-
supost municipal, 1.000 euros 
més que en l’edició anterior.
* El Rally Catalunya Costa 
Daurada arriba avui divendres 
a la Terra Alta, trams de Gan-
desa, Horta-Bot i Fatarella-Vi-
lalba.

BÀSQUET
DERBI PER AL 
CANTAIRES, DAVANT 
LA CALA
El Cantaires Tortosa va resol-
dre el segon duel de rivalitat 
de forma consecutiva després 
d’haver-se imposat a la Sénia 
i derrotant aquest cap de set-
mana a l’Ametlla de Mar per 63 
a 55. 
En la propera jornada duel en-
tre els dos primers a la pista de 
l’Àguiles de Tarragona.
 De la resta de la jornada, der-
rotes dels altres representants 
ebrencs al mateix grup el Móra 
d’Ebre davant el Sant Pere i 
Sant Pau (54-77) mentre que la 
Sénia va caure de forma àmplia 
a la pista del Coma-ruga (72-
49). En l’altre grup derrotes 
de l’Alcanar a la pista del Sant 
Pere i Sant Pau (68-50) i el 
Pitbox Amposta a Calafell per 
73-45, mentre l’altre represen-
tant ebrenc, el Rapitenc, no va 
poder disputar el seu partit a la 
pista de la Salle de Tarragona.
JF/ebredigital.cat

FUTBOL SALA
RESULTATS DE LA 
LLIGA TERRES DE 
L’EBRE
Partits de la quarta jornada: 
Benifallet-UE Campredó  6-4
UD AP-TM Tortosa     3-2
Dertochip-CFS Roquetes   7-5
Deltebre FF Motors-Lligallos       1-6
AME Ametlla-CFS Rapitenc           5-4
Futsal Dermisa-Golafre      4-13
FS Toscà-AME Bull Boys     13-1

VOLEI HANDBOL
MILLORA EN EL JOC 
PERÒ NO EN EL 
RESULTAT 

RESULTATS DEL 
CENTRE D’ESPORTS 
TORTOSA

Club Volei Roquetes.
El sènior masculí va caure derro-
tat contra el Sant Martí (0-3) més 
encertat tàcticament que els lo-
cals, que, marcats per una lesió 
important al primer set, deixen 
escapar la possibilitat de traure 
un bon resultat. No obstant el joc 
de l’equip va millorar.
Juvenil masculí. El juvenil mas-
culí es va emportar els tres punts 
guanyant per 1 a 3 al CV Barberà. 
Victòria relativament còmoda i 
amb participació de tota la plan-
tilla, oferint la possibilitat de dur a 
terme rotacions per així afrontar 
la temporada amb garanties.
Els partits de les juvenils, les ca-
dets i les infantils es van ajornar. 
Foto: Eusebi

Resultats dels equips del Cen-
tre d’Esports Tortosa.
Infantil/cadet Femení. 
CET-Móra Nova 21-16.  Ca-
det Masculí.  Sant Andreu-CET 
22-26. Els cadets masculins 
sumen la segona victòria fora 
de casa en un bon partit. Ju-
venil Femení. Esplugues-CET 
25-27. Segona victòria, lluitada 
i treballada com mai, ja que per 
les circumstancies de totes les 
setmanes, es van presentar a 
Esplugues amb un sol canvi a 
la banqueta. 
Sènior Masculí. CET-Sant Boi B 
28-23. Victòria dels tortosins 
en un partit en què el marca-
dor va ser molt ajustat. 
Els visitants van reaccionar  en 
els darrers minuts. Però, tot i el 
patiment final, els ebrencs van 
poder endur-se la victòria.
Els tortosins jugaran el proper 
partit fora de casa, contra el CE 
Martistes Rubí.

VETERANS
ALCANAR, 
ROQUETENC I 
VINARÒS, LÍDERS
Partits 2a jornada
Ametlla, descansa
Aldeana-Amposta  1-1
Canareu-Alcanar     1-5
Roquetenc-Rapitenca   2-0
Perelló-Vinaròs     0-3
Tortosa-Delta de l’Ebre          4-2

L’ALDEA
EL PROPER DIUMENGE TINDRÀ LLOC 
LA CURSA RUNNING SERIES 2019 I LA 
MARXA POPULAR

Diumenge a l’Aldea es celebrarà 
la Running Series 2019. Cursa de 
10 i 5 k i marxa popular de 5 k. El 
període d’inscripció es va obrir el 
6 d’octubre i acabarà demà dis-
sabte a les 21 h. El mateix dia de 
la cursa no es formalitzarà cap 
inscripció.
PROGRAMA I HORARI CURSA  
08 h a 9:30 h: Lliurament de 
dorsals. (S’ha de presentar DNI 
per poder recollir el dorsal).
10h. Sortida de la cursa l’Aldea 
des de la zona esportiva.

11:45 h: Avituallament final amb 
llonganissada per als participants. 
12:30 h: Entrega de premis.
INFORMACIÓ TÈCNICA
-Distàncies: 10km i 5km circuit 
urbà. -2 avituallaments líquids 
durant la cursa. -1 avituallament 
líquid i sòlid a l’arribada. -Servei 
de dutxes al pavelló.
MÉS INFORMACIÓ 
Casal de Joves de l’Aldea (977 45 
19 61). 
Ajuntament de l’Aldea i al Web de 
la Running Series.

EL PERELLÓ
YOLANDA CEBRIÁN I ALI FATHI 
DOMINEN LA MILLA URBANA, QUE 
ARRIBA A LA SETZENA EDICIÓ

La milla urbana del Perelló va 
arribar a la setzena edició amb 
quasi dos-cents participants 
des de patufet fins veterà. Yo-
landa Cebrián i Ali Fathi van ser 
els vencedors en categoria ab-
soluta en una cita esportiva que 
té com objectiu fomentar l’es-
port des de ben petits. Des de 
l’ajuntament destaquen que la 

Milla és més que una prova es-
portiva, ja que volen fomentar la 
pràctica de l’esport i un estil de 
vida saludable. 
Els atletes van recórrer diverses 
distàncies, dependent de la ca-
tegoria. Des dels set metres dels 
més petits, fins la milla que van 
completar els atletes juvenils 
fins veterà. (JF. ebredigital)
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EQUIPS DE LA JORNADA. SEGONA                      TERCERA I QUARTA

La Sénia va guanyar l’Amposta i segueix líder de la Segona catalana.

· Crec que a meitat de la tem-
porada un bloc de 5 equips de 
Tercera es poden separar del 
bloc dels classificats 6 al 10.
· Després de 580 minuts el 
R-Bítem va rebre el primer 
gol. D’altra banda, hi ha male-
fici amb els penals. Dissabte 
va ser Moha qui va fallar-lo. El 
golejador Balada no va tenir 
l’encert d’altres tardes.
· Reguralitat total de l’únic 
equip que queda invicte, 
el Batea; és el més goleja-
dor amb 28 dianes. La meva 
aposta és que quedarà entre 
els tres primers. El seu míster 
Jose Lopez em diu: “il·lusió, 
companyerisme i humilitat 
són la base d’aquesta tempo-
rada”.

TERCERA I QUARTA EN OFF

· Segueix la bona dinàmica 
de l’Ascó: 4 victòries en camp 
contrari i els dos jugadors que 
van marcar aquesta setmana 
es van estrenar: Nico (gran 
gol) i Òscar. Si guanya a casa 
contra el Tàrrega, l’Ascó tirarà 
per amunt.
· Molts tenien el dubte del 
fitxatge de Ferran Roig per la 
Rapitenca i ja porta 6 gols en 7 
partits. No batrà la marca dels 
26 de la passada campanya a 
La Cava però segur que acon-
seguirà més de 15 gols. “Sem-
pre busco estar motivat per 
millorar i per això em cuido 
molt “, em diu.
· La Sénia potser tingui una 

PRIMERA I SEGONA EN OFF
plantilla amb menys potencial 
que la passada temporada. Però 
és lider. El secret és el gran tre-
ball defensiu: només 4 gols en-
caixats. Diumenge potser perdrà 
al camp de la Rapitenca, amb 
qui no s’enfronta des de la tem-
porada 2002/2003 a la desapa-
reguda Preferent. Ha estat alta el 
jugador de La Cava, Carlos Favà, 
després d’una llarga lesió.
· El Camarles està traient els par-
tits amb molta feina i els únics 
que ha perdut han estat contra 
el Tortosa i La Sénia, quan va 
merèixer millor sort.
· No existeix ja el factor local. 
Els equips locals han guanyat 24 
partits, els visitants 23 i han ha-

· Gols són amors i aquesta set-
mana dos partits amb idèntic 
resultat, a Amposta i l’Amet-
lla, 3-5 per Batea i Ebre escola 
equip aquest en què la lliga pas-
sada el líder del gol va ser Pep 
Montesó, i ara el gol està més 
repartit, 9 jugadors ja han mar-
cat quan la campanya anterior 
van fer-ho 11. Aquest equip, a 
aquest pas, pot quedar entre els 
5 primers. Segons el míster de 
l’Ametlla, Ivan Romeu: “el millor 
equip que he vist, a dalt surten 
molt ràpid”.
· Dos equips del grup 1 de Ter-
cera estan buscant davanters.
· El Godall continua fitxant, l’úl-
tim Àlex Pasalamar procedent 
de L’Ulldecona. Una tempora-
da més fent miracles el mister 

Robert i els seus jugadors. Dir 
també que Pasi podria no ser 
la darrera incorporació.
· L’Olímpic té un equip per es-
tar en posicions de dalt però 
de moment mini decepció, 
només dues victòries fins ara.
· L’Arnes és un dels equips 
amb menys gol i el curiós és 
que dels 6 gols, cinc els ha 
fet Quim Bru. La recuperació 
de  John, que estava lesionat, 
anirà bé. Veig a aquest equip 
millor que quan va estar l’últi-
ma vegada a 3a catalana.
· Al partit Fatarella-Benissa-
net va haver-hi molt públic, 
gran ambient de futbol que 
demostra l’interés d’aquest 
esport i que la seua flama està 
més viva que mai.   

gut 16 empats, a Segona.
· Victor Garrido va tornar a 
fitxar pel Riudoms on va mar-
car 18 gols la passada cam-
panya. I en el debut va tornar 
a marcar. El jugador va parlar 
amb el club i a Riudoms en-
cantats de que torni.
· En la lliga passada, jorna-
da 7, el Móra la Nova tenia 7 
punts. Ara, gairebé el doble: 
13 i només un partit perdut 
per la mínima. Li arriba aviat 
el calendari difícil.
· Gustavo Soriano és el mà-
xim golejador del Perelló 
juntament amb Edgar. I la 
passada a Ulldecona va ser el 
segon pichichi.

LLEIXÀ
(la Sénia)

FERRERES
(Amposta)

FRANCIS
(Camarles)

NICO
(Ascó)

EDU LLOP
(M Nova)

RENÉ
(Ampolla)

UBALDE
(Gandesa)

SABATÉ
(Tortosa)

EDGAR 
(Perelló)

FERRAN
(Rapitenca)

PERE
(Ulldecona)

TROYANO
(Flix)

LLUÍS
(Catalònia)

ÀLEX LÓPEZ
(Rapitenca B)

VILLARROYA
(Aldeana)

ÒSCAR
(Arnes)

ÀLEX
(Batea)

MARC
(Flix)

PELLISA
(Ebre E)

XAVI ROYO
(Godall)

BRIAN
(la Cava)

MIMOUM
(R Bítem)

· Dels 7 partits jugats, el Tortosa 
només ha guanyat 3. No sé si 
està qüestionat German. Però 
potser si perd a Gandesa, la di-
rectiva es pot posar nerviosa. 
No obstant, German té la con-
fiança del president. Crec que 
hi hauran fitxatges. Des que va 
començar la temporada han 
hagut les baixes d’Alejandro 
Domínguez (Canonja), Selu i 
Aleix Caballé (Amposta juvenil 
preferent). Per a mi va ser un 
error no renovar a Antonio Do-
minguez.
· Partit La Sénia-Amposta, el ju-
gador Sergi Cid, ara a la Sénia, 
s’enfrontava contra el seu pare, 
el míster de l’Amposta Xavi Cid. 
La que més va patir va ser la 
dona del mister i mare del ju-
gador, que volia un empat per 
tenir-los als dos contents.
· Que feien el dijous 17 d’octu-

bre Merce, la cap de premsa del 
R-Bítem i Joaquin Celma en un 
dels restaurants més famosos 
de Madrid. Quina bomba pre-
paren.? A la imatge, tots dos.

· El míster Beto que va mili-
tar a Amposta i Reus B i ara a 
la Pobla Mafumet B, que és lí-
der, ¿podrà ser entrenador del 
Nàstic la propera temporada o 
durant aquesta? Un Nàstic amb 
només dues victòries aquesta 
temporada, en 9 partits.

TOP SECRET
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PREPARACIÓ:

Pelem la ceba i el tomàquet i 
ho tallem a daus. Es treu la pell 
blanca a la cabeça d’alls, inten-
tant mantenir-la sencera i es 
posen tots els ingredients en 
una cassola de fang.
Es deixa coure tapat i a foc 
suau durant 1 hora aproxima-
dament.
Suggeriment: aquest estofat 
queda molt bé acompanyat 
amb puré de patata.

ESTOFAT
DE VEDELLA

INGREDIENTS  (4 persones)

· 500 g de vedella per estofar
1 ceba grossa
1 tomàquet gros
1 cabeça d’alls sencera
1 fulla de llorer
1/2 got d’oli
1/2 got de xerès
1/2 got de vinagre
1 got d’aigua
pebre vermell dolç
pebre negre en gra
sal
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TELÈFONS D’INTERÈS 
EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES  (AMBULÀNCIES)

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

L’aspecte de Venus 
i Saturn inclina a 
millorar les relacions 
en general. Gir en 
positiu d’un assump-
te econòmic. En els 
somnis pots trobar 
la clau a un tema 
que arrossegues.

aquari
21/01 al 19/02

Urà, en oposició al 
Sol, tibant les Cases 
IV i X, inclina al fet 
que les qüestions 
professionals entrin 
en conflicte amb les 
domèstiques. Pot-
ser cal deixar enrere 
velles pautes.

sagitari
23/11 al 21/12

Sembla que algú 
ronda els teus pensa-
ments. Tot i que es-
tàs ocupat en plans 
materials, no pots 
evitar pensar en una 
persona que t’atrau 
molt. De moment, 
cal ser pacient.

escorpí
24/10 al 22/11

FELICITATS! El Sol en-
tra al teu signe i arriba 
el període anual de 
renovació energètica. 
Venus en aspecte 
a Neptú, atorga la 
manera d’apropar-te 
a una persona que 
estimes.

balança
24/09 al 23/10

Qüestions patrimo-
nials et poden donar 
una mica de feina. 
Evita que sigui més 
de l’adequada. Amb 
Mart al teu signe, 
segueixes lluitant 
com un guerrer pels 
teus objectius.

àries
21/03 al 20/04

Mart per Casa VII, 
segueix provocant 
tensió. Necessitat 
d’atendre assump-
tes professionals 
importants, sobretot 
si tens negoci propi. 
Situacions transfor-
madores amb el pare.

cranc
22/06 al 23/07

Poden donar-se 
circumstàncies ade-
quades per treba-
llar amb la parella 
i tenir un projecte 
comú. Sentiràs la 
necessitat de fer-te 
valer i mostrar els 
teus talents al món.

verge
24/08 al 23/09

Pots quedar-te clavat 
en algunes idees, 
convertint-se tot 
plegat en una guerra 
dialèctica. Potser et 
convé reservar el 
que penses i passar 
pàgina per no perdre 
energia.

taure
21/04 al 21/05

Amb Venus en 
aspecte a Plutó, 
es posa l’escenari 
adequat per tractar 
temes de profundi-
tat amb la parella. Si 
tens un negoci, toca 
establir necessaris 
acords econòmics.

peixos
20/02 al 20/03

Injecció d’inspiració 
per part de Mercuri 
i Venus a Escorpí. 
Ganes de somniar 
despert, fins i tot hi 
cap la possibilitat 
que t’enamoris, que 
et facin sentir una 
gran passió.

lleó
24/07 al 23/08

Pots posar-te exi-
gent amb la mare o 
persones de l’entorn 
familiar i això podria 
portar-te problemes. 
Aprofita el trànsit 
del Sol per Casa IV 
per canviar patrons 
caducs.

bessons
02/05 al 21/06

Potser hi ha una per-
sona a la feina que 
et crida l’atenció i 
voldràs apropar- t’hi 
per saber-ne més. I 
si treballes a casa, 
voldràs fer més 
còmode el teu lloc 
de treball.

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el 
teu 

espai privilegiat 
de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

No t’ho
pensis més!

OFERTa 
20€

CATALANA
MASAJE

DEPORTIVO
o erótico

con terminacion 
a escoger

643 766 439

TÈCNICS
 TITULATS

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

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

PRESSUPOSTOS
DE NOVA CREACIÓ DEL 

SEU JARDÍ
I/O MANTENIMENT 

SENSE 
COMPROMÍS

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

carnet i CERTIFICAT 
d’aplicador de produc-

tes fitosanitaris, pla 
d’higiene i SEGURETAT 

al treball en vigor.

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

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

¡COMPRAMOS!

COMPRA CASAS DE 
PUEBLO Y FINCAS 

CON CASA EN 
ATMELLA DE MAR, 

PERELLÓ, L’AMPOLLA, 
CAMARLES, L’ALDEA Y 

CAMPREDO.

PAGAMOS AL 
CONTADO

 ABSTENERSE 
INMOBILIARIAS
Y CORREDORES 
642 077 212 
642 066 150

OFERTA  
NOCHE

PACK 
ECONÓMICO

4 HORAS
DUCHA ERÓTICA.

COPAS, MASAJES...

643 766 439

DONA AMB 
EXPERIÈNCIA

S’OFEREIX PER 

CUIDAR PERSONA 

GRAN PER COBRIR 

QUALSEVOL 

NECESSITAT QUE ES 

TINGUI DE CAPS DE 

SETMANA. 

BONES REFERÈNCIES

634 985 800

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

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

Màxima serietat. Pere

tlf: 686 979 513

VOLS ANUNCIAR-TE?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de publicitat

No t’ho pensis més!

977 279 290
comercial@mesebre.cat

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 i quins objec-
tius s’han aconseguit?
El pas més significatiu de la nova 
legislatura ha estat ser capaços 
de constituir un ajuntament 
amb 16 regidors de govern, 11 
dels quals segueixen treballant a 
les seves feines fora de l’ajunta-
ment, i reduir a la vegada el cost 
dels càrrecs polítics en 100.000 
euros a l’any (400.000 euros en 
tota la legislatura). Hem acon-
seguit augmentar la proximitat, 
ja que algunes de les àrees s’han 
pogut segmentar, millorant el 
servei a la ciutadania.

ADAM TOMÀS
ALCALDE D’AMPOSTA

Com ha viscut aquests pri-
mers mesos com alcalde?
Al principi vaig estar “ator-
dit”. La resposta de la ciu-
tadania en forma de suport 
majoritari amb més de 6.000 
vots va provocar-me una 
gran responsabilitat, així com 
ser capaç de gestionar els 16 
regidors.

Quin lloc de la seva pobla-
ció és especial per a vostè?
El barri del Grau; qualsevol 
lloc d’allí és especial.

Un personatge històric que 
l’ha marcat.
Barack Obama. Ningú es po-
dia imaginar un president de 
color als Estats Units, i ell ho 
va aconseguir.

Una frase.
“No posseeixis res del que no 
et puguis desprendre”

Un llibre. Sin  notícias  de 
Gurb, d’Eduardo Mendoza. 
Posa de relleu l’estupidesa de 
moltes de les coses que ac-
ceptem com a normals.

Una pel·lícula.
Airbag.

Un hobby. 
Les motos clàssiques. 

Compartiria un cafè amb... 
Qualsevol persona de qui pu-
gui aprendre.

El plat que més m’agrada. 
Les anguiles en suc.

MÉS PERSONAL

Seguretat
Volem incorporar drons als ser-
veis de vigilància i per això dos 
agents han fet el curs de pilot de 
drons. Seguim amb la tolerància 
zero a les actuacions incíviques, 
principalment al tràfic d’estupe-
faents.

Civisme i neteja
Ha entrat en funcionament el 
nou contracte de neteja i jar-
dineria que ha suposat un abans 
i un després en la millora de la 
ciutat, malgrat que tenim camí 
per recórrer en l’educació ciuta-
dana per fer millor la convivèn-
cia.

Comerç i Turisme
Seguim amb la remodelació 
del Mercat municipal, esperant 
que ens atorguin una subvenció 
per poder continuar la millo-

ra d’aquest equipament i seguim 
treballant per afavorir el comerç 
de proximitat i apoderant des de 
l’ajuntament els empresaris locals. 
Pel que fa a Turisme, és una sola 
regidoria que té com a objectiu 
principal treure tot el potencial 
que hem aconseguit en la recu-
peració de la façana fluvial. Estem 
augmentant les visites turístiques 
vinculades a l’explotació del riu 
com a actiu.

Desenvolupament econòmic: 
El futur  FabLab  de les Terres de 
l’Ebre, junt amb la nova estructu-
ra de l’àrea d’empresa i polítiques 
d’ocupació que aniran a l’antic 
edifici del Sindicat. És un projecte 
que està prosperant i rebent su-
port dels sectors privat i de la co-
munitat educativa. Posarem Am-
posta al mapa. Seguim en la venda 
de terrenys industrials per a im-

plantació d’empreses i donant su-
port a les nostres petites i mitjanes 
empreses. Segueix augmentant la 
població, el nombre d’afiliats a la 
seguretat social i disminuint l’atur.

Urbanisme i mobilitat
Continuem amb la supressió de 
barreres arquitectòniques i la do-
tació d’espais als barris per fer-los 
més amables. El nou parc de Va-
lletes és ja un èxit. La futura pista 
poliesportiva del Grau o el parc 
caní de la zona del Calvari en són 
dos exemples concrets més.

Educació i Serveis Socials
Treballem en el projecte Educació 
360 i donant suport a les Ampes i 
als centres en tot allò que neces-
siten per afavorir l’accés a l’edu-
cació a tothom, vam incorporar 
la robòtica als centres de primària, 
l’anglès a les llars d’infants i tre-

ELS PROJECTES PEL QUE FA  A:
ballem la memòria històrica als 
centres de secundària i segui-
rem en aquesta línia. En serveis 
socials hem ampliat el centre de 
dia i posarem en marxa el nou 
espai per a l’Alzheimer, però 
també treballem fort per seguir 
creixent en habitatge públic, en 
aquests moments tenim més de 
80 habitatges que gestionem de 
lloguer taxat i ens hem quedat 
curts malgrat ser pioners a Ter-
res de l’Ebre i a la demarcació 
de Tarragona en aquestes polí-
tiques.

La relació entre les associaci-
ons locals i l’Ajuntament
Seguim donant suport a les as-
sociacions de la ciutat, que són 
moltes, ja que hem assumit que 
bona part de la bona salut que 
tenim com a ciutat ha estat grà-
cies a la seva feina.


