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La campanya electoral del 10N comença la nit de la Castanyada i només durarà 8 dies.
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Edita: Esteu farts i fartes del canvi d’hora?
Vuit de cada deu europeus ho estan

EDITORIAL

Des de fa temps a la Unió 
Europea es planteja la 

desaparició d‘aquesta mesura, 
que de fet podria dir adéu en 
2021.
Aquesta és almenys la decisió del 
Comitè de Transport i Turisme de 
la Unió Europea amb una pro-
posta que porta en marxa mesos 
i que es va sotmetre a consulta 
entre els ciutadans europeus. En 
aquella enquesta va quedar pa-
lès que 8 de cada 10 ciutadans 
advoquen per l’eliminació del 
canvi d’hora. Però l’enquesta no 
va ser del tot representativa per-
què 3 dels 4,6 milions de vots van 
procedir d’Alemanya, però  tot 
i això  es va mostrar una volun-
tat clara de dur a terme aquest 
canvi. Aquells resultats van aca-
bar determinant la creació d’una 
proposta formal  el setembre  de 
2018, però encara queda camí per 
recórrer perquè hi ha alguns es-
tats membres com el Regne Unit, 
Grècia o Portugal que semblen 
voler mantenir el sistema actual 
i anar canviant l’horari d’hivern al 
d’estiu cada any.  En cas d’apro-
var finalment la mesura, cada 

estat membre podria triar si vol 
quedar-se amb l’horari d’hivern o 
amb l’horari d’estiu de forma per-
manent. En el primer cas canvia-
rien d’hora per última vegada l’úl-
tim diumenge d’octubre de 2021. 
Per cert, sabeu perquè Espanya 
té un fus horari que no li corres-
pon? Fem una mica d’història? 
Era dissabte 16 de març de 1940 
i a Espanya, les onze de la nit van 
passar a ser les dotze per ordre 
del govern de facto del general 
Franco. Una decisió que encara 
avui està envoltada de polèmica 
(una raó que es cita de vegades 
és que Franco ho va fer com a 
gest cap a Hitler). El fus horari del 
meridià de Greenwich (GMT, a 
l’hivern) correspon a Espanya per 
la seva geografia, ja que la major 
part de la península queda dins 
la zona determinada per aquesta 
línia imaginària adoptada com a 
referència per als fusos horaris de 
tot el món. Després de quasi 80 
anys aquesta “anomalia” segueix 
marcant el nostre dia a dia. Tota 
Espanya (excepte les Illes Canà-
ries, on hi ha una hora menys) 
té l’Hora Europea Central (la de 

Berlín) en lloc de l’Occidental (la 
de Londres), el que implica una 
hora d’avançament respecte al 
sol a l’hivern i dues a l’estiu, com 
a mitjana. A les zones occiden-
tals (com la regió de Galícia), hi 
ha llocs en què el sol es posa a 
les 22.00 de la nit a l’estiu i a l’hi-

vern no surt fins a les 9 del matí, 
de manera que Vigo té la matei-
xa hora que Varsòvia (Polònia), 
que està a 3.200 quilòmetres 
de distància, però una hora més 
que  Porto, a només 150 quilò-
metres... Aquesta “anomalia” se-
gueix marcant el nostre dia a dia.

El Congrés Interpirinenc de Mitjans de Proximitat tanca 
amb èxit després de reunir 180 editors a la Seu d’Urgell

AMIC, entitat 
organitzadora: 

L’Associació de Mitjans 
d’Informació i Comunicació 
(AMIC), formada per 385 
mitjans associats impresos i 
digitals de l’àmbit lingüístic 
català, celebrada el passat 
24 i 25 a la Seu d’Urgell,  
ha tancat amb èxit la 
primera edició  del Congrès 
Interpirinein de Mitjans de de 
Proximitat amb 180 inscrits.
Amic, pretén “posar en valor” 
la seva contribució a la dina-
mització territorial, pels vincles 
que s’estableixen entre els seus 
editors i el públic. A banda de la 
creació de comunitats, els prin-
cipals eixos de la trobada tenen 
a veure amb la transformació 
tecnològica i el model de ne-
goci d’aquestes publicacions. 

El president de l’AMIC, Ramon 
Grau, ha explicat que s’ha volgut 
focalitzar el congrés en l’àmbit 
del Pirineu perquè considera que 
aquest territori pot servir d’exem-
ple de cara a explicar la impor-
tància que tenen els mitjans de 
proximitat com a “eina d’identitat 
i arrelament” en comunitats que 
“necessiten molt que hi hagi mit-
jans petits, però forts”. El president 

MITJANS DE INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ

de l’AMIC, Ramon Grau, creu que 
s’han de tindre en compte altres 
factors, a banda del de l’audièn-
cia, a l’hora d’atorgar subven-
cions. D’altra banda, el Director 
de la BBC, Mathew Barraclough, 
ha destacat que gràcies al servei 
del Local Democracy Reporting 
Service (LDRS) on treballen 150 
periodistes s’està donant visibili-
tat a informacions locals que es-

devenen notícies rellevants per 
a tota la Gran Bretanya. Davant 
l’èxit que ha tingut la trobada, 
l’organització es planteja dur a 
terme una segona edició en un 
futur. A banda de les presen-
tacions, el congrés tenia com 
a objectiu fomentar un espai 
d’intercanvi d’experiències en-
tre els professionals de la co-
municació que hi han assistit. 
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“ARRIBAREM TAN 
LLUNY COM LA 
GENT VULGUI QUE 
ARRIBEM” 

El president del Govern, Quim 
Torra, va expressar, des de la 
manifestació del sobiranis-
me, de dissabte, per protestar 
contra la sentència del pro-

cés, que el Govern arribarà “tan 
lluny com la gent vulgui que 
arribi”. En declaracions als pe-
riodistes abans de començar la 
marxa pel carrer Marina, Torra 
va treure pit de la “unitat” que 
el moviment independentista 
va mostrar la setmana passa-
da: “Dimarts va ser el Govern, 
dimecres el Parlament, i ara 
amb els alcaldes del país ens 
hem conjurat a seguir endavant 

i exercir el dret d’autodetermi-
nació”. “És el nostre compromís 
i aquest camí el farem junts”, 
va garantir el cap de l’executiu, 
que creu que “la unitat d’aques-
ta setmana indica el camí que 
s’ha de seguir”. Torra va agrair 
les persones que es van mani-
festar “massivament i pacífica-
ment” per la llibertat, pels drets 
polítics i socials i per la inde-
pendència de Catalunya”.

EL GOVERN 
OBRE 15 
INVESTIGACIONS 
ALS MOSSOS
La consellera de Presidència, 
Meritxell Budó, ha anunciat 
que en la reunió d’avaluació 
del conseller d’Interior, Mi-
quel Buch, amb els respon-
sables i comandaments del 
cos de Mossos d’Esquadra 
s’ha obert “l’avaluació interna 
més gran que s’ha fet mai al 
cos de Mossos d’Esquadra”. 
El president, Quim Torra, va 
demanar la seva obertura la 
setmana passada. Budó ha 
indicat que “del primer anàlisi 
se’n deriven 15 actuacions 
concretes sobre supervisió 
que poden acabar amb ex-
pedient, sanció o informació 
reservada”. Segons ha pogut 
saber l’ACN entre aquestes hi 
ha la relacionada amb l’agent 
que va cridar “som gent de 
pau”, el furgó amb mani-
festants a sobre de la T1 i 
l’atropellament de Tarragona 
d’una persona que estava al 
costat d’uns contenidors.

ELS CDR 
PRESSIONEN 
TORRA PER 
DESTITUIR BUCH
Els CDR pressionen el 
president Quim Torra, perquè 
destitueixi el conseller 
d’Interior, Miquel Buch. En 
un comunicat, han emplaçat 
els militants i càrrecs electes 
dels partits del Govern a 
posicionar-se i dir clarament 
si donen suport a l’actuació 
desmesurada dels Mossos 
d’Esquadra o “si estan a favor 
del poble que es manifesta”. 

MÉS 
NOTÍCIES

POLÍTICA
La campanya electoral del 10N comença la 
nit de la Castanyada i només durarà 8 dies
La campanya electoral de 

les eleccions generals del 
10 de novembre durarà només 
vuit dies en lloc de quinze. 
Comença l’1 de novembre.        
Una nit sempre especial i de 
celebració com ho és la ‘Cas-
tanyada’ serà, enguany, el punt 
de partida d’una nova campanya 
electoral. 
La notícia, un dia com avui, po-
dria ser que els pastissers cata-
lans preveuen augmentar un 5% 
les vendes de panellets. Els de 
pinyó continuen sent el ‘pro-
ducte estrella’, però pugen amb 
força els banyats en xocolata 
amb fruita a dins. I, segurament, 
serà la notícia. Però, casualment, 

la situació política i la nova cita 
a les urnes, amb una campanya 
que comença la propera mati-
nada, marquen peculiarment la 
‘Castanyada’. En clau catalana, 
l’inici de campanya es basa en 
què les urnes seran “la millor 
resposta” a la sentència del Tri-
bunal Suprem sobre el judici del 
procés. Es considera que “els 
culpables de la legislatura fallida 
han estat el president socialista 
en funcions, Pedro Sánchez, i el 
líder de Podem, Pablo Iglesias”. I 
també s’acusa a Pedro Sánchez 
d’haver buscat la repetició elec-
toral “des del primer dia” perquè 
no volia formar un govern que 
depengués “de forma directa o 

indirecta” dels partits catalans i, 
perquè el que realment volia era 
“un pacte amb Ciutadans”. En 
qualsevol cas, tot i la convulsió 

MANIFESTACIÓ
814 alcaldes i alcaldesses entreguen al 
president Torra mocions contra la sentència
El president de la Generalitat, 

Quim Torra, va convocar 
dissabte al matí els alcaldes 
dels ajuntaments catalans que 
han aprovat al plenari una 
moció de rebuig a la sentència 
del procés, demanant l’amnistia 
per als presos i defensant el 
dret a l’autodeterminació.    
El president es va dirigir als alcal-
des dient-los que no defalleixin. 
“L’exercici del dret a l’autodeter-
minació no té camí de retorn. 
No podem defallir”.A la tarda va 
tenir lloc la manifestació convo-
cada per Òmnium Cultural i l’As-
semblea Nacional de Catalunya 
(ANC) amb el suport de mig miler 

d’entitats, associacions i alguns 
sindicats per expressar el rebuig 
a la sentència del procés va re-
unir 350.000 persones al carrer 
Marina de Barcelona, segons la 
Guàrdia Urbana. La marxa va por-
tar per títol ‘Llibertat’s. Torra va 
celebrar que la societat va sortir 
al carrer i va demanar “canalitzar” 
les seves demandes a través d’un 
referèndum “com als països nor-
mals”.
D’altra banda, diumenge, també 
a Barcelona, va fer-se la mani-
festació organitzada per Societat 
Civil Catalana (SCC) sota el lema 
‘Per la concòrdia, per Catalunya: 
Prou!’.

política, cal gaudir de la tradició 
i passar una bona ‘Castanyada’, 
pensant en què les urnes seran 
una reivindicació. 
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BLANCA 
MARSILLACH I ”LA 
CAIXA” VIATGEN 
A TORTOSA AMB 
UN PROJECTE PER 
INVOLUCRAR GENT 
GRAN EN LES ARTS 
ESCÈNIQUES

Participaran en l’obra sis perso-
nes grans procedents de l’Es-
paiCaixa Tortosa i tres més que 
participen en el projecte contra 
la soledat de la gent gran Sem-
pre acompanyats, impulsat per 
”la Caixa”, l’Ajuntament de Tor-
tosa i la Creu Roja
“Entre versos y Marsillach”, 
adaptació de l’obra que Adol-
fo Marsillach va crear com a 
homenatge al Segle d’Or es-

panyol, arriba avui a l’Audito-
ri Felip Pedrell. El projecte té 
l’objectiu de fomentar la parti-
cipació social de la gent gran a 
través del teatre. Imparteix una 
formació de cinc dies a la gent 
gran perquè aprengui a decla-
mar el vers i a desenvolupar-se 
damunt d’un escenari, forma-
ció que fan acompanyats de 
membres de la Companyia de 
Blanca Marsillach.

ACLARIMENT DE 
L’AJUNTAMENT 
Arran de les declaracions 
fetes pel portaveu del grup 
municipal de la CUP en 
relació a la subvenció per la 
gestió de gossos abandonats 
i colònies de gats, des de 
l’Ajuntament de Tortosa s’ha 
informat que “s’ha detectat 
una errada tècnica en l’import 
d’aquesta modificació”. La 
CUP ha dit que “al mes de se-
tembre el ple va aprovar una 
moció (sense cap vot en con-
tra) a favor de concedir una 
subvenció de fins a 5.000€ 
a PROGAT. Però no rebrà els 
5.000€ sinó 2.000€. Per això 
lamentem el menysteniment 
de l’equip de govern amb 
l’entitat”. El govern municipal 
ha sortit al pas aclarint que 
“la quantitat prevista és de 
5.000 euros, tal com estava 
contemplat per a aquesta 
anualitat i per a la que ve”. 
D’altra banda, pel proper ple, 
la CUP presentarà una moció 
per instar a un nou hospital a 
la demarcació, o en el seu de-
fecte, que el nou aparcament 
no siga de pagament.

ELS REGUERS 
CELEBRA LA FIRA 
DEL ROVELLÓ 
Els Reguers acull aquesta 
cap de setmana, dies 2 i 3 
de novembre, la tretzena 
edició de la Fira del Ro-
velló. Enguany, la Fira la 
inaugurarà Gisela Bosch, 
tècnica del Consorci per al 
Desenvolupament del Baix 
Ebre i Montsià. El certamen 
reguerenc està totalment 
consolidat.

MÉS 
NOTÍCIES

INVERSIÓ DE 5,1 MILIONS
El nou Palau de Justícia de Tortosa 
començarà a funcionar al desembre
El nou Palau de Justícia 

de Tortosa començarà a 
funcionar a principis del mes 
de desembre.     
En les pròximes setmanes, s’en-
llestirà la col·locació de mobilia-
ri i materials de treball perquè es 
pugui traslladar al nou complex 
els cinc jutjats de primera ins-
tància i d’instrucció, així com el 
Registre Civil o els serveis foren-
ses de Medicina Legal. Com ha 
explicat el delegat del Govern a 
les Terres de l’Ebre, Xavier Pa-
llarés, la inauguració oficial s’ha 
d’acabar de programar amb la 
conselleria. D’altra banda, Palla-
rés ha felicitat els cossos polici-
als pels “dispositius impecables” 

que s’ha fet en les mobilitzaci-
ons i accions de protesta dels 
últims dies al territori.
Malgrat que en l’última visita de 
la consellera Ester Capella a les 
obres es va anunciar que els tre-
balls s’haurien acabat al mes de 
febrer d’enguany i que el curs 
jurídic 2019/2020 comença-
ria al nou complex judicial, les 
feines s’allargaran encara du-
rant el mes de novembre quan 
es farà efectiu el trasllat. 
El nou Palau de Justícia de Tor-
tosa ha suposat una inversió de 
5,1 milions d’euros. El nou edi-
fici, situat al cor del nucli antic 
de Tortosa ha permès urbanitzar 
i millorar la zona de la plaça dels 

Estudis. El partit judicial de Tor-
tosa presta servei a 14 municipis 

TOTS SANTS
Línia de bus gratuït 
fins al cementiri
El servei de llançadora 

estarà actiu el dijous 31 
d’octubre i el divendres 1 de 
novembre, amb expedicions 
cada mitja hora des del centre 
fins a Sant Llàtzer.     
El recorregut farà parades al 
davant de l’antic cinema Fèmi-
na, a la cantonada de l’avinguda 
Generalitat amb el carrer Artur 
Anguera (a tocar del parc Teo-
dor Gonzalez), a la cantonada 
de l’avinguda Generalitat amb el 
carrer Mossèn Bellpuig (a tocar 
de l’aparcament en superfície 
del pont del Mil·lenari) i a la can-
tonada del carrer Barcelona i 
carrer de l’Ampolla (al costat de 

la seu de l’associació de veïns 
de Sant Llàtzer), abans d’enfilar 
la pujada al turó del cementiri.
Els horaris de les expedicions 
s’allargaran de 14.15 h a 18.00 h, 
el dijous 31, i de les 8.10 a 18.00 
h, el divendres 1, amb freqüèn-
cies de 30 minuts. El servei serà 
gratuït.

2019-2023
Presentació del Pla 
d’Actuació Municipal
El govern municipal de 

Tortosa ha presentat el Pla 
d’Actuació Municipal (PAM).      
El document compta amb un 
total de 480 actuacions, que 
s’agrupen al voltant de 21 àm-
bits temàtics. En la presentació, 
l’alcaldessa Meritxell Roigé ha 
detallat que es tracta d’un do-
cument que prioritza les accions 
previstes, d’acord amb les ne-
cessitats de la ciutat. S’estructura 
al voltant d’un cronograma on es 
concreten les anualitats de cada 
una de les mesures. A la vegada, 
Roigé ha remarcat que esde-
vé un instrument “concret però 
dinàmic”, fet que fa que estiga 

obert a incorporar accions que 
a hores d’ara no es poden pre-
veure. Pel que fa a les actuacions 
més destacades, l’alcaldessa n’ha 
enumerat algunes, com totes les 
accions que inclourà l’organit-
zació de la Capital de la Cultura 
Catalana 2021; l’ampliació del 
teatre auditori o la del Museu; la 
conversió de l’antiga fàbrica Indo 
en un espai social i cultural, o la 
celebració de la 25a Festa del 
Renaixement, entre d’altres. En 
l’àmbit esportiu també n’ha ci-
tat diverses, com l’ampliació del 
WIN, després d’assolir  índexs 
d’ús molt elevats, o l’habilitació 
d’un nou pavelló al Rastre.

del Baix Ebre, a prop de 80.000 
habitants.
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*L’Ajuntament d’Amposta 
incrementarà en un 50% 
l’IBI de 250 pisos desocu-
pats propietat de bancs i 
immobiliàries. L’Ajuntament 
d’Amposta incrementarà l’IBI 
de 250 pisos desocupats, que 
es troben en mans de bancs i 
immobiliàries, amb un recàr-
rec del 50%. Es tracta d’una 
mesura, segons ha explicat 
l’alcalde, el republicà Adam 
Tomàs, destinada a fomentar 
un mercat de lloguer a la 
ciutat que, actualment, no 
disposa pràcticament d’oferta. 

*Retreuen a l’alcalde d’Am-
posta que acudeixi a de-
fensar els correbous en un 
programa de televisió taurí 
d’àmbit estatal. Entitats 
animalistes i antitaurines del 
territori han criticat l’alcalde 
d’Amposta, Adam Tomàs, per 
desplaçar-se a Madrid, junta-
ment amb aficionats taurins, 
per participar com a convidat 
en un programa taurí d’un ca-
nal de televisió estatal i sortir 
en defensa dels correbous. 

BREUSDEL 8 AL 10 DE NOVEMBRE
Expoclick arriba a la 
vuitena edició

Del 8 a l’10 de novembre, 
el pavelló 1 d’Octubre 

d’Amposta acollirà una nova 
edició d’Expoclick, un riu de 
clicks.      
Per vuitè any consecutiu, els 
amants del Playmobil podran 
triar i remenar entre els pro-
ductes que portaran els 11 ve-
nedors de Catalunya, l’Estat 
i Europa i veure les creacions 
dels 25 participants a l’expo-
sició de diorames. Una cita 
que es complementa amb el 

concurs de diorames per als 
xiquets i xiquetes, amb parti-
cipants dels quatre als 16 anys, 
el Buscaclick,  el concurs Ins-
tagram o el d’aparadors, on 
enguany hi participen quatre 
comerços de la ciutat. El re-
gidor de Festes, Ramon Bel, 
la regidora de Joventut, Car-
la Bonfill, i el responsable de 
Somosclicks, organitzadors 
de la cita, Andreu Borràs, van 
presentar els detalls d’aquesta 
vuitena edició.

GALA DE L’ESPORT
La remera Aina Cid, 
Premi Esports 2019

Les medalles d’or als 
campionats d’Europa i 

Espanya, la cinquena posició 
del campionat del Món 
Absolut i la classificació per 
als Jocs Olímpics de Tòquio 
2020 li van valdre a la remera 
ampostina Aina Cid el Premi 
Esports 2019. 
La Gala de l’Esport Ampostí va 
comptar amb un total de 105 
candidatures i va reconèixer la 
trajectòria d’esportistes i enti-
tats esportives de la temporada 

2018-2019. Llorenç Sales, de la 
Unió Atlètica Montsià, es va en-
dur el premi a Millor esportista 
absolut masculí d’esports indi-
viduals mentre que Aina Cid es 
va endur el de categoria feme-
nina. Quant a la millor entitat 
esportiva, el reconeixement va 
ser per a Unió Atlètica Mont-
sià i el millor entrenador se’l 
va endur Severiano Alfaro, de 
Taekwondo Alfaro. Aquests van 
ser només alguns dels Premis 
atorgats. 
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TONI GILABERT, 
NOU CONSELLER
En la sessió plenària del 
Consell Comarcal del Baix 
Ebre, s’ha incorporat a la Cor-
poració l’aldeà Toni Gilabert 
Rodríguez, en substitució de 
Simón Falcó, que va renun-
ciar al càrrec per motius 
personals. Gilabert serà el 
representant del Consell a la 
junta rectora del Parc Natural 
del Delta de l’Ebre, a les 
reserves naturals parcials de 
la Punta de Banya i Sapinya 
i a la comissió d’escolaritza-
ció d’infantil i primària de 
l’Aldea. 
D’altra banda, la Corporació 
comarcal ha aprovat dema-
nar una subvenció del Pla 
Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya (2020-2024) per 
tal d’ampliar la seu de l’ens 
comarcal i millorar l’eficiència 
energètica de l’edifici. D’altra 
banda, el ple ha aprovat 
també el II Pla d’Igualtat del 
Consell Comarcal del Baix 
Ebre, ja que enguany acaba 
la vigència del pla aprovat el 
2016.

PREMIS 
ESPORTIUS ‘LA 
CALA ES MOU’
La cita anual de l’esport 
calero va reunir diumenge el 
col·lectiu esportiu de l’Amet-
lla de Mar a la ja tradicional 
festa de ‘La Cala es mou’, 
on es reconeix la tasca dels 
esportistes locals, entrena-
dors i entitats esportives, 
una bona oportunitat per 
agrair l’esforç i la dedicació 
pels colors. L’Àrea Municipal 
d’Esports de l’Ametlla de 
Mar va convocar al Polies-
portiu Municipal Galetet, 
prop de 500 esportistes de 
la població, a més d’entitats 
esportives, patrocinadors i 
aficionats que van assistir-hi. 
D’altra banda, des de l’AME 
de l’Ametlla de Mar s’ha 
anunciat que aquesta serà 
l’última edició que s’orga-
nitza sota l’actual format, 
donat que s’està repensant 
l’organització de l’acte.

MÉS 
NOTÍCIES

DELTEBRE
L’Escola de Música 
incrementa l’alumnat

L’escola de música 
municipal “Espiga d’Or” 

de Deltebre ha iniciat el 
curs escolar, el segon que es 
realitza amb gestió directa 
per part de l’entitat.
A hores d’ara el centre compta 

amb més de 75 alumnes matri-
culats que estan distribuïts en 
diferents cursos, estructurats 
en quatre eixos: llenguatge 
musical i solfeig, coral, classes 
individuals dels instruments i 
agrupacions. 

L’Espai Abraçades  
arriba a Camarles
El servei comarcal Espai 

Abraçades, adreçat a 
mares i pares d’infants de 0 a 
3 anys, arriba a Camarles.  
Es tracta d’una iniciativa del 
Servei d’Intervenció Socioe-
ducativa (SIS) del Consell Co-
marcal del Baix Ebre que ja s’ha 
dut a terme en altres munici-
pis, com l’Ampolla i el Perelló, 
i que dimarts va començar a 
realitzar-se a la llar d’infants “El 
racó del petit” de Camarles. Les 
tècniques del SIS seran les en-
carregades de conduir les set 
sessions que s’han programat 
i que pretenen ser un punt de 
trobada de mares i pares on 
se’ls donarà suport en la criança 
i l’educació dels infants.

C-12
Es demana l’execució 
del desdoblament
El Consell Comarcal del 

Baix Ebre demana al 
Govern de la Generalitat 
l’aprovació d’un calendari 
d’execució del desdoblament 
de l’Eix de l’Ebre (C-12) des 
d’Amposta fins a Lleida. 
La Corporació ha acordat fer 
aquesta petició un cop ha apro-
vat per unanimitat aquest di-
vendres en sessió plenària una 
moció presentada pel grup co-
marcal del PSC amb motiu de 
l’elevada sinistralitat que regis-
tra aquesta via transversal de les 
Terres de l’Ebre. Aquest any ja hi 
han mort un total de 9 perso-
nes. Aquest calendari, segons la 

moció, no hauria de sobrepas-
sar els cinc anys. El ple també 
ha aprovat per unanimitat una 
moció del grup socialista que 
reclama que es mantingui l’ho-
rari d’assistència mèdica que 
hi ha actualment establert als 
consultoris mèdics dels pobles 
de menys de 1.000 habitants.

L’AMETLLA DE MAR
Retiren 80 kg de 
deixalles del fons marí 

Aquest diumenge, una 
trentena de bussejadors 

van realitzar una neteja 
subaquàtica, organitzada per 
l’empresa Ametlla Diving. 
Després de fer la immersió, els 
submarinistes van assistir a una 
xerrada sobre la importància de 

la conservació del medi marí, a 
càrrec de la biòloga del projec-
te Sanamares, Estíbaliz Parras. 
Aquest és el segon cop que s’ha 
fet una neteja d’aquestes carac-
terístiques a la cèntrica platja de 
Pixavaques. L’objectiu principal 
va ser la conscienciació.

RECONEIXEMENT 
A L’ESCOLA DE 
REMOLINS 
L’Escola Remolins ha estat 
seleccionada per participar 
al Projecte amb Oportuni-
tats d’Èxit Educatiu a Favor de 
l’Alumnat (POEFA), creat per 
reduir i prevenir el fracàs i/o 
abandonament escolar pre-

matur. Els serà concedida una 
remuneració de tres mil euros 
que el centre destinarà a  disse-
nyar i programar conjuntament 
amb l’empresa ARTRA activitats 
extraescolars orientades a com-
plementar i ampliar continguts 
curriculars-majoritàriament 
vinculats a l’àrea de medi soci-
al- amb propostes de treball  lú-
diques , vivencials i molt vincu-
lades a la història, l’artesania i la 

vida cultural del nostre territori.  
Aquest reconeixement anima al 
centre a continuar aprofundint 
en l’aposta pel canvi metodo-
lògic iniciada ara ja fa un bon 
grapat de cursos. “Cal recordar 
que a més a més del projecte 
POEFA l’escola participà el curs 
passat en projectes tant engres-
cadors com «Missió Alba», cre-
at i coordinat des del sincrotró 
Alba per estimular la curiositat 

CONSELL COMARCAL

científica dels infants mitjan-
çant la proposta de realitza-
ció de diversos experiments. A 
més a més, aquest curs també 
iniciarà  un altre nou projecte, 
l’ APROPA’T (patrimoni a tres 
bandes), col·laborant colze a 
colze amb el Museu de Tor-
tosa per convertir durant uns 
dies els/les alumnes de sisè en 
petits grans guies de la nostra 
història”.
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OFERTA 
FORMATIVA 
DE BAIX EBRE 
INNOVA A 
CAMARLES
Aquest mes d’octubre ha 
arrencat l’oferta formativa 
del Consell Comarcal del Baix 
Ebre, a través de la societat 
Baix Ebre Innova, amb més 
d’una trentena d’alumnes 
al Viver d’Empreses de 
Camarles. Concretament, 
s’està impartint un itinerari 
complet del certificat de 
professionalitat en activitats 
de gestió administrativa i un 
altre itinerari de soldadura 
amb elèctrode i revestit i 
elèctrode no consumible 
(TIG). El president del Consell 
Comarcal del Baix Ebre, Xavi-
er Faura; el president de Baix 
Ebre Innova, Josep Antoni 
Navarro i el gerent de Baix 
Ebre Innova, Antoni Galve, 
han visitat avui els dos cur-
sos. Faura ha encoratjat els 
alumnes a aprofitar aquesta 
oferta formativa, que inclou 
una part teòrica i una altra 
de pràctica, ja que és una 
garantia de trobar feina.

AULES 
D’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA 
PER A LA GENT 
GRAN
La Biblioteca Delta de l’Ebre 
tornarà a ser seu de les aules 
d’extensió universitària de la 
gent gran que organitza la 
Universitat Rovira i Virgili en 
col·laboració amb l’Ajunta-
ment de Deltebre. 

MÉS 
NOTÍCIES

L’ALDEA
Suport  solidari  
‘Muévete por nosotros’
Per primera vegada 

l’Ajuntament de l’Aldea 
des  de la regidoria de 
Foment a les Persones 
donarà suport a “Muévete 
por nosotros” una fundació 
destinada a les persones que 
pateixen alguna malaltia rara.
La III volta solidària té el rep-
te d’anar des de Bilbao a Bar-
celona en la modalitat duatló. 
L’Ajuntament aldeà rebrà la 
volta el dia 6 de novembre a 
les 14,15 h. al pavelló munici-
pal per “fer-los costat i per fer 
parada i pernoctar amb la seua 
caravana. L’objectiu és donar a 
conèixer la lluita i poder desti-
nar la recaptació aconseguida 
per la seua investigació”. 

L’Aldea tanca el 
calendari 2019
Lluisma Mas, s’imposà 

novament a l’Aldea a 
la classificació absoluta, 
acompanyat per Sandra 
Vidiella als 10.000 metres. 
Aitor Tomàs i Susana Castells 
completaren els primers llocs 
absoluts a l’altra cursa, la dels 
5.000 m.  
La segona edició de la cursa 
urbana running sèries de l’Al-
dea, tancant així el calendari 
d’aquestes proves. D’aquesta 
manera l’Aldea va completar 
una inscripció de quasi 200 at-
letes amb les tres modalitats, la 
marxa popular i les dues curses.
Josep Franch regidor d’Ac-
ció Esportiva: “estem contents 
d’haver estat l’escenari de l’úl-

tima prova del circuit. La cursa  
a més de tenir recorregut urbà 
també va passar per llocs em-
blemàtics com la Torre de l’Er-
mita , els nostres camins rurals  
i arrossars. Satisfets de tenir al 
voltant dels 200 participants i  
que tanta gent d’arreu del terri-
tori va venir a l’Aldea per gaudir 
d’un matí d’esport. Des de l’or-
ganització qualifiquem la cur-
sa d’èxit i introduirem millores i 
coses noves edició rere edició , 
perquè la nostra població acabi 
sent una de les referents”. 
Cal destacar l’acurada presenta-
ció de l’esdeveniment, “fruit de 
moltes hores invertides de feina  
i un gran esforç per a poder així 
oferir una cursa de bon nivell”.

CULTURA
La filòloga Teresa Tort 
presenta el seu llibre
La filòloga Teresa Tort i 

Videllet, de Benifallet, 
converteix anècdotes i 
escenes de vida en petites 
històries que donen vàlua 
a paraules genuïnament 
ebrenques.
Ho fa mensualment a través 
del blog ‘Agafada al vol’, on es 
recullen més de 300 entrades, 
més de 300 paraules del dia-
lecte tortosí. Un centenar les 
ha recopilat al llibre que publica 
Cossetània Edicions, ‘100 pa-
raules ebrenques’. Teresa Tort 
va fer la presentació del llibre 
divendres passat.

BENIFALLET
Inici de les Jornades 
Gastronòmiques

Inauguració de les XV 
Jornades Gastronòmiques 

de Benifallet dedicades a la 
cuina del musclo. 
A càrrec de Roser Anguera, 

tècnica de Turisme del Consell 
Comarcal del Baix Ebre, i Daniel 
Carles, encarregat de Cepro-
mar. Del 25 d’octubre al 17 de 
novembre

EL CANAL XERTA-
SÉNIA ELEGIRÀ 
PRESIDENT 
El proper dilluns 4 de novem-
bre es constituirà finalment 
la nova Comunitat General 
de Regants del Canal Xer-
ta-Sénia (CGRCXE), segons 
ha confirmat el president en 
funcions, Lluís Cortiella, en 

una informació publicada per 
ebredigital.cat. A les eleccions, 
es presenten dos candidats a 
la presidència, Josep Lluís Gi-
meno, un conegut pagès de 55 
anys de Santa Bàrbara -on té la 
seu la Comunitat-; i Domingo 
Espuny, de 46 anys, natural de 
Roquetes. 
La decisió depèn dels 103 vots 
que dipositaran els 13 repre-
sentants de les comunitats de 

regants locals, els quals també 
elegiran vicepresident, secreta-
ri, les presidències sectorials de 
les àrees Econòmica, Tècnica i 
de Coordinació, i finalment els 
membres de la Junta de Regs.
El 4 de novembre podria ser, per 
tant, una data històrica: la que 
desencalli definitivament un reg 
històric, ajornat durant moltes 
dècades i que és un objectiu 
molt desitjat. 

RUNNING SÈRIES
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 ALCANAR OBRI 
UN NOU CANAL 
DE COMUNICACIÓ 
A TRAVÉS DE 
WHATSAPP

L’Ajuntament d’Alcanar posa 
a disposició de la ciutadania 
un servei de comunicació via 
WhatsApp. A través d’aquest 

nou canal de comunicació, 
des de l’Àrea de Comunicació 
del consistori es compartiran 
continguts sobre l’actualitat 
municipal, el trànsit, alertes 
d’última hora (avisos, emer-
gències, etc.), així com altra 
informació de caràcter priori-
tari. També es farà arribar no-
tificacions sobre les activitats 
(cursos, tallers, xarrades...) que 
organitza l’Ajuntament. Joan 

Roig, alcalde d’Alcanar, explica 
que, “tal com ens hem com-
promès amb la ciutadania en el 
pla de govern, el nostre objec-
tiu és poder garantir que tota 
la informació del seu interès 
li arribe de forma instantània. 
En aquest sentit, pensem que 
WhatsApp pot ser una bona 
eina per a seguir aprofundint 
en el camí de transparència i 
proximitat que ja vam iniciar en 

l’anterior mandat”.
El servei de WhatsApp de 
l’Ajuntament d’Alcanar és un 
canal de difusió. Per tant, la 
comunicació és unidireccional 
i no es podran generar con-
verses ni es contestarà o rebrà 
informació per aquesta via. Els 
missatges no s’han de contes-
tar en cap cas, ja que només 
s’ofereix un servei d’informa-
ció.

PLE DE LA RÀPITA 
El Ple de l’Ajuntament de la 
Ràpita ha aprovat les noves 
ordenances fiscals per a l’any 
2020. L’actualització de les 
taxes municipals inclouen 
bonificacions orientades al 
foment de les energies reno-
vables i l’eficiència energètica 
dels habitatges. En aquest 
sentit, aquells habitatges que 
instal·len plaques fotovoltai-
ques destinades a l’autocon-
sum, es podran beneficiar de 
rebaixes del 50% en l’impost 
de construccions (ICIO) i d’un 
50% en la quota de l’IBI du-
rant els primers cinc anys. Les 
ordenances fiscals de l’any 
2020 també suposen l’elimi-
nació de les taxes que cobra 
l’Ajuntament per l’expedició 
de documents administratius. 
D’altra banda, les ordenances 
de l’any 2020 també preve-
uen l’actualització de l’Impost 
de Béns Immobles i de la taxa 
de recollida d’escombraries. 
També s’han modificat les 
condicions de les bonifica-
cions aplicades a l’impost 
de plusvàlua. A partir d’ara, 
l’immoble objecte de la trans-
missió, només haurà de ser 
considerat habitatge habitual 
en el cas del causant, i no en 
el cas dels descendents o dels 
conjugues, de tal forma que 
es podran beneficiar de boni-
ficacions del 50% i del 95% 
respectivament. Els grups 
de l’oposició han rebutjat la 
proposta de modificació de 
les ordenances fiscals. Així, la 
proposta s’ha aprovat, final-
ment, amb els 10 vots a favor 
d’ERC, i els 3 vots en contra 
de Junts per Catalunya, 2 en 
contra de Més Ràpita i 2 en 
contra del PSC.

MÉS 
NOTÍCIES

LA RÀPITA
L’Ajuntament obre 43 expedients per 
incompliment de l’ordenança de civisme
L’Ajuntament de la Ràpita 

ha obert 43 actes per 
infraccions de l’Ordenança de 
civisme aprovada a finals de 
2018.     
Més de la meitat de les mul-
tes imposades són per abocar 
residus fora dels contenidors 
corresponents, per embrutar la 
via pública o per la pràctica del 
“botellón”. 
A data de 21 d’octubre, la Poli-
cia Local ha obert 43 expedients 
sancionadors. 14 d’aquests es 
corresponen a l’incompliment 
de les normes relatives al dipò-
sit i recollida d’escombraries. 
Així, trobem que les conductes 
sancionades més habituals són 

l’abocament indegut de residus, 
el llançament de deixalles fora 
del contenidor o l’abandona-
ment de mobles o voluminosos 
a les illes de contenidors. 
“Des que es va aprovar l’Orde-
nança de civisme es va comen-
çar una campanya de consci-
enciació sobre el bon ús dels 
contenidors. No és només un 
problema que tenim l’estiu, els 
rapitencs també deixem la bros-
sa on no toca i per això continu-
em amb la campanya”, ha expli-
cat la regidora Conxi Vizcarro, 
qui apel·la a la responsabilitat 
dels veïns i veïnes per tenir en 
òptimes condicions les illes de 
contenidors del municipi.

PREMIS
Quarta Nit de la 
Cultura a la Ràpita

La regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de la Ràpita 

ha guardonat a l’escriptor 
Vicenç Ambrós, de Lluçà, i 
a l’escultor Josep Canet, de 
Sant Feliu de Codines, amb els 
premis de narrativa Sebastià 
Juan Arbó i d’escultura Agustí 

Vizcarro ‘La Pin’.     
Els premis es van lliurar en la 
IV Nit de la Cultura. El de nar-
rativa ja supera les 30 edicions 
i està dotat de 1.500 euros i la 
possibilitat d’editar la novel·la. El 
d’escultura  compleix 5 edicions 
i està dotat amb 2.000 euros.

LA RÀPITA
Simulacre d’incendi 
d’un vaixell esportiu
El port de la Ràpita ha 

estat l’escenari d’un 
simulacre d’incendi d’un 
vaixell esportiu mentre es 
duien a terme tasques de 
manteniment a l’esplanada 
del varador de Sant Carles 
Marina.     
L’exercici ha estat organitzat per 
Ports de la Generalitat i Protec-
ció Civil, en col·laboració amb 
Sant Carles Marina. L’incident 
ha activat el Pla d’autoprotec-
ció (PAU) de la instal·lació por-
tuària que ha posat en pràctica 
el sistema d’avisos previst en el 
PAU, així com les accions del 
personal. També s’ha verificat 

la coordinació entre els mitjans 
propis del port i els efectius 
d’emergència externs. 
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SANT JAUME: 
BENVINGUDA 
ALS XIQUETS I 
XIQUETES NASCUTS 
AL 2018
Diumenge, a l’Auditori Muni-
cipal de Sant Jaume, ha tingut 
lloc l’acte de benvinguda de 
tots els xiquets/es nascuts/

des l’any 2018. L’Alcalde Joan 
Castor Gonell i la Regidora de 
Benestar Social i Família, Carla 
Quesada Magriñà, han fet lliu-
rament d’un petit detall a tots 
els protagonistes de la tarde. 
Després dels lliuraments, s’han 
fet la primera foto de grup de 
la Quinta del 2018.
D’altra banda, dins de l’actua-
litat del municipi, cal dir que la 
voluntat de promoure la inte-

gració a Sant Jaume, tant per 
part de la Fundación Diagrama 
com de l’Ajuntament i dife-
rents entitats locals, ha portat 
a que joves estrangers vulguin 
col.laborar com a voluntàris 
amb Caritas Sant Jaume d’En-
veja.
“Als joves els motiva el fet de 
poder posar el seu granet 
d’arena ajudant als més neces-
sitats”.

AJUNTAMENT DE 
LA SÉNIA 
L’ajuntament de la Sénia ha 
aprovat inicialment el “Pro-
jecte executiu de reparació de 
cobertes de la part antiga del 
cementiri per evitar filtraci-
ons d’aigua als nínxols, pels 
danys dels aiguats”.

CASTOR, MÉS 
POLÈMICA 
Enagás va dissenyar la hi-
bernació de les instal·lacions 
del projecte Castor per a un 
període de temps de només 
dos anys i va pressupostar 
l’operació en 1,24 milions 
d’euros. Així consta al Pla 
d’Hibernació que va elaborar 
la Direcció d’Emmagatzema-
ments Subterranis de la com-
panyia el febrer de 2015, a 
l’inici de l’obra. Les xifres del 
document, al qual ha tingut 
accés l’ACN, contrasten amb 
els ingressos que va obtenir, 
inicialment, per la hibernació 
i manteniment de les instal-
lacions a càrrec de la factura 
de gas dels consumidors: 
32,4 milions d’euros entre 
finals de 2014 i 2016. D’altra 
banda, En Comú Podem a 
Tarragona, ha mantingut una 
reunió a Alcanar amb una re-
presentació de la Plataforma 
Ciutadana en Defensa de les 
Terres del Sénia per parlar de 
les accions a seguir per depu-
rar responsabilitats al voltant 
del fallit Projecte Castor.

MÉS 
NOTÍCIES

POLÍTICA
El consell d’administració del Govern ha 
tornat a condemnar la sentència de l’1-O 
El consell d’administració 

del Govern a les Terres de 
l’Ebre ha tornat a condemnar 
la sentència de l’1-O i han 
mostrat el suport amb les 
famílies dels processats.     
“Entenem la reacció de la gent”, 
ha apuntat Xavier Pallarés. El 
consell ha destacat que en mo-
bilitzacions i accions de pro-
testa de les Terres de l’Ebre no 
s’hagi produït “cap fet extraor-
dinari” i s’han felicitat els cosses 
de seguretat del territori “que 
han treballat de manera molt 
coordinada i amb dispositius 
impecables”. Al consell també 
s’ha informat que el nou Palau 
de Justícia de Tortosa comen-

çarà a funcionar a principis del 
mes de desembre, tal com hem 
anunciat a la plana 4.

Estudi dels fruiters

El delegat del Govern a les Ter-
res de l’Ebre ha explicat que s’ha 
presentat els resultats d’un pla 
de replantació als agricultors 
de la fruita dolça de la Ribera 
d’Ebre, afectats per la malaltia de 
la sharka. Els pagesos que han 
hagut d’arrencar els cultius, so-
bretot de presseguer, se’ls pro-
posa replantar, per exemple, kiwi 
o ametllers, entre d’altres tenint 
en compte les circumstàncies 
del mercat actual.

DISSABTE
Segona Trobada de 
Joves del Montsià
La 2a Trobada de Joves del 

Montsià serà dissabte dia 
el 2 de novembre a l’Oficina 
de Turisme d’Amposta – Espai 
Km0.     
Comptarà amb la participació 
de joves com l’il·lustrador am-
postí Hernan en H i la influencer 
de Deltebre Mayoletes. La Tro-
bada de Joves del Montsià està 
organitzada per l’Ajuntament 
d’Amposta, l’Oficina Jove i el 
Consell Comarcal del Montsià. 
La jornada comptarà amb un 
servei d’autobús gratuït sub-
jecte a un nombre mínim d’ins-
cripcions.

MONTSIÀ
Denuncia per caçar en 
barraques de vesc
Els Mossos han denunciat 

3 persones al Montsià per 
caçar en barraques de vesc, 
un mètode tradicional a la 
zona però que està prohibit.     
En el marc de diversos controls 
efectuats els últims dies sobre 
aquesta activitat, agents de la 
Unitat Regional de Medi Ambi-
ent de les Terres de l’Ebre han 
decomissat també quatre re-
clams electrònics. S’utilitzen per 
atreure els ocells, principalment 
tords, a les tiges d’espart o si-
milars impregnades amb el vesc 
o substància adhesiva que es 
col·loquen en arbres. Els ocells 

queden atrapats i posteriorment 
cauen al terra, per la qual cosa 
poden ser atrapats sense esforç. 
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MERITXELL ROIGÉ 
PREN POSSESSIÓ 
DEL CÀRREC DE 
DIPUTADA

L’alcaldessa de Tortosa, 
Meritxell Roigé (Junts per 
Tortosa) ha pres possessió 
com a diputada de la Diputa-
ció en substitució de l’alcalde 

de Deltebre, Lluís Soler, que va 
renunciar al càrrec un cop va 
ser elegit president de l’Asso-
ciació Catalana de Municipis 
(ACM). Roigé, que ha renunciat 
a la vegada a la presidència del 
Consorci d’Aigües de Tarrago-
na, ocuparà la vicepresidència 
segona de la Diputació i la pre-
sidència del Patronat de Turis-
me. Roigé ha pres  possessió 
en la sessió ordinària. 

VANESA CALLAU 
REPETEIX COM 
A CANDIDATA 
AL SENAT PER 
ESQUERRA 
REPUBLICANA 
La regidora d’ERC de Delte-
bre, Vanesa Callau, repetirà 
com a candidata suplent al 
Senat a les llistes d’ERC per 
la circunscripció de Tarrago-
na a les eleccions generals 
que se celebraran el 10 de 
novembre. La candidtura al 
Senat dels republicans està 
encapçalada pel senador 
Miquel Aubà de Gandesa.
Pel que fa a la llista al 
Congrès, encapçalada a 
Tarragona per Jordi Salvador 
i repetirà com a candidat 
ebrenca Norma Pujol, de 
Flix, que anirà de número 2. 
La resta de representants 
ebrencs a la llista són  Irina 
Gómez del Jovent Repu-
blicà; Eladi Galbe, alcalde 
de Tivenys; Anna Vidiella, 
regidora de Benifallet; Joan 
Bertomeu, regidor de Sant 
Jaume d’Enveja; Maite Bel, 
regidora de Santa Bàrba-
ra; Joan Salvador Balagué 
de Sant Jaume d’Enveja i 
Conxita Pujol, l’alcaldessa de 
Ginestar.

INVERSIONS DE 
LA DIPUTACIÓ 
El ple de la Diputació ha 
aprovat una modificació 
de crèdit per import de 
7.278.393,85 euros, resultant 
de la redistribució de dife-
rents partides. D’aquesta 
quantitat, 5 milions d’euros 
es destinaran a inversions 
per a escoles bressol muni-
cipals, per tal que puguin fer 
front a despeses de funcio-
nament d’aquests equipa-
ments durant el passat curs 
2018/2019. D’altra banda, 
701.000 euros es destinaran 
a activitats de caràcter cul-
tural que ja hagin sol·licitat 
ajuntaments i entitats de la 
demarcació, de manera que 
ara podran disposar d’un 
import més gran.

MÉS 
NOTÍCIES 

POLÍTICA
“Creació d’una alternativa econòmica i 
laboral abans del tancament de les  nuclears”
Norma Pujol, candidata 

d’ERC a les eleccions 
espanyoles, ha denunciat que 
“PSOE i PP han actuat igual, 
impedint la creació de l’impost 
nuclear català que havia de servir 
per planificar i projectar una 
diversificació econòmica i laboral 
per quan arribi el tancament de les 
centrals. Per tant, ara correspon a 
PSOE i PP, i els seus governs, oferir 
l’alternativa de futur”. La candidata 
s’ha preguntat “on és el PSC que 
tant va criticar a la Generalitat 
perquè aquesta pensava invertir 
el 20% del recaptat en l’impost  
nuclear, uns 12 milions anuals, 
quan ells en canvi  reclamaven 

que fos del 50%. Després però, 
el PSC va callar i va justificar 
amb el seu silenci l’acció del 
PSOE de mantenir el recurs 
d’inconstitucionalitat del PP que 
ha tombat l’impost català”. Pujol 
ha fet saber que es presentaran 
mocions a tots els ajuntaments 
reclamant que el govern espanyol 
impulsi el Pla econòmic. El 
candidat Miquel Aubà ha destacat 
que la ministra socialista Teresa 
Ribera malgrat anunciar la 
voluntat de tancar les nuclears el 
2028 no s’havia plantejat impulsar 
cap acció de diversificació 
econòmica o industrial de 
les zones nuclears abans del 

tancament. Aubà ha criticat que  
“curiosament, el mes passat la 
ministra socialista,  Reyes Maroto, 
reiterava el compromís del govern 
espanyol amb la reindustrialització 
de l’entorn de la central nuclear 
de Garoña, central que està en 
procés de desmantellament. A 

més culpava a l’anterior govern 
de  no haver definit un pla de futur 
per a la comarca i es refermava 
en el compromís d’impulsar la 
reindustrialització per a generar 
oportunitats de futur. Demanem 
el mateix compromís per a les 
nostres zones nuclears”.

POLÍTICA
Bel: “Amb Junts per Catalunya les Terres de 
l’Ebre no regalaran ni un vot a canvi de res”
Aquesta dimarts la 

candidatura de Junts 
per Catalunya (JxCAT) ha 
presentatels membres de la 
llista a les eleccions generals.   
Han comparegut Ferran Bel, ara 
cap de llista pel Congrés, Anna 
Magrinyà, número tres pel Se-
nat, així com tots els membres 
ebrencs a les candidatures dels 
dos parlaments espanyols. Els 
candidats de JxCAT han posat 
de manifest la injustícia que su-
posa que Josep Rull no pugui 
encapçalar la llista de la coa-
lició al Congrés dels Diputats. 
“Per nosaltres el company Rull 
continua sent el nostre candi-
dat”, ha ratificat Bel. Pel que fa 

a la campanya electoral, el cap 
de llista pel Congrés ha explicat 
que s’emmarca en una anorma-
litat al país, ja que la sentència 
ha afectat a les llistes de Junts 
per Catalunya i a una altra for-
mació política. El candidat al 
Congrés ha destacat que “anem 
a defensar els interessos de Ca-
talunya, de les institucions cata-
lanes i del conjunt de la ciuta-
dania”. 
Bel ha destacat que “no és la 
falta de consens, és la manca de 
voluntat política per part de l’Es-
tat espanyol per invertir al nos-
tre territori”. A tot això, el cap de 
llista al Congrés ha destacat que 
“no és la falta de consens, és la 

manca de voluntat política per 
part de l’Estat espanyol per in-
vertir al nostre territori”. 
Bel ha emfatitzat que els votants 

ebrencs han de tenir la seguretat 
que “els vots de Junts per Cata-
lunya a les Terres de l’Ebre mai 
seran lliurats a canvi de res”.
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DENT DE LLEÓ / DIENTE DE LEÓN
TARAXACUM
OFFICINALIS

És una extraordinària planta-herba que té moltes i abundants funcions.

S’aprofiten les 5 parts (flors, fulles, tiges, arrels, làtex), però l’ús més normalitzat són les fulles crues per fer amanides. També de les fulles assecades se’n pot fer 
en tisana, o en extracte/tintura i de les arrels en decocció (vegeu-ho al mode de preparació). Les seves propietats són: diürètic, depuratiu, hepato-renal, estimula 
la producció de bilis, hipoglucemiant suau, en càncer és una ajuda per a la quimioteràpia, pel colesterol, la pell, la depressió, la digestió. És utilitzat per a curar 
quasi tot, en tota època i lloc, les fulles són abundants en propietats minerals, es fan servir per a enfortir els ossos i protecció contra l’osteoporosi i les dents, les 
articulacions: per reducció de la rigidesa, l’àcid úric, és un estimulant per a després del part donat que ajuda a expulsar les restes de la placenta.
Els Alemanys amb el làtex en fan un producte per a la millora ocular, els “mussols”, la conjuntivitis, pel seu gran contingut de clorofil·la i antioxidants com el 
beta-carotè i els flavonoides.

Les fulles tendres amanides amb llimona o barrejat amb enciam, si així agrada més.
Tisana: (uns 3 g per tassa d’aigua de 250 ml. podem fer una equivalència d’un “pessic” o allò que es pot agafar amb 3 dits). Fer la infusió o tisana, posant l’herba 
al cul del got i abocar l’aigua bullent, tapar i deixar reposar uns 3 minuts.
El venen en tintura que és molt adequat per a les zones on no és habitual o no se’n troba.
El Te de les flors és un gran desengreixant per l’obesitat.

No indicat per a nens i dones lactants.

Molt corrent als Pirineus i a les nostres terres, el trobareu segur on hi hagi gespa i esporàdicament en zones semi humides. També tenim el seu símil o més 
semblant, que en defecte de no trobar el dent de lleó el podem utilitzar, és el lletsó o llitsó o ensiam boscà.

Menjar 3 flors per a equilibrar i enfortir l’angoixa que poden produir les emocions. Per a comprovar l’autenticitat de la planta, les tiges de les flors tallades un 
trosset per la part baixa en forma de creu i posades en aigua és retro giren en espiral.

DESCRIPCIÓ: 

ÚS I PROPIETATS: 

MÈTODE DE PREPARACIÓ: 

ON LA PUC TROBAR?:

4

CONTRAINDICACIONS I PRECAUCIONS: 

OBSERVACIONS:

PROPERA HERBA: CARDOT O CARD MARIÀ
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PLE DE MÓRA 
D’EBRE

El ple de l’ajuntament de 
Móra d’Ebre va aprovar una 
pujada de l’IBI. 
Segons va explicar l’alcalde, 
Joan Piñol, al seu Facebook, 
“tanquem l’exercici del 2018 
en positiu, però la Llei ens 
obliga a donar de baixar els 

ingressos no realitzats d’anys 
Anteriors. Això fa que, tot i 
tancar en positiu, un cop des-
comptat el no ingressat i afegit 
el romanent de Tresoreria que 
teníem acumulat d’exercicis 
anteriors, el tancament final 
sigui negatiu. Això no vol dir 
que haguem gastat més del 
que hem ingressat, sinó que, 
comptablement, aquells diners 
els hem de donar de baixa i si 

algun dia els cobrem seran un 
major ingrés que ens augmen-
tarà el romanent de Tesoreria”.
L’alcalde, Joan Piñol, afegia 
que “en els casos de tanca-
ment negatiu la Llei obliga 
a efectuar un Pla Econòmic 
i Financer que ens ha fet la 
Diputació de Tarragona per 
dos anys i que conclou que 
aquest és un Ajuntament que 
ve arrossegant un endeuta-

ment molt elevat des de fa 
molt temps, i que, a més, el 
fet d’haver rebaixat un 10% els 
impostos i haver-los congelat 
durant 6 anys no ajuda, i tot 
plegat es recomana una pu-
jada del 20%. Aquest augment 
del 20%, representa una mitja-
na total mensual de 8,62€. Si 
volem complir els paràmetres 
que exigeix el Ministeri no ens 
queda més remei que complir 

JORNADES DE 
PATRIMONI 
HISTÒRIC A FLIX 
Aquesta setmana les XI 
Jornades de Patrimoni His-
tòric encaren la recta final 
del programa d’activitats. 
De fet, serà una setmana 
intensa ja que s’hi han afegit 
dos dels actes que havien 
estat ajornats anteriorment, 
amb la qual cosa, tret de di-
vendres hi hauran activitats 
cada dia, fins diumenge.

EL PINELL, ENTRE 
ELS MUNICIPIS 
PER REBRE WIFI 
GRATUÏT 
Arran de la tercera convoca-
tòria de la iniciativa europea 
WiFi4EU, “rebran bons per 
valor de 15.000 d’euros un 
total de 1.780 municipis de 
la UE per cobrir els cos-
tos d’instal·lació de punts 
d’accés Wi-Fi gratuïts. S’han 
rebut 11.000 sol·licituds i se 
n’han triat els beneficiaris 
per ordre d’arribada de les 
sol·licituds. Entre els muni-
cipis beneficiaris n’hi ha 13 
de catalans, i, entre aquests, 
el Pinell de Brai, a la Terra 
Alta”.

UN MALSON QUE 
ACABA A FLIX 
Es preveu que l’extracció 
dels llots contaminats del 
pantà de Flix pugui finalitzar 
durant el mes de desembre. 
L’empresa pública Tragsa 
està assumint les tasques de 
descontaminació, “després 
de la trama de corrupció que 
es va viure amb l’afer”.

MÉS 
NOTÍCIES

CORBERA D’EBRE
Més de 240 assistents i 34 cellers donen el 
tret de sortida a la Festa del Vi de la Terra Alta
La Terra Alta ha fet un 

escalfament de la Festa 
del Vi que la Denominació 
d’Origen del vi celebra el 
pròxim cap de setmana a 
Gandesa.      
34 cellers han atès més de 240 
assistents en la jornada professi-
onal que s’ha celebrat a l’església 
vella de Corbera d’Ebre. El retorn 
d’aquesta cita és especialment 
rellevant per posicionar la DO 
Terra Alta en “el segment de qua-
litat” que li pertoca. El Consell 
Regulador ha dirigit aquesta cin-
quena edició sobretot a restau-
radors, hostalers i sommeliers de 
les Terres de l’Ebre per reforçar 
la DO Terra Alta com el “celler 

ebrenc”. Cada celler ha ofert 4 
referències de vins que s’han 
maridat amb un dinar a peu dret 
de fort caràcter terraltí, amb plats 
autòctons com la truita en suc o 
la clotxa. Enguany la jornada es 
fa abans de la Festa del Vi, enlloc 
de cloure-la. La 32a Festa del Vi, 
a Gandesa, “una Festa per gaudir 
dels nostres vins, el nostre en-
torn i la nostra gent”, tindrà lloc a 
la capital terraltina des de demà 
divendres dia 1 fins al diumenge 
dia 3 de Novembre de 2019.
D’altra banda, el celler de la Co-
operativa de Gandesa ha estat 
aquesta setmana l’escenari de les 
jornades professionals de cuina i 
gastronomia GastroEbre.

FLIX
Sessió extraordinària 
de Ple a l’Ajuntament
Aquest dimarts va haver-

hi sessió extraordinària 
de Ple a l’Ajuntament de Flix.   
El motiu de la convocatòria era 
l’aprovació de les Ordenances 
Fiscals del proper any 2020. 
Van ser aprovades. Segons va 
informar al seu facebook l’al-
calde del municipi de la Ribe-
ra, Francesc Barbero, “també 
vam aprovar bonificacions 
importants seguint els eixos 
de pal·liar l’emergència climà-
tica, millorar l’accessibilitat i 
la cohesió social i incentivar 
la gestió forestal. Les finques 
afectades per l’incendi del juny 
tindran una bonificació del 

95% en l’IBI els anys que calgui 
fins que no recuperin la seua 
capacitat productiva”. No obs-
tant, l’alcalde afegia que “no 
tot són bones notícies, perquè 
també augmenta la taxa de 
recollida d’escombraries per 
cobrir l’augment dels cànons 
de la Generalitat a la fracció 
brossa, que s’han multiplicat 
per 4 des de 2013. L’augment 
és molt menor a aquestes xi-
fres (5,9%) i només cobrirà una 
part del desfasament que hi ha 
entre el que ingressem i el cost 
del servei, la resta ha de sortir 
de millorar els nostres ratis de 
reciclatge”.

BENISSANET
Detingut per cultivar 
plantes de marihuana
Els Mossos van detenir la 

setmana passada un home 
relacionat amb un cultiu de 
273 plantes de marihuana a 
l’interior d’una casa rural de 
Benissanet.     
Els agents van anar-hi dilluns 
per comprovar l’existència de 
la plantació i van observar com 
dos homes fugien del lloc cap a 
una zona de difícil accés. L’en-
demà els Mossos en van poder 
localitzar i detenir un a Móra 
d’Ebre. Es tracta d’un home al-
banès de 23 anys i veí de Santa 
Coloma de Gramenet (Barcelo-
nès), que ha quedat en llibertat 
amb càrrecs després de passar a 

disposició judicial. La investiga-
ció continua oberta i no es des-
carten més detencions. A l’inte-
rior de l’habitatge es van trobar 
273 plantes de marihuana distri-
buïdes en diverses estances, les 
quals disposaven de sistemes 
de reg, ventilació, i enllumenat 
artificial.

sí o sí. Tots a Móra d’Ebre te-
nim perfectament clar qui es 
el principal responsable del 
deute, que, posteriorment, va 
veure’s engreixat i refinançat 
a 20 anys amb 2 de carència 
pels seus predecessors. No-
saltres en vuit anys de govern 
hem aconseguit retornar una 
mica més de 3,5 milions, dels 
8,75 milions que ens vàrem 
trobar al seu moment”. 
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*EL TEATRE ORFEÓ MONT-
SIÀ D’ULLDECONA,  un dels 
més antics de la província, 
acollirà aquest dissabte vinent 
(18h) un dels espectacles més 
aclamats pel públic infantil 
“La Princesa Anastàsia, el 
musical” que arribarà després 
que fa uns mesos s’estrenés a 
Barcelona. 
*SANTA BÀRBARA. Dilluns 
van iniciar-se els treballs d’en-
derroc de les cases del Vallès. 
*EL CONSELL COMARCAL 
DEL BAIX EBRE ha formalit-
zat cinc contractes en pràcti-
ques a joves beneficiaris del 
programa de Garantia Juvenil. 
Els 5 joves es van incorporar 
ahir al lloc de treball i el con-
tracte serà de sis mesos.
*EL CONSELL ESPORTIU 
DEL BAIX EBRE ha d’acabar 
de completar el procés elec-
toral i, fins que ho faci, Enric 
Adell, que ja va anunciar que 
deixa el càrrec, serà president 
en funcions. Hi ha 6 dels 11 
membres triats i ara falten els 
5 representants dels Ajunta-
ments de la comarca.

BREUSHORTA DE SANT JOAN
50è aniversari de la 
visita a Picasso

El 20 de setembre de 1969 
una delegació d’Horta 

visitava Picasso a Notre Dame 
de Vie.      
Estava formada per Joaquim 
Cortés, l’alcalde, Joaquim Fer-
ràs, el tinent d’alcalde i Ma-
ria Josep Prats, professora de 
francès. Malgrat que tothom 
deia que Picasso no els rebria, 
el pintor els va fer una acollida 
calorosa i emocionada: “Si ha-
gués vingut un ministre o un rei 

no l’hauria rebut, però vosaltres 
sou d’Horta, sou amics meus”. 
Dies més tard Picasso els envià 
una foto dedicada. Per com-
memorar la visita el dissabte 2 
de novembre es farà una taula 
rodona a la que assistirà Maria 
Josep Prats, l’única supervivent 
de la delegació. També es retrà 
homenatge a Joaquim Ferràs, 
ideòleg de la trobada amb Pi-
casso. L’acte es farà a l’Ecomu-
seu (19h). (ebredigital.cat)

XERTA
Festa Major en honor 
al patró, Sant Martí

Dissabte passat va iniciar-
se la Festa Major de Xerta 

amb la proclamació de les 
pubilles i hereus 2019 i el 
pregó a càrrec del meteoròleg i 
periodista Marc Redondo Fusté. 
Fins al 12 de novembre es cele-
bren les Festes en honor al patró 
Sant Martí. Més d’una setmana 
de bous, música, àpats populars i 
activitats infantils, entre altres. 
Entre els actes d’aquest cap de 
setmana, destacar que dissabte 

(12h), entrada de vaquetes pel 
carrer Tortosa fins a la Plaça Ma-
jor. A les 16 hores, tarda de va-
ques (novilles) a la Plaça Major.
Diumenge, a les 12.30h, entra-
da de bous inflables per als més 
petits del carrer Major. “Caldrà 
anar vestit amb color del vos-
tre equip”.  A les 16h, nova tarda 
de vaques a la Plaça Major. Ra-
maderia: Eulogio Mateo, Cárcar 
(Navarra). Els actes seguiran el 
divendres vinent, dia 8.
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QUÈ LI PASSA AL 
TORTOSA?
Mai a la 2a catalana, un equip 
classificat en el lloc 9 en la 
jornada 8 ha estat campió. Per 
al Tortosa, fins ara, un any més 
de decepció. Es va fitxar bé 
però potser les noves altes no 
acaben de quallar i, a més, es 
va tocar el que més funcionava: 
la defensa. I per això el Tortosa 
està on està ara. Per estalviar 
una mica de money no es va 
renovar al millor jugador de la 
lliga passada, Domínguez. De 
moment, German segueix. Té 
un calendari assequible en les 
properes dues jornades. Però 
les sensacions no són Bones. 
Només 3 victòries en 8 jorna-
des. I a Gandesa els jugadors 
van mostrar que no tenen 
confiança. Qualsevol altre 
club, sense aquest escut, i amb 
aquesta plantilla, portaria cinc 
punts més. Però el CD Tortosa 
té una història que pesa per al 
mateix club i per als rivals amb 
la qual cosa els partits tenen 
un grau d’exigència més gran, 
perquè els rivals surten doble-
ment motivats. El problema del 
Tortosa és el de sempre: basar 
gran part de la plantilla en 
jugadors de Tarragona. Aquest 
model no funciona. Ha de 
canviar-lo. Mentre s’ha venut 
un projecte de Tercera divisió, 
complicat serà pujar a Primera 
catalana. Cal fitxar gent jove, 
amb una mitjana de 22/23 anys 
i amb jugadors ebrencs amb 
projecció. Només així el Tortosa 
sortirà d’on està i algun dia 
arribarà a la tercera divisió.

CELMA

SETMANA 
CONVULSA
La derrota de Gandesa ha 
comportat una setmana 
convulsa al CD Tortosa. I és 
normal que avui en parlés-
sim. En xarxes socials han 
aparegut crítiques ferotges 
sobre la gestió esportiva. I, en 
general, sobre la situació del 
primer equip. Tot plegat, té 
dues lectures. El club està viu i 
se’n parla. Hi ha un sentiment. 
Ferit, però n’hi ha.  Però, per un 
altre costat, quan hi ha aquesta 
mena de comentaris vol dir 
que la situació és decebedora. 
És la realitat. I la meua opinió 
és que els plantejaments ja no 
van fer-se bé a l’estiu. Es venia 
d’una segona volta, en la lliga 
passada, excepcional, sent el 
millor equip. I això va poder 
confondre. També penso que 
es va voler retallar pressu-
postàriament i això estava bé 
sempre que no marquessis 
expectatives esportives altes 
com va fer-se. German, el tèc-
nic, va reclamar que feien falta 
dos fitxatges ja en la primera 
jornada. S’han buscat, però no 
han arribat.  I potser en són 
fins i tot 3. També cal dir que 
queda molt per davant i que 
pot haver-hi reacció. Però l’inici 
no permet ser optimista. Hi ha 
responsabilitats compartides. 
També penso que, tot i que es 
passa un moment complicat i 
que han hagut errors, cal va-
lorar el que s’ha pogut fer bé a 
nivell de club, malgrat que això 
queda sempre en un segon 
terme. I és que la pilota mana.

MICHEL

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

cona-Rapitenca, Camarles-Móra Nova,  La Cava-Jesús i Maria, Ca-

talònia-Batea, Rapitenca B-Aldeana, Flix-Olimpic, Roquetenc-Ebre 

Escola i Fatarella-Ginestar. Convidats: David Garcia (Jesús i Maria) i 

Joan Subirats (Rapitenca B).

PROPERA JONADA

PRIMERA CATALANA

Alcarràs-Ascó dissabte 16h

SEGONA CATALANA 

DISSABTE

Pobla-Roda 16.30h

Riudoms-Perelló 18h

Bonavista-Amposta 20h

DIUMENGE

Ulldecona-Rapitenca 16h

Ampolla-Canonja 16h

Camarles-M Nova 16.30h

La Sénia-Cambrils U 17h

Tortosa-Montblanc 17h

Gandesa-Borges 18h

TERCERA  CATALANA 

DISSABTE 

Flix-Olimpic 16.15h

Roquetenc-Ebre E 16.30h

Catalònia-Batea 16.30h

Amposta-Ametlla 17h

Rapitenca-Aldeana 17.30h

DIUMENGE

St Jaume-Corbera 15.30h

La Cava-J i Maria 16h

Arnes-Godall  16h

R Bítem-S. Bàrbara 17h

QUARTA  CATALANA 

DISSABTE 

Olimpic-Tivenys 17h

La Cava-Benissanet 17.30h

Ebre Escola-Xerta 19.15h

DIUMENGE 

Pinell-R Bítem 15.30h

Masdenv.-Catalònia 16h

Fatarella-Ginestar 16h

Descans: Alcanar i Gandesa

FEMENÍ   

La Plana SB-E Delta dis 15.30h

J i Maria-la Plana B dis 15.30h

Gandesa-R Bítem dis 18h

Tortosa E-Arnes dis 19.15h

Rapitenca-Batea diu 10.30h

Arnes-Ginestar diu 11.30h

Roquetenc-Tortosa Eb. C diu 12h

Campredó-Alcanar F. diu 19h

SEGONA DIVISIÓ FEMENINA 

Calafell-Tortosa E. diu 15h

PRIMERA CATALANA

L’Ascó va assolir la primera 
victòria, a casa. I de quina 

manera (7-1).
Totes les ocasions que no s’ha-
vien transformat en els tres pri-
mers partits com a local, en els 
que l’equip de la Ribera va per-
dre, van entrar dissabte. En deu 
minuts del primer temps, del 
25 al 35, l’Ascó va obrir la llau-
na amb 3 gols. Ricard, Cristian i 
Marcel van marcar. L’Ascó esta-
va jugant força bé i la resolució 
de les jugades va reforçar l’estat 
anímic d’un equip que segueix 
creixent. A la represa, Cholo, en 

dues ocasions, va posar el 5-0. 
El Tàrrega va fer el seu gol però 
l’Ascó va insistir i va desbordar 
al rival. Nico i Jani van ampliar 
l’avantatge. I Pachu va marcar el 
8-1 que l’àrbitre va anul.lar. 
La victòria fa bones les assolides 
fora de casa i referma la feina de 
l’equip. Com a nota positiva, cal 
destacar el debut de Marqués, 
després de la lesió. 
Amb molta confiança, l’Ascó vi-
sitarà dissabte l’Alcarràs. 
Quim fou substituït amb mo-
lesties i és dubte. El conjunt de 
Font és quart amb 15 punts.

Golejada històrica de 
l’Ascó, al Tàrrega (7-1)

2-0

El Tortosa va perdre a 
Gandesa (2-0) i no pot 

reaccionar. Està a vuit punts 
del líder, passades vuit 
jornades. Lluny de l’objectiu.                   
German continua com a tèc-
nic, tot i les especulacions que 
han existit. En qualsevol cas, la 
situació no és la desitjada i ara 
s’afronten dos partits, contra el 
Montblanc i les Borges, que han 
de revertir la dinàmica.  Els re-
sultats no són els esperats i això 
genera dubtes. I nervis. A hores 
d’ara, les responsabilitats són 
compartides, de dalt a baix. La 
planificació, pel que es veu, pot-
ser no va ser la més adequada 
i, malgrat que hi ha temps per 
escal.lar posicions, la fermesa 
de la Rapitenca comporta una 

distància ja notoria amb el líder. 
Del partit a Gandesa, dir que els 
locals, molt intensos al primer 
temps, es van avançar aviat amb 
el gol de José Ramon. I van tenir 
altres opcions clares per haver 
pogut arribar al descans amb 
un 3-0. A la represa, amb l’1-0, 
el Gandesa es va fer més enre-
ra i el Tortosa va dominar més 
la pilota. Però només va dispo-
sar d’una opció clara, a poc del 
final, en botes de Nacho. Ja en 
afegit, una indecisió visitant va 
generar una contra local i el 2-0 
de Saumell. 
Victòria justa del Gandesa da-
vant d’un Tortosa que no va 
estar a l’altura. El Gandesa s’en-
ganxa al grup capdavanter. El 
Tortosa és nové.

El Tortosa perd a 
Gandesa i no se’n surt

CANAL TERRES DE L’EBRE

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

Dissabte (22 h), Catalònia-Batea. 
I diumenge, la Cava-Jesús i Ma-
ria (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 GUANYAR EL 
BONAVISTA (3-1)
Després de 2 derrotes, el Pere-
lló va guanyar un rival directe 
en la lluita per la permanència, 
el Bonavista (3-1). Denís, als 
primers minuts, va fer l’1-0. 
Després, Edgar va marcar el 
2-0. Ja  la represa, Didac, amb 
un tret des de fora de l’àrea, 
establiria el 3-0. El Bonavista 
va aconseguir el 3-1, però ja no 
va poder entrar en el partit. 
Antoni Teixidó, tècnic del 
Perelló, comentava que “vam 
marcar aviat l’1-0 i abans 
descans es va fer el 2-0. I, a 
l’inici de la represa, amb un 
gran gol, Didac va aconseguir 
el 3-0. Acte seguit vam rebre 
el 3-1 que ja va ser el resultat 
definitiu”. Malgrat la victòria, 
el tècnic afegia que “no vam 
patir pel resultat, tot i rebre un 
gol poc després de marcar el 
3-0, però no estic satisfet amb 
l’equip, amb algunes qüestions 
que ja vaig parlar-les amb els 
jugadors en acabar la confron-
tació i que també comentarem 
durant la setmana. No em van 
agradar”. El Perelló, que és 
desè amb 11 punts, visita demà 
dissabte el Riudoms, un altre 
partit de la seua lliga. 

SEGONA CATALANA
La Rapitenca és líder en 
véncer la Sénia (3-0)
La Rapitenca va guanyar la 

Sénia i és ara líder (3-0). 
El derbi va començar amb domini 
de pilota de la Sénia. Però sobre 
el minut 20, la Rapitenca va com-
binar bé i va tenir la primera oca-
sió clara, en botes de Ferran. Lla-
vors la Sénia va fer un pas enrera i 
la Rapitenca, amb velocitat en les 
jugades i movent el joc d’un cos-
tat a l’altre, va ser protagonista, 
gaudint d’una altra opció i tenint 
un penal que Ferran va fallar. En 
aquesta fase, els rapitencs van ser 
superiors i es van avançar amb 
el gol d’Àlex Forés. En els darrers 
minuts de la primera meitat, la 
Sénia va igualar el partit i amb l’1-
0 es va arribar al descans. A la re-

presa, la Rapitenca va sortir amb 
molta intensitat i va sotmetre a la 
Sénia. No obstant, no va marcar 
el segon gol i el derbi, amb els 
minuts, es va anar fracturant i la 
Sénia va avisar amb un tret de 
Beranuy i també amb una falta de 
Callarisa al pal. El partit, al 84, es-
tava incert però llavors, amb es-
pais, quan la Sénia havia arriscat, 
la Rapitenca va decidir gràcies a 
la pólvora que disposa. Becerra 
va marxar i va assistir a Valcárcel. 
El 2-0 va sentenciar. I en afegit, 
amb la Sénia entregada, Valcárcel 
va fer el 3-0. La Rapitenca referna 
el seu potencial i és ara líder. El 
resultat va ser abultat, però la vic-
tòria local fou del tot justa.  

EL PERELLÓ 
ES REFÀL’Amposta remunta 

contra l’Ulldecona (2-1)
L’Amposta guanyar amb un 

gol al final de Joel (2-1). 
Segons Xavi Cid, tècnic de l’Am-
posta: “un partit molt complicat, 
molt físic i de contacte.  A la pri-
mera meitat ens va costar molt. 
L’Ulldecona, que es va avançar 
amb el 0-1, va ser més intens, 
potser en algunes accions al li-
mit del reglament. A la represa, 
l’equip va sortir amb fermesa 
i els jugadors que van incor-
porar-se amb els canvis van 
aportar molt i d’aquesta mane-
ra ens vam fer dominadors del 
partit, assolint l’empat i tenint 
altres possibilitats. Al final, amb 
un tret de Joel, vam fer el 2-1, 
una victòria molt treballada”. El 

jove ampostí, Joel, va tornar a 
jugar després de la lesió, i per 
això el gol es va celebrar amb 
molta emoció, a més de ser el 
de la victòria”. Albert Bel, tècnic 
de l’Ulldecona: “és cert que a la 
primera meitat vam estar ben 
posats i vam jugar amb molta 
intensitat, en un partit físic per 
part dels dos equips. Pere va 
fer el 0-1 i va haver un penal  a 
Miguel no xiulat. A la represa, 
l’Amposta va fer un pas avant. 
Ens van empatar i, tot i tenir al-
guna ocasió en alguna contra, 
no vam marcar i a darrera hora 
es van fer el 2-1, quan un empat 
no hagués estat injust tal com 
va anar el partit”.

AL CAMP DEL RODA
Triomf d’autoestima 
de l’Ampolla (0-2)
L’Ampolla, després de quatre 

jornades sense guanyar (1 
punt de 12) va tornar a fer-ho 
quan més ho necessitava per 
l’autoestima. 
Baltasar Capera, director esportiu 
de l’Ampolla, va fer funcions de 
mister dissabte perquè Enric Alai-
xendri no es va poder desplaçar 
per la grip. Balta, del partit, deia 
que ”durant els primers 20 mi-
nuts, el Roda va ser dominador 
del joc, entrant bé per bandes i 
fent diverses arribades amb cen-
trades des de línia de fons que la 
defensa i porter nostres van po-
der evitar. Després, amb l’entra-
da de Ramírez, vam poder rees-

tructurar el mig del camp i amb 
Ramirez, Roca i Solà vam poder 
igualar el partit, tenint la pilota i 
fent diverses arribades, entre elles 
el gol de Ruibal després d’una 
passada de Roca. A la represa, el 
Roda va sortir ferm en busca de 
l’empat però nosaltres vam estar 
ben posats i intentàvem conser-
var el control de la pilota, per així 
equilibrar el partit. Cal dir que 
el Roda va poder empatar arran 
d’una ocasió clara que va aturar 
René. Vam saber sofrir i del pos-
sible 1-1 es va passar al 0-2, amb 
una bona jugada d’Enric que va 
culminar Joan Marc. Victòria im-
portant en un partit disputat”.

GOLEJADA AL RIUDOMS
El Móra la Nova 
continua creixent (5-1)
El Móra la Nova va guanyar 

al Riudoms i s’enlaira amb 
13 punts de 15.
Nando Garcia, tècnic del Móra la 
Nova: ”l’equip segueix progres-
sant i, a casa, fins ara, ha sumat 
12 de 12. En les properes jorna-
des afrontem partits complicats 
però ho farem amb la confian-
ça actual, sent conscients que 
seran molt complicats”. Nando, 
del partit contra el Riudoms, co-
mentava que “ells van començar 
bé, tenint un parell d’arribades 
però la clau per nosaltres va ser 
que en la primera ocasió, Barru 
va fer l’1-0. Vam agafar el domini 
del joc i del partit i en pocs mi-

nuts vam marcar dos gols més 
que van permetre encarrilar el 
partit. A la represa, el Riudoms 
va sortir pressionant més amunt 
per intentar robar i fer perill, més 
a prop de la nostra porteria. Però 
vam estar molt bé amb la pilo-
ta superant la línia de pressió i 
aviat va arribar el 4-0 que ja ens 
va comportar jugar còmodes”. 
El Riudoms va marcar el 4-1 i 
Agus va aconseguir el 5-1 de-
finitiu. Marc (2) i Edu van fer els 
altres gols. El Móra la Nova, amb 
5 jornades sense perdre, visitarà 
diumenge el Camarles i després 
rebrà el Gandesa, anirà a les Bor-
ges i rebrà el Tortosa.  

EL CAMARLES NO 
PERDONA A LES 
BORGES (2-5)
El Camarles va guanyar al 
camp del Borges i s’impul-
sa a la taula (2-5). Kiki, tècnic 
del Camarles: “va ser un partit 
que es va posar molt aviat de 
cara amb el 0-1 de Tini al pri-
mer minut. Després, de penal, 
Raul va fer el 0-2 i, acte seguit, 

Tini marcaria el 0-3. A la re-
presa cal destacar la reacció del 
Borges, un equip que acaba de 
pujar i que està notant el canvi 
de categoria. Però, malgrat el 
resultat i jugar amb deu, va llui-
tar i va treballar sense perdre la 
cara al partit i per això felicito a 
l’equip del Borges i al seu mis-
ter,  Joe. El Borges va fer l’1-3 
però l’important per nosaltres 
va ser l’efectivitat, aconseguint 
dos gols més, amb més espais. 

Al final 2-5. No va ser un dels 
millors partits que hem fet però 
l’equip va afrontar-lo amb seri-
etat i respecte i aquí va estar la 
clau. Amb la lluita i actitud del 
Borges, ho estàs ben posat o 
pots tenir dificultats. Hem de 
seguir progressant. La victòria 
fou important per continuar es-
cal.lant posicions i per tenir més 
confiança per al proper partit 
que serà molt complicat contra 
el Móra la Nova”. Leo, del Camarles.

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

17
15
17
14
17
19
14
18
14
12
11
11
9
6
11
6
7
6

5
7
8
9
5
9
7
12
10
13
14
14
14
11
19
19
26
22

20
19
17
17
16
16
13
12
12
11
10
10
9
4
4
4
4
2

equip                    GF       GC     PNTS

Didac, del Perelló.
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EL R BÍTEM SUPERA 
L’AMPOSTA (3-1) 

3A CATALANA

L’OLÍMPIC ES REFÀ, 
CONTRA LA CAVA (3-0)

El líder R-Bítem va guanyar 
l’Amposta B i recupera el lide-
rat en solitari (3-1). Segons Jordi 
Vallés, del R Bítem: “a la primera 
meitat vam cometre més erra-
des de l’habitual però tot i això, 
vam estar millor en l’aspecte 
ofensiu i vam marcar dos gols 
i vam tenir altres ocasions per 
matar el partit. A la represa ells 
van marcar el 2-1 de falta però 
la clau fou fer el 3-1 poc des-
prés. Amb el 3-1, el partit es va 
trencat i l’Amposta va estar mi-
llor tot i que sense crear opci-
ons clares”.  To, de l’Amposta B: 
“vam començar bé, pressionant 
dalt. Però amb els minuts el R 
Bítem va obrir el camp i ens van 
crear dificultats. El gol d’Emili, 
en una contra, ens va fer mal 
i el 2-0, de penal, va ser mas-
sa càstig tal com havia anat el 
primer temps, tot i que ells van 
tenir alguna opció més. A la re-
presa vam sortir igual que a la 
primera meitat i de falta vam fer 
el 2-1. No obstant, poc després, 
amb un gran gol, va venir el 3-1 
i ja no vam poder reaccionar. 
Tot i tenir domini, no vam crear 
opcions. Hem de seguir treba-
llant”. 

L’Olímpic va guanyar la Cava i es 
recupera amb un triomf de pres-
tigi (3-0). El partit va ser molt 
igualat al primer temps, i també 
molt travat. La Cava va tenir fa-
ses de més domini de pilota però 
amb poca profunditat. L’Olímpic, 
molt ferm en defensa amb la 
incorporació de Leon, va estar 
mot segur darrera però tampoc 
va poder crear opcions excepte 
una d’Adrià. Tot va canviar als 30 
segons de la represa, quan una 
bona combinació local va per-
metre a Imanol fer l’1-0.  El partit 
ja va obrir-se i l’Olímpic va gau-
dir de més verticalitat. El gol va 
fer mal a la Cava. Els caveros van 
buscar l’empat però sense mol-
ta claredat perquè l’Olímpic va 
seguir ferm. L’expulsió d’Ismail i 
el 2-0, de Ramon, van decidir. Al 
final, Sergi va marcar el 3-0. Un 
resultat potser inflat però l’Olím-
pic va estar contundent a les 
àrees. El triomf és una bona re-
acció. Per a la Cava és la segona 
derrota. Aquesta setmana s’es-
peren incorporacions, a més de 
recuperar a Musta. Juan no con-
tinua i Manuel serà baixa unes sis 
setmanes. Es preveu que torni 
amb dos jugadors més. 

EL BATEA PATEIX 
CONTRA LA CALA

SALT DEL FLIX, A 
SANTA BÀRBARA

GOLEJADA 
ALDEANA (10-2)

REMUNTADA DEL 
CATA CONTRA L’EBRE

El Batea va guanyar contra 
l’Ametlla (2-0) i ara és segon. 
Jose López, del Batea. “va ser un 
partit molt disputat. Sabíem que 
l’Ametlla és un equip que juga 
amb molta intensitat defensiva 
i per això vam contrarrestar-ho 
jugant també amb molta inten-
sitat. Dins de la igualtat, a la pri-
mera meitat nosaltres vam tenir 
més opcions, dues a més del gol 
de Chico. A la represa el partit va 
estar obert i incert fins que Nil 
va marcar el 2-0. La categoria té 
molt nivell i costa guanyar”. Ivan 
Romeu, de l’Ametlla: “sabíem del 
potencial ofensiu del Batea i per 
això vam acumular gent darrera 
per sortir a la contra. Ells van do-
minar, perquè així ho proposà-
vem, però ens vam defensar bé i 
no ens van fer perill, fins la juga-
da desafortunada que fou l’1-0, 
a poc del descans. A la represa, 
va notar-se la diferència quant a 
volum de jugadors d’un equip a 
l’altre. Nosaltres amb els canvis 
vam anar a més i ells a menys. 
Vam pressionar i vam fer situa-
cions per poder empatar. Però 
no vam marcar i ells, quan no 
havien creat al segon temps, van 
decidir amb el 2-0, ja al final”

El Flix  fa un salt de qualitat a 
taula, guanyant a S. Bàrbara (1-
2). Parra, del Santa: “va ser un 
partit molt igualat en el que el 
Flix es va avançar poc abans 
del descans i a l’inici de la re-
presa, amb dues accions a pi-
lota aturada. Després, nosaltres 
vam pressionar i vam fer l’1-2. 
Semblava que podíem empatar 
però el Flix, amb molt d’ofici, es 
va endur la victòria. Penso que 
va ser un bon partit però ens 
va faltar ser més competitius i 
defensar amb més intensitat”. 
Landa, del Flix: “vam fer una 
gran primera meitat, de les més 
completes. Vam defensar força 
bé i vam dominar el joc, tenint 
opcions. El 0-1 va fer justícia. 
A la represa vam seguir igual i 
vam marcar el 0-2. Vam estar 
sensacionals en defensa, evitant 
el seu joc directe. A poc del fi-
nal ens van marcar en una acció 
desafortunada en què, per a mi, 
hi havia fora de joc posicional. 
No obstant, vam aguantar i vam 
assolir una victòria merescuda, 
tal com va anar el partit. Felicitar 
els jugadors pel bon treball i per 
la victòria”. El Flix rebrà l’Olím-
pic, en el derbi, demà.

L’Aldeana va golejar el Sant Jau-
me (10-2). Bartolo, de l’Aldea-
na: “el Sant Jaume va estar en 
el partit fins el 3-1. Però llavors 
vam fer 4 gols en poc més d’un 
quart d’hora, i el 6-1 abans del 
descans va sentenciar”. L’Aldea-
na, amb 3 victòries seguides, és 
cinquena. Anton, del Sant Jau-
me: “partit amb poca història. 
L’Aldeana va ser molt superior i 
nosaltres, a més, vam anar molt 
limitats amb molesties o baixes 
dels jugadors que han de tenir el 
pes de l’equip. Així mateix, quan 
vam rebre el tercer gol vam bai-
xar els braços i al final van ser 10 
i haguessin pogut ser-ne més si 
no és per intervencions que va 
poder fer el porter. Sóc opti-
mista però si les circumstàncies 
amb les baixes continuen, quan 
no són uns són uns altres, ens 
serà dificil aixecar el cap. Des-
prés del partit estava desanimat 
però durant la setmana ja penso 
en el proper, contra el Corbera, 
per veure si podem recuperar 
gent i podem traure un bon re-
sultat. Però necessitem recupe-
rar tots els jugadors i esta tots 
per a poder revertir una situació 
que ara està complicada”. 

El Catalònia va remuntar un 2-0 
al camp de l’Ebre Escola (2-4). 
Des de l’Ebre, Miquel Royo, di-
rectiu, deia que “va ser un partit 
que vam dominar a la primera 
meitat quan vam fer dos grans 
gols, de Pep i Roda, i vam te-
nir altres opcions. A la represa, 
la veritat és que vam sortir un 
xic acomodats i el Catalònia va 
marcar el 2-1. La jugada clau va 
poder ser el penal que hagués 
estat el 3-1. Del 3-1 es va pas-
sar al 2-2 i el Catalònia va acabar 
remuntant. El 2-4 va ser inflat”. 
L’afició local va quedar en des-
acord amb l’àrbitre: “no hem de 
justificar una derrota per l’àrbitre, 
però és veritat que, a banda dels 
dos gols anul.lats i que el segon 
gol del Catalònia fou en posi-
ció dubtosa, va tenir decisions 
que van desorientar, sobre tot 
a la segona meitat. Una d’elles 
fou no amonestar en la jugada 
del penal”. Juanjo, del Catalò-
nia: “no vam estar ben posats a 
la primera meitat, però vam re-
accionar a la represa, sent una 
jugada clau el penal aturat per 
Gerard. Els canvisr, amb gent del 
filial, van aportar molt i l’equip va 
acabar remuntant”. 

EL GODALL GUANYA 
LA RAPITENCA (1-0)
Un gol de Xavi Royo, a la sortida 
d’un córner, va valdre la victòria 
del Godall contra la Rapitenca. 
Els godallencs s’impulsen amb 
els 3 punts. Segons Robert, del 
Godall: “va ser un partit igualat, 
amb fases de domini altern i en 
el que defensivament vam estar 
força bé. Penso que, dins de la 
igualtat, nosaltres vam tenir al-
guna ocasió més i per això la 
victòria fou justa. Felicitar els ju-
gadors pel treball. El triomf ens 
dona molta confiança i hem de 
seguir treballant així, per assolir 
el nostre objectiu”.  Joan Subi-
rats, de la Rapitenca: “sabíem que 
seria un partit complicat per les 
dimensions del camp i pel seu 
estat irregular. Sabíem també que 
hi hauria molt joc directe i que 
ens podia passar que ens con-
tagiariem. Penso que va ser un 
partit igualat i que l’empat hagués 
estat més just. Van haver poques 
opcions i ells van aprofitar la seua 
arran d’una acció a pilota aturada 
i per una indecisió de marcatge 
nostra. Tot i la derrota, content de 
l’equip, va estar a l’altura i desta-
car els jugadors que tenen menys 
minuts i que van jugar, Els felicito 
perquè van estar força bé”. 

Tivenys i Xerta, celebrant les victòries de dissabte, contra la Fatarella i la Cava.
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GERI LIDERA AL 
JESÚS I MARIA  (3-0)

3A CATALANA                                                                   

BARRUFET, DESTITUÏT 
AL CORBERA

El Jesús i Maria va guanyar l’Arnes 
i s’estabilitza. David Garcia, del J 
i Maria: “victòria molt important. 
Vam començar el partit duent la 
iniciativa però l’Arnes, ben col.
locat, ens va dificultar el nostre 
joc, fins el minut 30 quan Geri va 
marcar un bon gol. A la represa 
l’Arnes va fer un pas avant i va 
tenir ocasions per empatar. Ens 
va costar fins que Geri, amb una 
gran contra, va fer un gran gol 
que va ser el 2-0. Llavors ja vam 
tenir altres opcions i al final Rullo 
va marcar el 3-0”. Roger, de l’Ar-
nes: “l’eficàcia del Jesús i Maria 
va determinar. Ells van començar 
millor el partit. No obstant, no 
ens van fer ocasions clares, fins 
al gran gol d’Infantes amb una 
acció de qualitat. Nosaltres vam 
gaudir d’un parell de possibilitats 
però el domini territorial va ser 
seu al primer temps. A la represa, 
vam buscar tenir més la pilota i 
durant uns 25 minuts vam estar 
força bé, creant ocasions com 
una de Quim o e Gordo o un gol 
anul.lat. Mereixiem l’empat. Però 
arran d’una contra va venir el 2-0 
i, quan ja ens vam abocar, el 3-0. 
No en parlo mai i no és excusa 
però l’àrbitre fou bastant casolà”.

El Corbera va perdre 0-3 amb 
el Roquetenc. Jordi Barrufet fou 
destituït. Segons Barru: “he d’ac-
ceptar la decisió però penso que 
no s’han valorat circumstànci-
es com les dificultats que vam 
tenir per fer equip, i quan es va 
poder fer. I l’equip tenia marge 
de millora. Veníem de fer un bon 
partit a Jesús i contra el Roque-
tenc vam fer fins a sis ocasions, 
fallant un altre penal. D’altra 
banda, sent conscient de la limi-
tació econòmica i que em vaig 
adaptar a aquesta, vaig dema-
nar dos jugadors amb nivell per 
a reforçar. No s’han pogut fitxar. 
No sé si ara es farà. Jo he fet el 
que ha estat  possible. Però, com 
sempre al futbol, ho paga la part 
dèbil”. José Ramon López, que 
ha estat en equips de Tarragona 
i ara al cadet B del Tortosa, nou 
mister. Miquel Campos, del Ro-
quetenc: “primera victòria, molt 
important. Primera meitat amb 
ocasions pels dos equips, la més 
clara local un penal que va aturar 
Iniesta. Nosaltres vam tenir més 
encert i vam fer el 0-1. A la re-
presa, vam seguir ben posats en 
defensa i a la contra vam sen-
tenciar amb dos gols més”. 

EL MASDENVERGE VA REMUNTAR CONTRA 
EL PINELL I ES VA ENDUR LA VICTÒRIA (3-2)

TRIOMF DE 
L’ALCANAR (3-1)

EL GANDESA B 
PERDONA I PATEIX

El Masdenverge va haver de 
capgirar el marcador i va sumar 
una nova victòria (3-2), contra 
un Pinell que es va avançar en 
dues ocasions. 
José Luis Poley, tècnic del 
Masdenverge: “seguint en la 
dinàmica dels darrers partits, 
aviat vam rebre el 0-1. Amb 
els minuts, l’equip va reaccio-
nar i amb fases de bon futbol, 
tenint la possessió i fent perill, 
va empatar. A la represa, vam 
sortir igual però el joc directe 
del Pinell ens va crear algunes 
dificultats i així ens va fer l’1-2. 
L’important del Masdenverge 
és que es refà davant de les 
dificultats. I, amb l’1-2, va tor-
nar a reaccionar. Potser no es 
va jugar tan bé com al primer 
temps però es va buscar l’em-
pat amb intensitat. I el vam as-
solir. Vam insistir i va arribar el 
3-2. Llavors vam estar un xic 
nerviosos i ens vam fer enrera. 
I el Pinell va tenir dues opcions 
per a poder empatar, amb un 
gol anul.lat que per mi podria 
ser legal. Vam saber patir i vam 
sumar una victòria meritòria 
contra un bon rival que té ofici 
i bons jugador. Potser l’empat 

L’Alcanar va assolir el segon tri-
omf de la lliga, tots dos a casa. 
Va guanyar el filial del R Bítem 
(3-1). 
Miquel Cervelló, tècnic de l’Al-
canar: “va ser un partit totalment 
dominat per nosaltres, tenint 
encert en les primeres ocasions 
(a diferència d’altres jornades) i 
jugant ben posats, contrarres-
tant el joc del R Bítem, equip 
jove que a la segona meitat va 
fer un pas avant. Però nosaltres 
vam decidir amb el 3-0 gaudint 
de més ocasions per aconseguir 
un resultat més abultat. Al final 
un penal que només va veu-
re l’àrbitre va ser el 3-1. Estic 
molt content amb l’equip. Són 
nois joves però grans jugadors. 
Creiem amb la feina que fem. I 
anirem millorant partit a partit”. 
Sisco Martí, del R Bítem B: “no 
vam entrar en cap moment en 
el partit i l’Alcanar, jugant bé, ens 
va superar totalment. No vam 
crear ocasions i al final, de pe-
nal, vam fer el 3-1. No vam estar 
a l’altura i haurem de treballar 
per millorar perquè no vam es-
tar bé”. L’Alcanar descansarà en 
la propera jornada. El R Bítem  B 
visitarà el Pinell. 

El Gandesa B va guanyar l’Ebre B 
(1-0). Joel, del Gandesa: “a dife-
rència d’altres partits, en aquest 
vam començar molt posats. Vam 
fer una de les millors primeres 
parts, amb bon joc i contrarres-
tant les contres que buscava el 
rival. De penal, vam marcar l’1-0. 
Vam fer diverses situacions de 
gol per ampliar l’avantatge. A la 
represa, l’Ebre, amb 10, va refer-
mar el seu plantejament i nosal-
tres vam seguir dominant i vam 
crear oportunitats, fent dos pals. 
No obstant, a darrera ocasió va 
ser de l’Ebre. Miquel va evitar-la. 
Mereixiem una victòria més àm-
plia, davant d’un equip que em va 
agradar i que no estarà a la part 
baixa”. Vaquer, de l’Ebre B: “vam 
tenir la primera opció del partit. 
Després, el Gandesa va domi-
nar però sense crear perill per 
la bona col.locació de l’equip. 
De penal, al 25, ens van fer l’1-
0. I al 35, per a mi de forma in-
justa, ens vam quedar amb deu. 
A la represa vam estar ben tan-
cats, buscant la contra. Ells van 
perdonar la sentència, evitant-la 
Jordi. Al final, vam tenir una oca-
sió clara per empatar però el seu 
porter va  aturar-la”. 

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

22
30
16
23
15
13
19
12
16
20
15
9
9
8
6
11
6
7

2
16
11
7

10
9
12
9
15
15
16
7

10
13
18
24
22
41

21
20
18
17
15
15
14
13
13
11
11
10
10
5
5
3
3
0

TERCERA                    GF       GC     PNTS

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

14
13
14
13
17
11
9
8
7
8
9
11
5
5

3
6
6
5
11
9
8
9
9
11
13
21
17
16

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

QUARTA                    GF       GC     PNTS

EL BENISSANET 
S’IMPOSA (6-2)
El Benissanet va golejar el fi-
lial de l’Olímpic (6-2). El partit 
va començar igualat, però amb 
els minuts el Benissanet va im-
posar-se, obrint el marcador 
Aitor arran d’una jugada d’Àlex 
Clúa. Johan, amb un cop de 
cap, va assolir el 2-0. L’Olímpic 
va tenir una opció amb un tret 
al travesser. Però el Benissanet, 
dominador del joc, va gaudir de 
fins a quatre possibilitats molt 
clares. D’una sentència local, 
es va passar, arran d’una bona 
jugada visitant, al 2-1, obra de 
Quim. L’Olimpic tindria una altra 
arribada per a poder marcar. No 
obstant, tot es va trencar en el 
primer minut de la represa. Pri-
mer en un córner: Pol va rematar 
al segon pal. I poc després, arran 
d’una jugada de Clúa, el pulmó 
local als gairebré 41 anys, Pol va 
fer el 4-1. De penal, els visitants 
van reduir distàncies però amb 
espais, el Benissanet va ampliar 
l’avantatge amb dos gols més, 
de Pol i d’Ignasi. Al final, 6-2. Els 
locals van demostrar que tenen 
coses a dir en la lliga mentre que 
l’Olímpic B és un equip que pot 
progressar i madurar durant el 
campionat.

EL TIVENYS FRENA A 
LA FATARELLA

EL XERTA SEGUEIX 
PROGRESSANT

El Tivenys va guanyar la Fatare-
lla, un dels líders (2-1). Segons 
Ignasi, del Tivenys: “sabíem del 
potencial de la Fatarella, un 
equip físic que juga directe i que 
a la primera meitat cal dir que 
va tenir més el domini. Nosal-
tres ens vam defensar bé, amb 
intensitat. A la represa, vam in-
tentar jugar més la pilota i quan 
vam poder fer-ho vam crear 
possibilitats. Arran d’una inde-
cisió del seu porter ens vam 
avançar. D’un penal que només 
va veure l’àrbitre, ens van em-
patar, però acte seguit, quan 
més intentàvem combinar, 
Francesc va marcar el 2-1. Una 
victòria treballada i destacar a 
tot l’equip. Important fer-nos 
forts a casa i seguir lluitant per 
estar el més amunt possible”. 
Marc,  de la Fatarella: “el Tivenys  
a casa és un equip molt com-
plicat. Es un camp en què hem 
perdut els darrers anys, i sempre 
2-1. A la primera meitat mereixi-
em més, pel domini i ocasions, 
amb un gol anul.lat. Però a la 
represa el Tivenys va empènyer 
més amunt i la clau fou que ens 
va marcar el 2-1 poc després 
d’haver fet l’empat”. 

El Xerta va guanyar la Cava B i 
referma el bon inici de lliga (4-2). 
Segons Eric, tècnic de l’equip 
xertolí: “el partit va començar 
força bé, amb domini del joc i 
generant ocasions de gol molt 
clares que es van anar materia-
litzant fins el minut 30, amb un 
3-0. Després ens vam relaxar i, 
arran d’un rebot, va arribar el gol 
visitant. A la segona meitat, ens 
va costar entrar en el partit i fruit 
del nostre desconcert, la Cava va 
ajustar el marcador amb el 3-2, 
després d’una mala sortida del 
nostre porter. No obstant, quan 
més s’havia complicat un par-
tit que havíem tingut dominat, 
l’equip va saber reaccionar i a la 
sortida d’un córner va establir el 
4-2 definitiu. M’agradaria desta-
car la Cava. Tot i que el seu joc 
es basa en pilotes penjades bus-
cant l’embergadura d’alguns dels 
seus jugadors, no va perdre mai 
la cara al partit i va lluitar fins el 
final, sent un equip combatiu”. El 
Xerta, quart, visita l’Ebre Escola. 
Nota de la FCF: informar a tots 
els clubs que cap equip sumarà 
els punts contra el Vilalba per-
què fou una retirada abans de la 
lliga. S’ha rectificat.  

es podria considerar més just 
tal com va anar el partit però 
cal valorar la reacció de l’equip 
i les fases en què va jugar for-
ça bé, sobre tort a la primera 
meitat”.
D’altra banda, Blai, delegat del 
Pinell: “ens vam avançar aviat 
amb el gol d’Edu. Ens van em-
patar però fins al descans vam 
seguir ben posats i vam tenir 
ocasions per avançar-nos altre 
cop. A la represa, aviat, vam fer 
l’1-2 amb el gol de Ruiz. Mal-
grat que ens van empatar, vam 
continuar creant possibilitats. 
Però no vam marcar i ells ens 
van fer el 3-2 amb el que es va 
acabar el partit. Penso que el 
resultat més just hagués estat 
un empat o una victòria nos-
tra, perquè vam fer dos pals. 
Però el futbol és així. Valorar 
el partit del Masdenverge que 
el cert és que va fer una bona 
impressió”.
El Masdenverge, en fase de 
partits a casa, rebrà el Catalò-
nia, un partit que es jugarà en 
diumenge. 
El Pinell rebrà, també diumen-
ge la tarde, el filial del Remo-
lins-Bítem.

4A CATALANA
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HANDBOL DELTEBRE
TRIOMF DEL 
PERELLÓ CONTRA EL 
LÍDER (28-27)

JOAN FERRER, 
SUBCAMPIÓ DEL 
MÓN

Victòria de les Sènior de l’Hand-
bol Club Perelló a casa contra 
l’actual líder de 1a Catalana fe-
menina, el Martorell, per 28-27. 
Les locals van anar tota l’esto-
na per davant, tot i que en al-
gun moment van arribar a veure 
l’empat al marcador. Final ajustat 
i emotiu. Gran partit on el públic 
va poder conèixer la plantilla al 
complet. Per la seua part, el ju-
venil va guanyar, també a casa, 
contra el Gavà B per 23-20 en un 
partit en què les locals van anar 
de menys a més, imposant-se a 
la represa.

Joan Ferrer s’ha proclamat sub-
campió del món de pes mort, de 
la categoria sènior, en el campi-
onat celebrat a Eslovàquia. Un 
nou èxit per a la seva carrera 
que es suma als èxits col.lectius 
dels esportistes del municipi. 
L’alcalde de deltebre, al seu Fa-
cebook enviava un missatge a 
Joan: “moltes felicitats i moltes 
gràcies per projectar i exportar 
la marca Deltebre pel món, amb 
samarreta inclosa”.

DELTEBRE
PRESENTACIÓ 
OFICIAL DE LA 
BARÇA ACADEMY

Dilluns vinent, dia 4 de novem-
bre, al centre fluvial del Delta 
(18.45 h), es farà la presentació 
de la Barça Academy Deltebre. 
Està prevista la presència de res-
ponsables del Barça d’aquesta 
secció a més dels de l’Academy 
ebrenca. 

FUTBOL SALA
RESULTATS DE LA 
LLIGA TERRES DE 
L’EBRE
Partits de la cinquena jornada: 
AFS Deltebre-Ametlla 9-0
TM Tortosa-Toscà   3-4
AME Bull Boys-FS Benifallet 1-7
Campredó-Dermisa  1-7
Lligallos-UD AP  8-0
Golafre-Dertochip   5-4
Roquetes-Rapitenc   3-4

VOLEI HANDBOL
EL SÈNIOR MILLORA, 
TOT I LA DERROTA 
(3-1)

RESULTATS DEL 
CENTRE D’ESPORTS 
TORTOSA

Club Volei Roquetes.
Sènior masculí. Els roqueteros 
encadenen la quarta derrota, a 
la pista del CV Barberà per 3-1. 
Però van mostrar moments d’un 
joc de molta qualitat. Poc a poc 
s’adapten a la categoria i els re-
sultats aviat arribaran. Juvenil 
masculí. Els de Roquetes cauen 
derrotats per 3-2 a la pista del 
Club Voleibol la Torre de Clara-
munt. Juvenil femení. Victòria de 
les roqueteres, davant un equip 
inferior, l’Alpicat (0-3). Tot i això, 
les noies han de guanyar en re-
gularitat i ordre. El cadet femení 
va perdre 3-0 a la pista de l’Al-
picat. Tot i la derrota, millora de 
l’equip cadet que va anar per da-
vant en el primer i l’últim set. L’in-
fantil femení va caure a la pista de 
l’AEE Elisabeth Salou per 3-1. Les 
noies van anar de més a menys, 
guanyant el primer set. Però des-
prés el Salou es va imposar.

Resultats dels equips del Centre 
d’Esports Tortosa.
Infantil masculí. CET-Esplugues 
19-19. Repartiment de punts i 
una sensació de que es va es-
capar la victòria. Cadet Mascu-
lí.  CET-Sants 22-25. El cadet 
masculí cau derrotat a casa tot 
i dominar durant gran part del 
partit. Juvenil Masculí. CET-Vi-
lanova 22-21. Tercer partit de 
la temporada i tercera victòria, 
però sense jugar bé. El Vilano-
va es presentava com a cuer de 
la classificació i potser això va 
fer que els tortosins es refiessin 
massa. És evident que es pot mi-
llorar i que s’ha de fer. 
Sènior Masculí. Maristes-CET 
30-27. 
Partit molt disputat en el que la 
reacció tortosina no va acabar 
de reflectir-se en el marcador i 
els locals van imposant-se con-
firmant el triomf. 

HANDBOL
SE LI ESCAPA 
EL TRIOMF A 
L’AMPOSTA (25-22)
El Club Handbol Amposta de la 
Divisió Plata femenina va perdre 
a Gavà (25-22). Bona prime-
ra meitat, sobretot en defensa, 
amb només nou gols encai-
xats, arribant al descans amb un 
9-13, que era curt. A la represa, 
l’Amposta va estar bé i al minut 
12 guanyava per 15-19. Un par-
cial de 10-3 en els últims divuit 
minuts va capgirar el marcador. 
L’Amposta no va culminar clars 
contracops i va donar vida al 
Gavà que finalment es va endur 
el partit. Diumenge, el líder  Mor-
vedre, visita el pavelló ampostí. A 
partir de les 12 h. A les 10.15 h el 
CH Amposta farà la presentació 
de tots els seus equips. 
Altres resultats de la jornada: Juv 
fem: Montcada-Amposta 19-35. 
Cadet fem: Amposta-Ascó 16-
22. Aleví fem: Amposta-Fran-
queses 8-8. Cadet mascu: 
Amposta-Sant Andreu 26-32 i 
Infantil mascu: Sant Boi-Ampos-
ta 26-28.

LA GALERA
PROJECTE ‘SALES 
2020: LA IL·LUSIÓ 
D’UN TERRITORI’

Llorenç Sales (La Galera, 1988) 
és atleta d’elit en proves de mig 
fons. Entre el seu palmarès des-
taca el campionat Iberoamericà 
2018 de 1500 m.ll. Ara competeix 
amb la Unió Atlètica Montsià, el 
club on va es va iniciar. L’objectiu 
de la propera temporada serà ser 
atleta olímpic i competir a Tòkio 
2020. Per aquest motiu, s’ha en-
gegat un projecte molt ambiciós 
i il·lusionant amb la Unió Atlètica 
Montsià i amb diferents entitats i 
col·laboradors. “Demanem ajuda 
al territori perquè se senti iden-
tificat i pugui col·laborar”, ha ex-
plicat Sales, en l’acte de presen-
tació a l’Ajuntament de la Galera.
(ebredigital.cat)

VETERANS
ROQUETENC I 
ALCANAR, LÍDERS, 
S’ENFRONTARAN
Partits 3a jornada
Amposta, descansava
Ametlla-Canareu 7-0
Alcanar-Perelló 7-0
Delta de l’Ebre-Aldeana 1-0
Vinaròs-Roquetenc 1-5
Tortosa-Rapitenca   0-4

SALOU
EL BENJAMÍ ‘A’ DE LA UD JESÚS I 
MARIA, SUBCAMPIÓ AL TORNEIG 
FOOTBALL CUP BARCELONA

Aquest passat cap de setmana, 
26 i 27 d’octubre, el Benjamí A de 
la UD Jesús i Maria, va disputar el 
Torneig Football Cup Barcelona 
a les instal.lacions de futbol Sa-
lou on va quedar Subcampió. Un 
torneig amb molt de prestigi. Va 
perdre a la final contra un equip 
anglès, el North Yorkshire Soccer 

per 3-1, després d’anar tot el par-
tit 1-1, “però després d’un traves-
ser, a la contra els feien el 2-1 i 
seguidament el 3-1 i així va aca-
bar la final. Un gran torneig d’un 
equip de les nostres Terres de 
l’Ebre jugant contra rivals angle-
sos i de la provincia de Tarragona, 
“on vam fer un gran paper”. 
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EQUIP DE LA SETMANA
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EQUIPS DE LA JORNADA. SEGONA                      TERCERA I QUARTA

Rapitencs a la Sénia: Beranuy, Garcin i Sergi Gasparin que es va enfrontar al seu 

germà Ivan. I els germans Alarcón, Eric i Andi, ex de la Sénia i ara a la Rapitenca.

· R-Bítem, La Cava, Batea, Flix 
i J i Maria estan invictes al seu 
camp i solament Batea i Alde-
ana ho estan en camp contra-
ri. S’ha trencat la zona de baix, 
amb cinc equips ja despenjats.
· Mai s’ha de donar un partit 
per perdut; perdia el Catalònia 
per 2-0 a la primera part i d’un 
possible 3-1, a la represa, amb 
un penal que va aturar Gerard, 
es va passar al 2-2 i després al 
2-4. Lluis Espinach, que porta 
dues setmanes marcant, va fer 
dos gols. Per la lesió de Gerard, 
va debutar el porter Marc Bar-
rachina. Remuntada jesusenca 
i també malestar de l’afició de 
l’Ebre per l’arbitratge.
· En els meus pronòstics vaig 
dir molt clar que la Cava serà 

TERCERA I QUARTA EN OFF

· Ascó, primera victòria a casa 
i vuit jugadors ja han mar-
cat. La seva estrella, Marcel, 
ja porta 4 dianes enfront de 
les 2 de la passada tempora-
da. Equip ja consolidat a la 1a 
catalana i jugant molt bé. De-
but de Marqués després d’una 
llarga lesió.
· Vaig dir que la Rapitenca 
quedaria campió. I ja és líder 
en solitari, 6 victòries, dos 
empats i un equip que va a  
més. I gran treball de Ramon 
i Subi, el tàndem perfecte; 
només falta que els jugadors 
tinguin més el control de la 
pilota. Quan arriben a l’àrea 
rival són letals, a una velocitat 

PRIMERA I SEGONA EN OFF
elèctrica. Entre tres jugadors, 14 
gols: Ferran, Valcarcel i Brayan. I 
ara s’afegirà Becerra que ja està 
recuperat. 
· Al Móra la Nova només li falten 
7 punts per aconseguir els 24 
amb els que va acabar la prime-
ra volta la passada campanya. 
Marc Vernet amb 3 gols iguala la 
marca de la lliga anterior i Agus 
gairebé porta un gol per partit. 
El Móra N. és tercer a la taula.
· Camarles, 4 següents jorna-
des enfrontaments contra Móra 
Nova, Perelló, Amposta i Rapi-
tenca. Està demostrant que per 
sisè any mantindrà la catego-
ria i amb una gestió brillant es 
consolidarà. Mèritòria la feina 

campió. Però o s’espavilen o 
l’ascens se’ls pot escapar. La 
clau la té el seu secretari tècnic, 
Juanjo Prats, que anuncia més 
fitxatges. Diumenge súper-derbi 
amb el Jesús i Maria.
· El Flix, tot i que se’n van anar 
tres jugadors importants: Arnau, 
Tini i Robles, està realitzant una 
molt bona campanya. Sis victòri-
es i només dues derrotes.
· Primer mister cessat: Jordi Bar-
rufet a Corbera. Seguirà entre-
nant al Cadet del Gandesa.
· L’Olimpic va moure fitxa, José 
Luis Leon, exjugador de la Pobla 
B, Valls i Camarles, nova alta.
· Si hi ha un equip que em sor-
prèn és el Godall. I que difícil és 
guanyar en aquell camp, sembla 
que els jugadors juguen de me-

mòria, saben el que han de fer. 
Aquesta setmana va caure la 
Rapitenca. Bona feina de Ro-
bert. 
· Primera victòria del Roque-
tenc, zero punts a casa i en 
els desplaçaments només una 
derrota. En les últimes jorna-
des, han hagut moviments: 
Sergio Arevalo és baixa per 
motius personals i Victor Ber-
tomeu, que estava inactiu i va 
jugar al Catalònia B, torna.
·  Ja només queda un equip 
invicte a la 4a Catalana: el 
Ginestar, que visitarà diumen-
ge a la Fatarella. 
· Jota (Xerta) va marcar un 
gol de 25 metres. Ne farà més 
com aquest. El Xerta lluitarà 
per la part alta de la taula.  

d’aquest club. 
· El Perelló és un equip en 
construcció. Només 5 juga-
dors han marcat: Edgar, Gus-
tavo, Denis, Rovira i Dídac. 
L’equip anirà a més i penso 
que farà una gran segona 
volta.
· Segueix el festival: dels pri-
mers 11 classificats, 10 són 
ebrencs. Que segueixi la 
festa i ull a la dada: jornada 
8 i cinc equips ja distanciats 
del lloc 13. A més, hi ha gran 
ambient en els camps en els 
partits. Lliga apassionant. 
· Missatge de suport dels ju-
gadors de l’Amposta al com-
pany Calsina (a la foto).

BERANUY
(la Sénia)

PAEZ
(Ulldecona)

V REALES
(Camarles)

CHOLO
(Ascó)

DIDAC
(Perelló)

RIOS
(Tortosa)

ANDI
(Rapitenca)

RUIBAL
(Ampolla)

GUILLEM 
(Amposta)

FREDE
(M Nova)

DILLA
(Gandesa)

NIL
(Batea)

QUIM
(Roquetenc)

GERI
(J I Maria)

RAMON
(Olímpic)

ELOI
(Aldeana)

CANA
(Godall)

GERARD
(Catalònia)

AMADOR
(Flix)

ROGER
(Ebre Escola)

ALEIX
(R Bítem)

S BRULL
(Ametlla)

· El davanter de la Rapitenca, 
Valcàrcel, va estar a la ban-
queta i va sortir avançada la 
represa. Becerra va regalar-li 
el 2-0. El jugador va celebrar el 
gol assenyalant a la banqueta. 
Poc després, va fabricar-se la 
jugada i va marcar el 3-0. I va 
tornar a tenir gestos dirigits a 
la banqueta. El tècnic Sancho 
també va respondre-li des de la 
banqueta. I després va admetre 
que, entenent que un jugador 
pot estar molest per no jugar 
de titular, el que va fer no va 
agradar i se n’havia de parlar.
· José Mari Aliau, directiu del J. 
i Maria, diumenge va posar el 
despertador a les 5 del matí, va 
agafar el cotxe i va anar a Va-
lència, va córrer la mitja mara-
tó (1 hora 40 minuts) i després 
va tornar a la seva localitat per 
estar com un rellotge a l’Aube 
per obrir el camp de l’Aube a 
les 14,30 h. És un crac. Futbol i 

running, barreja explosiva. 
· L’exporter del Tortosa, Selu, 
i el president, Marià Curto te-
nen pendent prendre un Cafè. 
No hi haurà problema per tro-
bar-se: viuen al mateix portal. 
· M’agrada Vallés, del R-Bítem. 
Cada setmana dos o tres juga-
dors que entren a l’onze inicial 
a la següent estan a la banque-
ta. Vallés em diu: “tinc 20 titu-
lars”. Tant de bo més misters 
puguin seguir els seus passos.
· Pol de La Sénia va jugar amb 
febra i va haver de deixar el 
partit als 29 minuts. Chapeau. I 
Joan Subirats (Rapitenca B) va 
deixar el  llit unes hores per po-
der dirigir el seu equip.
· Un equip ebrenc va guanyar 
diumenge. Els jugadors estaven 
contents. Van arribar al vestidor 
i el mister els va dir: “així no es 
juga i el que no jugui com jo 
vull que es quedi a casa”. Els ju-
gadors es van quedar de pedra.

TOP SECRET
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PREPARACIÓ:

de tant en tant perquè no s’en-
ganxi. Deixeu-ho coure fins que 
quedi una mica pastós.
Retireu la branca de canyella i la 
pela de llimona.

Suggeriments:
- Es pot fer amb llet d’ametlles 
en comptes de llet.
- Es pot espolsar una mica de 
canyella per sobre a l’hora de 
servir-lo.
- Es pot servir en plat individual 
o en plata.

Si voleu fer un arròs amb llet de 
xocolata, només s’ha d’afegir 
150g de xocolata feta a bocins 
quan la llet encara sigui calenta, 
però no bullint!

ARRÒS
AMB LLET

INGREDIENTS

• 1 l Llet
• 200 g Arròs
• 125 g Sucre
• 1 branca Canyella
• 1 pela Llimona

Poseu a bullir la llet amb la ca-
nyella, el sucre i la pela de lli-
mona. Quan arrenqui el bull 
afegiu-hi l’arròs i remeneu-ho 

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

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

No ho posen fàcil al 
sector laboral i sents 
que et compliquen 
l’existència. Una 
persona que t’atrau 
es mostra distant. 
No perdis la dignitat 
i segueix amb la 
teva vida.

aquari
21/01 al 19/02

Alguns assumptes et 
demanaranb mnmés 
implicació, sobretot 
pel que fa a qüestions 
materials. Dies de 
trobades amistoses, 
que poden marcar un 
abans i un després a 
la teva vida.

sagitari
23/11 al 21/12

Potser sentiràs que 
has d’atendre el teu 
món més incons-
cient. En somnis es 
revelen les teves 
autèntiques preo-
cupacions. Un bon 
amic et pot confiar 
un secret important.

escorpí
24/10 al 22/11

Mercuri al teu signe 
i en estat retrògrad, 
pot fer que tornis 
enrere. Si hi ha una 
persona del passat 
per la que encara 
conserves interès, 
intentaràs contactar-hi 
de nou.

balança
24/09 al 23/10

Si véns d’una etapa 
de problemes de 
salut, pots sentir-te 
alleugerit i cerques 
noves maneres de 
tractar-te. La co-
municació amb una 
persona estimada es 
fa més silenciosa.

àries
21/03 al 20/04

Pot haver-hi dis-
crepàncies amb la 
parella per temes 
materials. Si tens 
pare, pot produir-se 
alguna tensió perquè 
no entén el teu 
procedir pel que fa a 
la teva professió.

cranc
22/06 al 23/07

Pots haver de pactar 
o de tractar, en 
aquests dies, amb 
persones mental-
ment rígides. Però 
sembla que gràcies 
al teu tarannà tan 
pròxim, pots aconse-
guir arribar a acords.

verge
24/08 al 23/09

Amb Mercuri en 
estat retrògrad, 
potser optaràs per la 
prudència. Si has ofès 
a algú en les darreres 
setmanes amb el teu 
excés de verborrea, 
et planteges dema-
nar perdó.

taure
21/04 al 21/05

Venus en conjunció 
a Mercuri retrògrad, 
pot inclinar a què 
rebis notícies de 
persones del teu 
passat afectiu o bé, 
que siguis tu que 
intentis posar- t’hi en 
contacte.

peixos
20/02 al 20/03

Pots fer un viatge 
en bona compan-
yia, però també és 
possible que facis 
noves amistats en un 
viatge. Amb el Sol 
transitant per Casa 
IX, cerques noves 
maneres de meditar.

lleó
24/07 al 23/08

Amb el Sol tran-
sitant per la Casa 
IV, pots tendir a 
quedar-te a casa i 
a evitar el contacte 
social, fins i tot, fa-
miliar, refugiant-te 
en la feina i qües-
tions pràctiques.

bessons
02/05 al 21/06

Mercuri s’ha posat 
retrògrad i s’allunya 
de Venus, el que 
podria fer que si es-
taves interessat en 
algú, des del punt 
de vista afectiu, t’ho 
repensis i vulguis 
assegurar-te.

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

XXX XXX XXX

TÈCNICS
 TITULATS

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

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

PRESSUPOSTOS
DE NOVA CREACIÓ DEL 

SEU JARDÍ
I/O MANTENIMENT 

SENSE 
COMPROMÍS

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

carnet i CERTIFICAT 
d’aplicador de produc-

tes fitosanitaris, pla 
d’higiene i SEGURETAT 

al treball en vigor.

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

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

¡COMPRAMOS!

COMPRA CASAS DE 
PUEBLO Y FINCAS 

CON CASA EN 
ATMELLA DE MAR, 

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

CAMPREDO.

PAGAMOS AL 
CONTADO

 ABSTENERSE 
INMOBILIARIAS
Y CORREDORES 
642 077 212 
642 066 150

OFERTA  
NOCHE

PACK 
ECONÓMICO

4 HORAS
DUCHA ERÓTICA.

COPAS, MASAJES...

XXX XXX XXX

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!
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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 d’aquests 
100 dies de govern?
Després que els veïns i veïnes de 
Móra d’Ebre ens fessin de nou 
confiança amb la tercera majoria 
absoluta, la feina és molt similar 
a la que estàvem fent abans de 
les eleccions. És cert que unes 
eleccions provoquen certa dis-
torsió en el ritme dels projectes, 
obligada perquè durant uns me-
sos l’administració està suspesa, 
però hem aconseguit entre tots, 
electes i treballadors de l’Ajun-
tament, que aquest període si-
gui el més curt possible. A més, 
aquest any també hi ha hagut el 
cicle electoral de les eleccions 
generals i europees, que també 
distorsionen.
Aquests primers 100 dies hem 
continuat amb projectes que 
havíem paralitzat abans de les 
eleccions. S’ha licitat el port flu-
vial i s’han iniciat les obres que 
ens ha de portar a tenir un port 
modern que substitueixi els em-

JOAN PIÑOL
ALCALDE DE MÓRA D’EBRE

Com ha viscut aquests pri-
mers mesos com alcalde?
Amb normalitat i amb el ma-
teix grau de compromís que 
sempre.
Quin lloc de la seva pobla-
ció és especial per a vostè?
Hi ha dos: L’Aubadera i el mi-
rador del Calvari
Un personatge històric que 
l’ha marcat.
En Paco Candel
Una frase.
És difícil viure sense diners, 
molt més sense salut, però 
impossible viure sense il·lusió
Un llibre. 
La pell  freda de Sanchez 
Piñol
Una pel·lícula.
La llista de Schindler.
Un hobby. 
Les motos. 
Compartiria un cafè amb... 
Amb Josep Rull a casa meva.
El plat que més m’agrada. 
L’arròs.

MÉS PERSONAL

Seguretat i civisme
Si repassem regidoria per regi-
doria, podríem destacar els se-
güents objectius aconseguits o 
projectes en desenvolupament. 
En l’àmbit de Seguretat i Civis-
me estem molt satisfets amb la 
implantació de les càmeres de 
vigilància del trànsit. Porten en 
període de prova uns tres me-
sos on hem aprofitat per ajustar 
alguns dels paràmetres de fun-
cionament i també hem donat 
temps als funcionaris perquè 
s’acostumin a un nou sistema, 
però estem convençuts que han 
de ser útils pel que respecta a ci-
visme i seguretat del trànsit. Vull 
destacar en el tema de civisme 
la deriva estranya que en els dar-
rers temps estem patint: escom-
braries dipositades a qualsevol 
hora del dia, mobles i andrò-
mines de gran volum diposita-

des a la via pública... cal recordar 
que el deure de l’educació cívica 
no és únicament responsabilitat 
de l’Ajuntament, també ho és dels 
veïns, i no es pot permetre abusar 
de l’espai públic tirant tot el que 
ens sobra a casa, per això tenim la 
deixalleria.

Neteja
Respecte a neteja, que és un dels 
cavalls de batalla de tots els Ajun-
taments del món, estem contents 
perquè, ja a la legislatura anterior, 
hem contractat a quatre persones 
a mitja jornada que es reparteixen 
cadascuna de les quatre parts en 
que hem dividit Móra d’Ebre i així 
ens assegurem que, si no és que 
fan vacances, diàriament passen 
per tot el poble. A més de la mà-
quina escombradora que s’en-
carrega de la brutícia més grossa 
i de la recollida d’andròmines que 

l’Ajuntament posa a disposició de 
tots els veïns únicament amb una 
trucada a Atenció al Ciutadà.

Comerç i Turisme
Comerç, Turisme, Promoció Eco-
nòmica i Projectes Estratègics s’ha 
concentrat en una única regidoria 
que porta la nova incorporació 
a l’Ajuntament,  Rubén  Biarnés. 
Amb prou feina fa dues setmanes 
que ha recollit l’acta de regidor i 
està encara definint els projectes 
en la seva àrea, que sense dubte 
recolliran l’experiència de  Bon-
son amb la creació de la residèn-
cia pels nostres avis i la residèn-
cia turística, a més de continuar 
treballant el tema turisme, amb la 
fruita dolça i el riu Ebre; el patri-
moni històric amb el castell, ob-
jecte d’una subvenció del Ministe-
rio de Fomento i de la Conselleria 
de Cultura per la seva renovació.

ELS PROJECTES PEL QUE FA  A:
Desenvolupament econòmic: 
A nivell de Promoció econòmica, 
s’està treballant amb operadors 
que tenen interès en implantar-se 
al municipi, una actuació que fa 
mesos que s’està treballant i que 
esperem que es concreti en breu.

Urbanisme i mobilitat
Dins de l’àrea d’urbanisme i mo-
bilitat continuem treballant per 
poder tirar endavant el POUM i 
donar resposta a les necessitats 
del poble.

Educació i Serveis Socials
A l’àrea de Serveis Socials m’agra-
daria destacar molt especial-
ment  el Punt Lila que s’ha posat 
en funcionament durant aquest 
estiu a tots els actes multitudi-
naris de la Festa Major per infor-
mació i suport a la víctima de vi-
olència sexista. I respecte a l’àrea 

barcadors que hi havia fins ara. 
S’ha produït un canvi a l’equip de 
govern, incorporant-se Rubén 
Biarnés en substitució de Noèlia 
Guirao; i hem aprofitat aquesta 
situació per realitzar una reorde-
nació de regidories per guanyar 
agilitat. Hem continuat mante-

nint els contactes amb la nostra 
vila agermanada de Bonson i s’ha 
avançat en la definició del model 
que ens haurà de permetre dis-
posar d’una residència pels nos-
tres grans en un futur no gaire 
llunyà. Hem iniciat el traspàs de 
la gestió de la piscina coberta de 

l’actual empresa concessionària 
cap a l’Ajuntament i que finalit-
zarà durant el mes d’octubre...
En poques paraules, continuem 
amb la feina amb seriositat i pru-
dència, treballant seriosament 
per tota la gent del poble de 
Móra d’Ebre.

d’Educació estan les obres del 
Col·legi Lluís Viñas que avancen 
a un molt bon ritme i que hauri-
en de finalitzar aquest curs. Des 
de l’Ajuntament s’està treballant 
al costat de la direcció del cen-
tre per a que les afectacions als 
alumnes siguin les mínimes pos-
sibles.

La relació entre les associaci-
ons locals i l’Ajuntament
Les associacions de Móra d’Ebre 
saben que tenen un company 
molt compromès a l’Ajuntament 
i, m’atreveixo a dir que, les rela-
cions són excel·lents. El contacte 
amb les associacions principal-
ment es fa des de les regidori-
es de Cultura, Jovent i Esports i 
Serveis Socials amb el suport de 
la brigada d’obres i  serveis que 
fan una feina fantàstica, sempre 
al servei de tothom.


