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Edita: Els murs de la vergonya
EDITORIAL

Un aniversari? sí. Una 
festa?, en realitat no. El 

30è aniversari de la caiguda 
del mur de Berlín, que 
tindrà lloc aquest dissabte 
9 de novembre, serà una 
commemoració envoltada 
d‘un context polític europeu 
intens i complicat, força lluny 
de les esperances nascudes 
aquell 9 de novembre de l‘any 
1989 quan va caure el mur 
de la vergonya que dividia al 
món.
Recordem la presència, ara farà 
deu anys amb motiu del 20è 
aniversari de la caiguda del Mur, 
a totes i tots els líders de pràc-
ticament tot el món, incloses 
les forces aliades de la Sego-
na guerra Mundial a la porta 
de Brandenburg a Berlín per 
demostrar que l’època de les 
muralles i les tanques pertanyi-
en definitivament a la història. 
Aquest any, amb motiu del 30è 
aniversari, el que possiblement 
veurem seran cares de gravetat 
a causa del clima i la persistent 
bretxa política que actualment 
està regnant després de 30 anys. 
Cinquanta-cinc anys després de 
la construcció del mur de Berlín, 
el 13 d’agost de 1961, 30 anys 

després de la seva caiguda, el 
món és el testimoni incrèdul de 
la construcció de nous murs, a 
l’Europa de l’Est davant de mi-
grants, però també als Estats 
Units, amb el mur de Trump a 
la frontera amb Mèxic. Què està 
passant per a què les democrà-
cies facin un retrocés després de 
trenta anys de llibertat de movi-
ment de les persones, dels béns 
i dels capitals? Ara, amb el Brexit, 
els britànics redefiniran el canal 
com a frontera amb la Unió Eu-
ropea... I natros? Diumenge ani-

rem a votar una altra vegada. Per 
què? Perquè votar és defensar 
els nostres drets. Votar és actuar 
per millorar. Malauradament, en 
cada període de votació, falten 
milions de votants, per això és 
bo recordar que: El nostre vot és 
la nostra veu. Cada vot fa la dife-
rència. Votar és promoure i res-
pectar la democràcia. Votar és 
donar el poder per crear canvis. 
Votar és fer que els polítics tre-
ballin per fer realitat els nostres 
ideals. No oblidem i recordem a 
les persones que van lluitar pel 

nostre dret a vot. Recordem que, 
en alguns països, el dret a vot no 
existeix i milers de dones, per 
exemple, encara no tenen dret 
a vot. Per això és fonamental no 
escopir aquest poder. Simple-
ment és important ressaltar-ho. 
Moltes persones van donar la 
vida fins a obtenir el dret de vot, 
no creieu que seria irrespectuós 
desaprofitar-ho? Votar és la mi-
llor manera de mostrar i respec-
tar la democràcia.  Quina millor 
manera d’afirmar la nostra veu 
que votant? 
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MABEL MARCOS, 
PRIMERA 
MAJORDOMA 
DE LA REIAL 
ARXICONFRARIA 
DE LA CINTA EN 400 
ANYS
La Reial Arxiconfraria de Nos-

tra Senyora de la Cinta de Tor-
tosa ha renovat com és habitual 
coincidint amb la Missa Domini-
ca del mes de novembre la seva 
junta de govern, escollint a Ma-
bel Marcos Martin per ocupar el 
càrrec de Primera Majordoma. 
Serà la primera vegada que una 
dona després de més de qua-
tre-cents anys d’història ostenti 
el màxim càrrec de la institució 
tortosina. (ebredigital.cat)

I WORKSHOP 
ENERGIA I MEDI 
AMBIENT 
El proper dijous, 14 de 
novembre, a la seu de la 
Generalitat a les Terres de 
l’Ebre (plaça Gerard Vergés, 
1) de Tortosa, tindrà lloc el 
I Workshop Energia i Medi 
Ambient. A les 16.30 h es 
farà la inauguració a càrrec 
de Robert Moragues, Presi-
dent d’Open Energy Institu-
te, Albert Salvadó, Director 
de l’IDECE, i Xavier Pallarès, 
Delegat de la Generalitat 
a l’Ebre. Conferències: 1) 
Emergència climàtica. Cap 
a un nou model energètic 
i de gestió dels recursos 
naturals, a càrrec de Ramon 
Vallverdú, Soci fundador 
d’Aquí Energia, i David 
Madí, President d’Aigües de 
Catalunya. 2) Alternatives 
al tancament de les cen-
trals nuclears, Carlos Riba, 
Professor Emèrit de la UPC. 
Meritxell Roigé, alcaldessa 
de Tortosa, farà la clausura 
a les 19 hores. La inscripció 
és gratuïta. 

TORNA EL GRAN 
RECAPTE DELS 
ALIMENTS 
Onzena edició del Gran 
Recapte, que aquest any té 
com a lema “tot el barri vo-
luntari. Se celebrarà els dies 
22 i 23 de novembre, per 
recollir els aliments bàsics 
que ajudin a garantir una 
alimentació el més equili-
brada i saludable possible, 
“per seguir millorant les 
condicions de vida de les 
persones en situació de 
pobresa”.

MILLORA 
DEL RAMAL 
FERROVIARI 
L’Administrador d’Infraes-
tructures Ferroviàries (Adif ) 
ha adjudicat les obres de 
millora del ramal ferroviari 
entre Tortosa i l’Aldea, al 
Baix Ebre. 

MÉS 
NOTÍCIES

TORTOSA 
La majoria de grups municipals dona suport a 
la retirada del monument franquista de l’Ebre
La Comissió per la retirada 

dels símbols franquista a 
Tortosa va tornar a instar als 
grups municipals, en el ple, 
a descatalogar el monument 
franquista de l’Ebre i a treballar 
per retirar-lo.     
Per primer cop, tots, excepte 
Ciutadans, es van mostrar favo-
rables a treure’l, un nou context, 
com ha destacat la portaveu Es-
ter Baiges, que ho fa més factible 
perquè deixa el destí del monòlit 
en mans de la nova llei de me-
mòria històrica que elabora el 
Parlament. 
La Comissió també va interpel·lar 
el consistori a canviar la nomen-
clatura borbònica en elements 

patrimonials com els Jardins del 
Príncep, a retirar els honors als 
Rei Felip VI i a declarar-lo, a ell 
i la dinastia, persona non grata a 
la ciutat. La Comissió considera 
que la redacció al Parlament de 
l’avantprojecte de la nova llei de 
la memòria històrica, on es pre-
veu que hi hagi un capítol dedicat 
al destí del monòlit de Tortosa, 
“era un bon moment” per tornar 
a qüestionar els grups municipals 
sobre un debat també segueix a 
peu de carrer. Les preguntes que 
es van plantejar van ser “si es faci-
litarien els tràmits per a què la re-
tirada del monument fos el més 
aviat possible, factible i efectiva; 
si se’l descatalogaria del Catàleg 

d’edificis i conjunts urbans i ru-
rals de caràcter històric, artístic 
i ambiental de la ciutat, elaborat 
l’any 2007; i si es es treballarà per 

10-N
Eleccions amb 
reivindicació catalana 
Diumenge, nova cita per 

unes eleccions, la quarta 
en quatre anys.     
Segons Naciodigital, per les diver-
ses enquestes publicades aquests 
últims dies, Pedro Sánchez tor-
naria a guanyar les eleccions 
però perdria fins a cinc diputats i 
es quedaria en 118. Els populars 
augmentarien 33 escons i se si-
tuarien en 99 mentre Ciutadans 
i Podem, s’enfonsarien. Pel que 
fa als partits catalans, ERC man-
tindria els 15 diputats i JxCat en 
perdria un i es quedaria en sis. La 
CUP, que la setmana passada va 
anunciar que es presentava a les 
eleccions espanyoles, entraria al 

Congrés amb un escó. En qual-
sevol cas, el missatge en cam-
panya dels partits separatistes 
ha volgut posar en valor que les 
eleccions han de sevir per reivin-
dicar Catalunya i tenir més força 
davant de tots els esdeveniments 
de les darreres setmanes.
Més informació del 10-N a les 
planes 11 i 12. 

PROTESTA
Cremen retrats del rei 
Felip VI, a Tortosa
Desenes de persones han 

cremat aquest dilluns a la 
nit a Tortosa fotografies del 
rei Felip per rebutjar la visita 
del monarca a Catalunya.      
Segons informa ebredigital.cat, 
la protesta, convocada a través 
de les xarxes socials per Riua-
da Ebrenca, ha tingut lloc a la 
plaça d’Alfons XII un cop s’ha 
acabat la concentració que té 
lloc tots els dilluns a les vuit del 
vespre per reclamar la llibertat 
dels presos polítics i el retorn 
dels exiliats. Riuada Ebrenca 
és un moviment nascut com 
a resposta a la sentència del 
Procés que coordina i convo-

ca mobilitzacions i accions de 
desobediència civil a les Terres 
de l’Ebre. Abans de la crema de 
retrats del rei, els manifestants 
van protestar també contra la 
decisió de la Junta Electoral 
de Zona de tancar l’exposició 
’55 urnes per la llibertat’ que es 
troba al Palau Oliver Boteller.

resoldre a qui correspon la titula-
ritat del monument per emplaçar 
l’organisme pertinent a iniciar els 
tràmits per treure’l”.
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JUNTS PER 
TORTOSA LAMENTA 
“LA FALTA DE 
PROJECTE DE 
MOVEM”

Junts per Tortosa ha fet un co-
municat aquesta setmana en 
el que manifesta que “Movem 
Tortosa ha convocat precipita-

dament una roda de premsa per 
criticar el projecte del govern 
municipal d’enderrocar les naus 
dels terrenys de RENFE. No obs-
tant, l’hemeroteca els ha jugat 
una mala passada. El 22 de maig, 
en una altra roda de premsa 
performance que tant els agra-
da, van explicar als mitjans que 
apostaven per construir un apar-
cament en superfície als antics 
magatzems. A més, el POUM 

que ells mateixos van aprovar, 
tampoc preveu els magatzems. 
És per tant una mostra més del 
que venim denunciant des de fa 
temps. Movem Tortosa són els 
del No pel No, la seva acció polí-
tica és només posar pals a les ro-
des i no deixar avançar el govern 
de Tortosa”. “Lamentem aquesta 
posició i els instem a que, si no 
volen fer, almenys deixin treba-
llar a aquells que sí tenim la vo-

luntat de tirar endavant la ciu-
tat. Tal i com preveu el POUM 
que va aprovar un govern an-
terior en el qual Jordi Jordan 
era càrrec de confiança, des de 
Junts per Tortosa apostem per 
enderrocar les naus, que estan 
molt malmeses i amb teulades 
amb fibrociment, i construir, 
de forma temporal, un aparca-
ment gratuït en superfície per 
millorar la mobilitat”.

MOCIONS DEL 
PLE D’OCTUBRE 
El ple ha aprovat un total 
de cinc mocions de les set 
presentades pels diferents 
grups. L’Ajuntament habili-
tarà una partida pressupos-
tària per arranjar i millorar 
les instal·lacions del parc del 
Països Catalans, al barri de 
Sant Llàtzer, i instarà el go-
vern de Catalunya a recupe-
rar la inversió social prèvia 
a les retallades, aplicant una 
fiscalitat justa i progressiva. 
Dues mocions de Movem 
que han estat aprovades. El 
ple ha donat suport a una 
moció de Ciutadans que 
demana la implantació d’un 
pla per al control de la po-
blació de coloms a Tortosa i 
a dues del PSC que reclamen 
un calendari per al desdo-
blament de l’Eix de l’Ebre 
des d’Amposta fins a Lleida 
i el manteniment dels hora-
ris d’assistència mèdica als 
pobles petits. D’altra banda, 
el regidor de la CUP, Xavier 
Rodríguez, ha vist com la 
moció que ha presentat en 
contra de la construcció d’un 
aparcament de pagament a 
l’hospital Verge de la Cinta 
ha estat rebutjada. La CUP 
encara ha tingut menys 
suport en una segona moció 
que demanava la destitució 
del conseller Miquel Buch 
i la dissolució del cos de la 
Brimo arran de les actuaci-
ons policials. Només ERC li 
ha donat suport.

INVERSIÓ PER 
ACTUACIONS 
L’Ajuntament de Tortosa ha 
aprovat destinar 231.000 
euros a l’execució de di-
versos projectes de millora 
a la via pública al conjunt 
de la ciutat. Del total de la 
modificació pressupostària, 
100.000 euros es destina-
ran a desenvolupar un pla 
de voreres per actuar en 
diversos carrers. La resta de 
diners permetran iniciar el 
tràmit a les primeres actua-
cions urbanístiques incloses 
al Pla d’Acció Municipal.

MÉS 
NOTÍCIES

PLE 
S’ampliarà el Museu per fer una sala dedicada 
als artistes Gimeno, Casanova i Querol
L’Ajuntament de Tortosa 

ha aprovat en la sessió 
plenària destinar 325.000 
euros a la creació d’una nova 
sala al Museu dedicada als 
pintors tortosins Francesc 
Gimeno i Antoni Casanova, i a 
l’escultor Agustí Querol.     
L’obra dels artistes, referents del 
segle XIX, ocuparà el pavelló nú-
mero 8 de l’antic escorxador. El 
projecte es licitarà en breu i l’al-
caldessa Meritxell Roigé (Junts 
per Tortosa) preveu que les 
obres d’adequació de la sala es 
puguin iniciar abans de fi d’any. 
El ple també ha aprovat el pro-
jecte d’amplaició del Casal de 
Vinallop, amb una inversió de 

119.000 euros. La Corporació 
també ha aprovat una modifica-
ció pressupostària que permetrà 
finançar la redacció dels pro-
jectes d’ampliació del complex 
Win, les urbanitzacions del carrer 
Cervantes, la rambla Catalunya 
i les places de l’Ajuntament i la 
Immaculada, la perllongació del 
passeig fluvial i un estudi per de-
finir les actuacions a fer al castell 
de Tenasses. A la vegada aquesta 
modificació pressupostària per-
met destinar 100.000 euros a un 
pla de millora de voreres a dife-
rents carrers del municipi i 5.000 
euros a una subvenció destinada 
a l’entitat Progat Tortosa per a la 
gestió de colònies controlades 

de gats a la ciutat. Roigé ha indi-
cat que les inversions seran pos-
sibles “gràcies a l’estalvi generat 
en diverses actuacions fetes du-

CULTURA
V Jornades de 
Patrimoni Literari 

La biblioteca Marcel·lí 
Domingo de Tortosa 

acollirà a partir de dilluns 
les quintes Jornades de 
Patrimoni Literari Ebrenc.     
L’eix central de les activitats està 
vinculat directament amb la po-

esia d’arrel ebrenca, amb espe-
cial atenció a autors que no són 
tan coneguts pel gran públic. 
Així ho han explicat el regidor 
de Cultura, Ximo Martorell, i la 
directora de la biblioteca, Irene 
Prades.

POLÍTICA
‘Junts no ha assumit 
que governa en minoria’
El grup municipal 

d’Esquerra Republicana-
Tortosa Sí ha lamentat “la 
falta de voluntat negociadora 
de l’alcaldessa de Tortosa 
que s’ha negat a pactar amb 
els grups de l’oposició les 
ordenances fiscals del 2020 
i optarà per prorrogar les 
actuals”.      
“Tampoc ha negociat ni in-
format l’oposició sobre el Pla 
d’Actuació Municipal (2019-
2023), un document que el 
govern de Junts per Tortosa va 
presentar públicament. Junts 
per Tortosa encara no ha as-
sumit que governa en minoria. 

Té una falta absoluta de cultura 
democràtica i negociadora. No 
pot passar el rodet i imposar les 
seues propostes, ha de negoci-
ar amb la resta de grups i con-
sensuar un projecte de ciutat”, 
ha manifestat Xavier Faura.

rant els últims mesos, que han 
deixat un romanent econòmic 
que permetrà iniciar les noves 
actuacions ja dins del 2019”.
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*La tercera edició ’Amposta 
amb Cor’ comptarà amb l’ac-
tuació d’Els Quicos. La recap-
tació del festival solidari anirà 
destinada en la seva totalitat 
a l’Associació de Familiars de 
Malalts Mentals de les Terres 
de l’Ebre. Tindrà lloc el proper 
14 de desembre a les 22 hores 
a l’Auditori de la Fila.
 

*La xarxa ambulatòria 
de salut mental de l’Ebre, 
pionera en incorporar sales 
d’estimulació multisenso-
rial per a menors. Les sales 
Snoezelen ajuden a treballar 
dèficits i problemes sensorials 
en malalts amb discapacitat 
intel·lectual, TEA o TDAH. 

*Expoclick, vuitena edició. 
Des d’avui i fins diumenge. 
3.200 metres quadrats del 
pavelló 1 d’Octubre s’ompliran 
de clicks amb 11 venedors i 25 
diorames. Expoclick és una 
de les cites firals amb més 
afluència de gent.

BREUSDEL 21 AL 24
Tercera edició del 
Femme in Arts 

L’exploració de les arrels 
culturals de la violència 

masclista, més enllà dels 
milers d’assassinats i 
feminicidis que es registren 
cada any al món, serà l’objecte 
principal del certamen Femme 
in Arts, Visibles a escena.      
Ho farà amb la presentació de 
llibres, exposicions, especta-
cles, projecció de documentals i 
pel·lícules, així com un taller de 
guerrilla feminista a les xares so-

cials. Femme in Arts, que tindrà 
lloc a lo Pati entre el 21 i el 24 
de novembre, està coorganitzat 
pel mateix centre d’art, el Servei 
d’Intervenció Especialitzada  i 
els serveis d’atenció a les dones 
de l’Ajuntament d’Amposta i el 
Consell Comarcal del Montsià. 
Aquesta tercera edició se cele-
brarà pràcticament coincidint 
amb la celebració del Dia Inter-
nacional per a l’Eliminació de la 
Vilolència contra la Dona.

CULTURA
Primera edició 
d’Històries Ampostines

Des d’ahir i fins el 28 de 
novembre tindrà lloc la I 

edició d’Històries Ampostines 
a la Sala d’actes del Museu 
Terres de l’Ebre. 
El cicle acull quatre confe-
rències que es duran a terme 
a càrrec de professionals que 
han profunditzat en diverses 
temàtiques de la ciutat.  Les 
conferències, presentades per 
investigadors, permetran aju-
dar en el procés de construc-

ció de la història contemporà-
nia de la ciutat. La regidora de 
Cultura, Inés Martí, afirma que 
“es tracta d’històries que han 
passat a la nostra ciutat”. “Les 
conferències són una oportu-
nitat per a molts ciutadans per 
poder conèixer la història que 
amaguen alguns indrets d’Am-
posta”, afegeix. L’objectiu és 
recuperar i divulgar la recerca 
i el coneixement de la història 
vinculada a la ciutat. 
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TIQUET FRESC 
A L’AMETLLA DE 
MAR
A hores d’ara, hi ha sis esta-
bliments de l’Ametlla de Mar 
adherits al Tiquet Fresc, que 
disposen d’un adhesiu que 
els identifica com a col·labo-
radors. En aquests comerços, 
els beneficiaris del projecte 
poden adquirir peix, carn, 
làctics, fruita i verdura o pa, 
amb tiquets per valor de 7, 
10 o 15 euros.  L’any passat, 
71 famílies del municipi van 
poder disposar d’aquest 
servei, 4 més respecte al 
2017. La regidora de Serveis 
Socials, Mayte Puell, valora 
positivament que s’impliquin 
més negocis locals, i recorda 
que permet complementar 
els aliments donats per 
entitats benèfiques. En total, 
el Consell Comarcal del Baix 
Ebre es destinarà enguany 
més de 48.000 euros en el 
projecte Tiquet Fresc a tota la 
comarca.

TRÀMITS PER 
RENOVAR ELS 
AEROGENERADORS
El consell d’administració 
del Parc Eòlic del Baix Ebre 
(Pebesa) ha acordat aquesta 
setmana iniciar els tràmits 
necessaris per a renovar 
els 25 aerogeneradors que 
després de gairebé vint-i-cinc 
anys en funcionament han 
quedat obsolets. Concre-
tament Pebesa planteja 
substituir els aerogeneradors 
actuals per 2 de més grans 
amb una inversió de 4 milions 
d’euros. “Negociarem la 
compatibilitat de substituir 
els aerogeneradors que hi ha 
actualment per uns altres que 
generaran menys impacte vi-
sual i produiran més energia”, 
ha manifestat el president 
del Consell Comarcal del Baix 
Ebre i de Pebesa, Xavier 
Faura. El parc eòlic de Pebesa, 
situat al mont Buinaca i Fullo-
la (Tortosa), es va inaugurar 
el 1995 i va ser el primer a 
entrar en funcionament a 
Catalunya.

MÉS 
NOTÍCIES

DELTEBRE
Inici de les obres de 
l’espai d’exposicions

Aquesta setmana s’han 
iniciat els treballs 

d’adequació de la nova sala 
d’exposicions de Deltebre 
que permetrà finalitzar el 
Centre Cultural del Delta.
Un espai de més de 400 me-

tres quadrats, en dos plantes, 
que, segons l’alcalde, Lluís So-
ler, té l’objectiu principal de 
“projectar la cultura i els artis-
tes del municipi”. El nom del 
centre sorgirà d’un procés de 
participació ciutadana. 

Aportació per al servei 
de transport adaptat 

El president del Consell 
Comarcal del Baix Ebre, 

Xavier Faura, i la directora 
de la Unitat de Negoci 
de Repsol Espanya, Elena 
Izaguirre, han signat un 
conveni de col·laboració amb 
el que l’empresa energètica 
contribueix amb una aportació 
econòmica de 20.000 euros 

al finançament del servei de 
transport adaptat que ofereix 
l’ens comarcal.   
Repsol manté aquest compro-
mís des de l’any 2011. Pel que 
fa al cost total del servei és de 
280.000 euros que són finançats, 
a més de l’aportació de Repsol,  
pel departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies i els usuaris.

L’AMETLLA
La crisi del peix 
blau s’agreuja
La reaparició de la sardina 

i el seitó a meitats de 
l’any passat van donar un 
respir al sector. Però des de 
l’estiu, ambdues espècies han 
desaparegut de la mar.  
Això provoca que, en el que por-
tem d’any, s’hagin comercialit-
zat mig milió de quilos menys a 
la Confraria del Serrallo, respec-
te al mateix període de 2018. 
Tot plegat suposa un problema 
econòmic per a les embarcaci-
ons i conseqüentment pels ma-
riners, ja que fa dos mesos que 
no poden comptar els sous. El 
patró major de la Confraria de 
Pescadors de l’Ametlla de Mar, 

Miquel Brull, assegura que la 
situació és més greu que en la 
crisi viscuda fa uns anys, i admet 
que temen per la desaparició 
del sector.

EL PERELLÓ
Desena edició dels 
Premis de Cultura
L’Ajuntament del Perelló 

convoca dos premis de 
fotografia i un de pintura 
per tal d’homenatjar els seus 
artistes i fomentar l’activitat 
creativa com a eina de 
desenvolupament i expressió 
personal, local i nacional.   
És la desena edició dels Premis 
de Cultura. S’han obert 3 con-
vocatòries: de pintura Amadeu 
Pallarès Lleó (pintura temàtica 
oberta), de fotografia Josep Di-
loli (fotografia temàtica oberta) 
i de fotografia Antonio Gonzal-
vo (fotografia temàtica local). 
La recepció d’obres per par-
ticipar, finalitza el dia 18 de 

novembre de 2019,  a les 13 h. 
L’entrega dels premis es farà el 
divendres dia 22 de novembre 
de 2019 a la Sala d’Exposicions 
de la Casa de la Cultura (C. Co-
lom, 48- del Perelló). 
Tota la informació està també 
al web de l’ajuntament www.
elperello.cat. 
Premi Amadeu Pallarès: hi ha 
un únic premi de 500 euros. 
Per al de fotografia Josep Dilo-
li: primer premi dotat amb 300 
euros, segon amb 200 i tercer 
amb 100. 
I també pel premi Antonio Gon-
zalvo: primer premi 300 euros, 
segon de 200 i tercer de 100.  

L’ATUR ES DISPARA 
AL MES D’OCTUBRE 

L’atur s’ha disparat en 3.161 
persones a l’octubre a les co-
marques del Camp de Tarra-
gona i les Terres de l’Ebre i la 
xifra total de desocupats s’ele-
va a la demarcació a 46.336, 
segons han informat el Minis-
teri de Treball aquest dimarts.

Es tracta d’un increment del 
7,32% mensual. 
En comparació amb el mateix 
mes de l’any passat, l’atur s’ha 
reduït en gairebé 750 persones, 
en concret, un 1,59% menys. 
De les 46.336 persones atura-
des, 19.731 són homes i 26.605 
dones. 
En relació a l’edat, del global 
de desocupats, 4.171 són me-
nors de 25 anys. El sector ser-

veis ha liderat la pujada de l’atur, 
amb 2.711 desocupats més -i ja 
representen 33.000 persones 
sense feina en aquest sector, 
sobre el total d’aturats a l’octu-
bre. 
La construcció és l’únic sector 
on l’atur ha decrescut -en 123 
persones. D’altra banda, s’han 
registrat més de 32.000 con-
tractes, un 15% més que el mes 
anterior (4.189).

CONSELL COMARCAL
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*DETINGUT UN VEÍ 
D’AMPOSTA com a 
presumpte autor de sis 
robatoris amb estrebada 
a la província de Castelló. 
L’home, de 54 anys, atacava al 
carrer i per l’esquena sempre 
dones grans, d’entre 80 i 90 
anys, per robar-los les joies. 
L’escorcoll del seu domicili va 
permetre recuperar diverses 
joies procedents dels robatoris.

 * EL CONSELL COMARCAL 
DEL MONTSIÀ contracta a 
cinc joves a través del progra-
ma ‘Joves en Pràctiques’ de 
Garantia Juvenil. Es tracta d’un 
programa del Servei Públic 
d’Ocupació que des de la seva 
posada en funcionament el 
2016 ha permès contractar en 
pràctiques 19 joves per tal de 
donar oportunitats de primera 
experiència laboral, en allò que 
s’han format. 

*XV Jornades Micològiques 
de les Terres de l’Ebre. 
Demà dissabte i diumenge al 
Centre Marcel.lí Domingo de 
la Sénia. 

BREUSROQUETES
1-O: l’alcalde, a un 
pas de ser jutjat 

L’alcalde de Roquetes el 
republicà Paco Gas, es 

troba a un pas de ser jutjat 
per desobediència arran de la 
votació de l’1-O al municipi.       
La titular del jutjat número 3 de 
Tortosa ha ordenat la incoació 
del procediment abreujat con-
tra Gas, a qui atribueix facilitar 
equipaments municipals per a 
la consulta i col·laborar activa-
ment amb els organitzadors. Per 
contra, la jutgessa arxiva la causa 
contra la resta d’investigats: els 
regidors Josep Codorniu i Sis-

co Ollé, el treballador municipal 
Ivan Garcia, que estaven inves-
tigats per desobediència i mal-
versació; un dels membres de 
la Mesa, Joan Hierro, que també 
era investigat per desobediència; 
així com tres mossos per falsifi-
cació de document públic. Si bé 
encara pot ser objecte de recurs, 
la interlocutòria d’obertura del 
procediment abreujat, a la qual 
ha tingut accés l’ACN, permetrà 
a Fiscalia formular escrit d’acu-
sació i sol·licitar l’obertura del 
judici oral contra Gas.

AMPOSTA
Miró deixa el càrrec 
com a portaveu del PSC
El portaveu municipal 

del PSC a l’Ajuntament 
d’Amposta, Francesc Miró, 
ha anunciat que renuncia al 
càrrec per poder-se dedicar-
se amb plena dedicació a la 
seva nova responsabilitat 
com a secretari del grup 
Socialista a la Diputació. 
“Una nova responsabilitat que 
m’ha estat encomanda pels 
meus coneixements sobre el 
funcionament de l’administra-
ció local des d’una vessant més 
tècnica i administrativa i que 
requereix de la màxima dedi-
cació i esforç, amb estreta re-
lació amb els grups municipals 
i sempre en benefici de la ciu-
tadania”. Al llarg de 23 anys de 
carrera, el polític socialista ha 
estat alcalde de Godall (quin-
ze anys), diputat, president del 
Consell Comarcal del Montsià 
i regidor al consistori ampostí 
els últims cinc anys.

terres de l’ebre
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L’ECONOMIA DE 
L’EBRE VA CRÉIXER 
EL 2018 PERÒ EL 
TERRITORI PERD 
POBLACIÓ

L’economia de les Terres de 
l’Ebre va continuar creixent al 
llarg del 2018, una dada posi-

tiva i més si tenim en compte 
que va afectar tots els sectors 
econòmics i que el territo-
ri ja acumula un creixement 
continuat de quatre anys. Ara 
bé,  es tracta d’un creixement 
quantitatiu que no se sap ben 
bé quines característiques té. 
Ho assenyala l’Informe d’Eco-
nomia Local i Regional Terres 
de l’Ebre 2018, elaborat per 
la Càtedra d’Economia Local 

i Regional (CELIR) de la URV 
que s’ha presentat aquest di-
marts. 

Inauguració del curs
D’altra banda, el cirurgià Anto-
ni Rafecas ha inaugurat el curs 
2019-2020 al campus Terres 
de l’Ebre de la URV, on actu-
alment cursen estudis de grau 
un total de 771 estudiants, 208 
dels quals són de nou accés.

NOU SERVEI DE 
COMUNICACIÓ A 
L’ALDEA 
L’Ajuntament de l’Aldea ha 
creat un nou servei de comu-
nicació des de Telegram. La 
regidoria d’Afers Interns i Ins-
titucionals continua apostant 
plenament perquè  la informa-
ció que es genera al municipi 
arribi a tothom i amb la major 
brevetat possible. Amb aquest 
nou canal de comunicació, 
que es suma a l’App de l’Aldea 
i que compta ja amb 1200 
usuaris, el consistori afegeix a 
la seua cartera d’opcions del 
Gabinet de Premsa i Comu-
nicació, la xarxa de Telegram, 
on a diferència del Whatsapp 
, aquesta no disposa de límit 
d’usuaris als seus grups. Amb 
aquest servei, la comunica-
ció és unidireccional i  no es 
podran generar converses 
entre els usuaris, ni contestar 
les informacions que arribin 
mitjançant aquest canal.

TANCAMENT DE 
L’EXPOSICIÓ 
‘URNES PER LA 
LLIBERTAT’ 
La Junta Electoral de Zona de 
Tortosa fa tancar durant el 
període electoral l’exposició 
itinerant “55 URNES per 
la Llibertat” que es troba 
instal·lada al Palau Oliver de 
Boteller de Tortosa i que es va 
inaugurar el passat divendres 
dia 20 de setembre. No obs-
tant això, l’exposició es podrà 
continuar visitant  a partir de 
l’11 de novembre, l’endemà 
de les eleccions, i fins al 22 de 
novembre.

MÉS 
NOTÍCIES

PER AL 2020
Destinen 23,6 milions a mesures de foment de 
l’ocupació i el desenvolupament econòmic
El Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies 
destinarà el proper any 23,6 
milions al desplegament de 
polítiques actives d’estímul 
i foment de l’ocupació i el 
desenvolupament econòmic 
local a les Terres de l’Ebre.     
D’aquests, 14,7 milions es distri-
buiran a través dels programes 
del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya (SOC), mentre que la 
resta es destinarà a altres pro-
grames ocupacionals del De-
partament, concretament a su-
port a la inserció al mercat de 
treball (7,2 milions), programes 
de treball per a les persones 
amb discapacitat (1,1 milions) 

i foment de l’economia social, 
l’autoocupació i el treball autò-
nom (574.000 euros). Es preveu 
que tots aquests programes i la 
inversió prevista pel Departa-
ment beneficiïn 9.237 persones 
al conjunt de la vegueria. El se-
cretari general de Treball, Afers 
Socials i Famílies, Josep Gines-
ta, i la directora del SOC, Mercè 
Garau, han presentat a Tortosa 
la programació territorial del 
Servei Públic d’Ocupació de Ca-
talunya, que ha estat  acordada 
amb les associacions patronals, 
sindicals i entitats municipalis-
tes. Amb el pressupost de 14,7 
milions d’euros es preveu aten-
dre 4.766 persones (tant ocupa-

des com desocupades) a través 
dels programes del SOC així 

L’ALDEA
Pla de millora de 
camins municipals

La Regidoria d’Acció Rural 
de l’Ajuntament de l’Aldea, 

amb un acord de col·laboració 
amb la Diputació, ha iniciat 
l’arranjament de tres camins 
municipals, els quals  
consistiran amb la millora del 
ferm, pavimentant amb reg 
asfàltic.     

Aquests camins són: el Camí 
Hostal dels Alls (zona Ermita), el 
Camí de la Raval de Sant Josep 
i el Camí de Vaqué,  fins al Bar-
ranc de Gas. Aquesta actuació 
representa aproximadament un 
cost total de 54.000 € dels quals 
l’Ajuntament aporta 19.000 € i la 
resta la Diputació.

XERTA
Nou xoc frontal amb 
quatre ferits, a la C-12

Almenys quatre persones 
van resultar ferides en un 

xoc frontal, aquest dilluns al 
migdia, a la carretera C-12, al 
terme municipal de Xerta.      
En l’accident, un xoc frontal, 
s’hi van veure implicats un ca-
mió i dos vehicles, un turisme 
i una furgoneta petita. Un dels 

ferits fou traslladat en estat crí-
tic, amb helicòpter medicalitzat, 
a l’Hospital Joan XXIII de Tarra-
gona. Els serveis d’Emergènci-
es Mèdiques (SEM) van atendre 
la resta de ferits. L’accident es 
va produir al punt quilòmetres 
30,5, de la C-12, a tocar del vial 
d’accés a Xerta i Paüls.

com amb d’altres serveis pres-
tats a les Oficines de Treball.
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ALCANAR POSA 
EN MARXA UNA 
NOVA CAMPANYA 
DE PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS

L’Ajuntament d’Alcanar ha en-
degat, un any més, la campa-
nya institucional de Pressu-
postos Participatius “Decidim 

Junts” amb l’objectiu de tenir en 
compte l’opinió de la ciutada-
nia en la presa de decisions que 
afecten els pressupostos muni-
cipals. La Regidoria de Partici-
pació Ciutadana és l’encarrega-
da de dur a terme la campanya 
participativa en relació amb els 
pressupostos municipals. Igual 
que l’any passat, s’han elaborat 
dos tipus de butlletes de parti-
cipació: una amb set propostes 

per a Alcanar i l’altra amb sis pro-
jectes per a les Cases d’Alcanar. 
La campanya de pressupostos 
participatius també inclou pín-
doles participatives a Alcanar 
Platja. L’equip de govern i les 
associacions de veïns tenen re-
unions de treball al llarg de l’any 
per tal de copsar les necessitats 
específiques d’aquesta part del 
municipi i portar-les a terme. 
Els projectes que s’han inclòs a 

ACTUALITAT 
RAPITENCA 

La Ràpita és un dels muni-
cipis d’entre 5.000 i 15.000 
habitants que millor recicla, 
amb un índex del 53%, per 
tant per damunt de l’objectiu 
fixat per la Unió Europea 
per a l’any vinent, que és del 
50%. Al conjunt de les Terres 
de l’Ebre, la recollida selectiva 
s’ha estancat La Ràpita és un 
dels municipis d’entre 5.000 
i 15.000 habitants que millor 
recicla, amb un índex del 
53%, per tant per damunt de 
l’objectiu fixat per la Unió Eu-
ropea per a l’any vinent, que 
és del 50%. Al conjunt de les 
Terres de l’Ebre, la recollida 
selectiva s’ha estancat.

L’historiador rapitenc Toni 
Cartes prendrà part a partir 
de dimecres en un simposi 
internacional que tindrà lloc 
a Finlàndia i que avalua la 
funció de les zones de trànsit 
aquàtiques en les societats 
passades. Cartes, que és 
també tècnic de Cultura de 
l’ajuntament de la Ràpita, hi 
presentarà una ponència so-
bre la comunitat de pescadors 
del tram baix de l’Ebre entre 
el 1775 i el 1850.

Els productes de proximitat 
i la gastronomia rapitenca 
es donen a conèixer a Londres 
de la mà del xef Albert 
Guzmán, del Col·lectiu de Cui-
na de la Ràpita. El xef és un 
dels tres ebrencs, juntament 
amb altres dos cuiners de 
renom com són Jeroni Castell, 
del restaurant les Moltes, i 
Vicent Guimerà, de l’Antic 
Molí, tots dos cuiners amb 
estrella Michelin d’Ulldecona, 
que han servit el sopar de 
gala de l’Agència Catalana del 
Turisme a la fira World Travel 
Market de Londres.

L’Ajuntament de la Ràpita 
ha retirat els pals de llum 
que estaven situat al mig del 
carrer dels Pirineus. 
(Notícies de Ràdio Ràpita)

MÉS 
NOTÍCIES 

ALS PORTS
El Govern començarà a instal·lar a mitjans de 
mes punts de recàrrega de vehicles elèctrics
El Govern preveu començar 

a instal·lar a mitjans 
d’aquest mes de novembre els 
punts de recàrrega de vehicles 
elèctrics previstos a 13 ports 
Catalans.  
Aquest dilluns, Ports de la Ge-
neralitat ha adjudicat el projecte 
per 202.000 euros, i preveu im-
plantar estacions en vies públi-
ques senyalitzades i amb accés 
garantit permanentment per a 
usuaris de qualsevol classe de 
vehicle elèctric estàndard. S’ins-
tal·laran tres punts de recàrre-
ga ràpida, que permet tenir un 
80% de la bateria en 20 minuts, 
als ports de Palamós, Vilanova i 

la Geltrú i la Ràpita. Els altres 10 
punts seran semiràpids, als ports 
de Llançà, de la Selva, Roses, 
l’Escala, Guíxols, Blanes, Arenys 
de Mar, l’Ametlla de Mar, Delte-
bre i les Cases. Aquesta segona 
opció permet recarregar el vehi-
cle elèctric en unes 3 hores. El 
nou servei es podrà activar amb 
una aplicació al mòbil, a través 
d’un codi QR o d’un sistema si-
milar. El gerent de Ports, Joan 
Pere Gómez, ha explicat que 
“ara qualsevol ciutadà podrà cir-
cular amb un vehicle elèctric de 
nord a sud del litoral català per-
què els ports estaran equipats 
amb punts de recàrrega”. 

la campanya de pressupostos 
participatius del 2019 a Alca-
nar són: la instal·lació d’un parc 
caní, una pista de cal·listènia, 
un punt d’abastament de vehi-
cles elèctrics, un rocòdrom o 
una pista multiesportiva. A més 
d’aquestes propostes, també 
es podrà escollir entre sessions 
mensuals de cinema familiar o 
actuacions de millora i nous 
equipaments al Casal Jove.

AJUTS
Els 27 municipis ebrencs afectats pels aiguats 
de l’octubre del 2018 rebran 6,9 milions
Els 27 municipis de les 

Terres de l’Ebre que van 
resultar afectats pels aiguats 
de l’octubre del 2018 rebran 
6.904.279,62 euros, en motiu 
de la declaració de “zona 
afectada greument per una 
emergència de protecció 
civil”.   
Segons ha informat aquest 
dimarts el Govern, la Gene-
ralitat i l’Estat han signat un 
conveni de cooperació per 
gestionar els ajuts. La Genera-
litat assumirà la gestió de les 
subvencions, corresponents a 
la valoració dels danys ocasio-
nats per les pluges i desbord-
aments de torrents. 

Els diners serviran per executar 
obres de reparació d’infraes-
tructures, equipaments i ins-
tal·lacions i serveis de titularitat 
municipal i de les mancomuni-
tats.
Els aiguats es van produir entre 
el 18 i el 21 d’octubre del 2018 i 
van afectar Alcanar, l’Aldea, Al-
dover, Alfara de Carles, l’Amet-
lla de Mar, l’Ampolla, Amposta, 
Batea, Benifallet, Bot, Deltebre, 
Freginals, Godall, La Galera, La 
Sénia, Mas de Barberans, Mas-
denverge, Paüls, Roquetes, 
Sant Carles de la Ràpita, Sant 
Jaume d’Enveja, Santa Bàrba-
ra, Tivenys, Tortosa, Ulldecona 
i Vinebre.
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ALARMA A 
ULLDECONA 
PER UNA NOVA 
ARRENCADA 
DE DESENES 
D’OLIVERES 
MONUMENTALS
L’arrencada de desenes d’oli-

veres monumentals d’una finca 
pròxim al nucli de les Ventalles, 
al terme municipal d’Ulldeco-
na (Montsià), ha fet saltar no-
vament les alarmes dels de-
fensors d’aquest patrimoni i 
del mateix consistori. Entre els 
arbres afectats es troben unes 
quinze oliveres que estan ca-
talogades com a mil·lenàries –
amb un perímetre de tronc de 
més de 3,5 metres a 1,3 metres 

del sòl-. 
La plataforma Salvem lo Mont-
sià ha exigit, un cop més, que 
el Govern aprovi una moratòria 
per evitar aquest espoli mentre 
es tramita la llei de protecció 
d’aquest patrimoni al Parla-
ment. 
“Pot passar que, quan estigui 
acabada, ja no hi hagi res per 
protegir”, ha advertit el porta-
veu de l’entitat, Guillem Riba.

EL SECTOR 
CITRÍCOLA 
CANAREU, A  
LA FIRA FRUIT 
ATTRACTION DE 
MADRID 
Un any més, el sector de 
cítrics canareu ha participat 
a Fruit Attraction, la fira 
hortofructícola més impor-
tant d’Espanya i la segona 
d’Europa, que s’ha celebrat a 
Madrid del 22 al 24 d’octu-
bre i que enguany celebra 
l’onzena edició. Alcanar 
ha tornat a tenir-ne una 
presència molt destacada 
amb vuit de la quarantena 
d’empreses catalanes parti-
cipants. Aquestes empreses, 
especialitzades en producció i 
exportació de cítrics i planter, 
són la Cooperativa Exporta-
dora d’Agris, Vivers Alcanar, 
Vivers Sancho Hnos., Vivers 
Alcaplant, SANDO - Alcanar 
Verd, Daniel Fontet, Royo 
Fruits i La Canareva. Fruit At-
traction és el punt de trobada 
comercial de tot el món per a 
la comunitat hortofructícola 
professional que en aquest 
any 2019 ha reunit 1.800 em-
preses expositores directes i 
90.000 professionals de 130 
països sota les premisses de 
comercialització, innovació, 
qualitat i coneixement.

SANTA BÀRBARA 
INSTAL·LARÀ 
CONTENIDORS DE 
SUPERFÍCIE 
Igual que en altres municipis 
de la comarca, Santa Bàrbara 
substituirà prompte, els 
contenidors soterrats després 
dels deu anys de funciona-
ment per altres de superfície.
En total s’ubicaran 16 illes de 
superfície i no es preveu cap 
canvi d’ubicació a les que te-
nim actualment instal·lades. 
Durant aquests dies la zona 
que s’habilita com a plaça 
de bous, s’està utilitzant per 
dipositar aquests nous conte-
nidors, que un cop realitzat el 
seu muntatge, es passaran a 
substituir pels actuals.

MÉS 
NOTÍCIES 

SANTA BÀRBARA
Josep Lluís Gimeno, elegit president de la 
Comunitat de Regants del canal Xerta-Sénia
Josep Lluís Gimeno, de 55 

anys i natural de Santa 
Bàrbara, ha estat elegit com 
el primer president de la 
nova Comunitat General de 
Regants del Canal Xerta-
Sénia, en l’assemblea 
constituent celebrada aquest 
passat dilluns 4 de novembre 
a la seu social de l’entitat, 
ubicada al carrer major de 
Santa Bàrbara.  
Aquest pàges i regant a comp-
te propi va obtenir 59 vots a 
favor, disset més que els acon-
seguits per Domingo Espuny, 
de Roquetes, qui també aspi-
rava a la presidència però fi-

nalment serà el vice-president 
ja que les dos candidatures 
s’han fusionat de forma con-
sensuada. 
Els nous òrgans de direcció 
també comptaran amb Lluís 
Cortiella -el portaveu del pro-
jecte els últms anys, com a se-
cretari, i amb d’altres pagesos 
i regants dels municipis afec-
tats pel projecte al front de les 
àrees econòmica, tècnica i de 
coordinació, a més de la junta 
de regs.
En la votació van participar 
els diferents representants de 
les 13 Comunitats de Regants 
locals que banyarà l’aigua 

del projecte de regadiu, que 
compta amb una concessió de 
10m3/s atorgada fa anys per la 
Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre. 
El pròxim pas que està previst 
serà la presentació del nou 
equip directiu del Xerta-Sénia 
davant del departament d’Agri-
cultura, perquè hi ha pressa en 
començar a executar obres ja 
pressupostades i projectades. 
La primera compareixença pú-
blica dels nous dirigents de la 
Comunitat General de Regants 
es va produir a l’Ajuntament de 
Roquetes, el dimecres passat 
per la tarda.

DESMANTELLAMENT DEL CASTOR
Alcanar i la Plataforma del Sénia volen que 
se’ls reconegui com a part interessada 
L’Ajuntament d’Alcanar i 

la Plataforma Ciutadana 
en Defensa de les Terres del 
Sénia reclamaran al govern 
espanyol que se’ls reconegui 
com a part interessada en 
l’expedient per segellar 
definitivament els pous del 
projecte Castor, l’estudi 
d’impacte ambiental i el pla 
de desmantellament.    
Després de tots els antece-
dents que han portat al fias-
co del projecte, consideren 
imprescindible poder con-
trolar i seguir de prop tot el 
procediment. “Estem farts de 
les mentides del govern es-
panyol amb aquest projecte 

i que se’ns ignori com a part 
afectada. Això projecta una 
desconfiança crònica”, ha de-
clarat l’alcalde d’Alcanar, el re-
publicà Joan Roig. Reclamaran 
també que es facin públics els 
costos d’hibernació i s’indem-
nitzi els propietaris expropiats. 
Des de la Plataforma del Sénia 
consideren fonamental estar 
pendents del procés per evitar, 
entre d’altres aspectes, “que 
no torni a beneficiar la mateixa 
empresa que va fer el fiasco”, 
segons ha apuntat el portaveu 
de l’entitat, Evelio Monfort. “Ho 
desmantellarà Enagás o li ho 
tornaran a donar a Florenti-
no?”, s’ha preguntat. (ACN) L’alcalde d’Alcanar, Joan Roig, entre els portaveus de la Plataforma Evelio i Cristina.
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ACTE A MAS 
D’ENRIC 
Dilluns els candidats republi-
cans al Congrés per la demar-
cació, Jordi Salvador i Norma 
Pujol, han portat la campanya 
fins  al centre penitenciari de 
Mas d’Enric, al Catllar. Allà 
han explicat als interns, entre 
els que estaven la presidenta 
Carme Forcadell i la jove Laura 
Solé, les propostes republica-
nes per al 10 de Novembre. Els 
candidats han explicat en sortir 
que l’acte s’ha convertit en 
“una assemblea molt partici-
pativa on s’ha debatut sobre la 
república, l’amnistia i els drets 
socials, i també sobre temes 
propis dels interns. La presi-
denta Forcadell ha demostrat 
el seu lideratge i estar en molt 
bona forma política”. Norma 
Pujol ha demanat “l’amnistia 
dels presos i preses polítiques, i 
el retorn dels exiliats i exilia-
des”. Salvador ha denunciat 
“l’abús de la presó preventiva. 
No pot ser que algú estigui fins 
a 4 anys sense judici”.

ACTES DE JUNTS 
Junts per Catalunya ha fet, 
aquesta setmana, actes a 
la comarca del  Montsià, a 
Freginals amb l’alcalde Josep 
Roncero i a Masdenverge amb 
l’alcalde Rene Gonel i també 
amb Mònica Sales i Annabel 
Sales. A més, dimarts va ha-
ver-hi un acte a  Bítem i dilluns 
una roda de premsa a Alcanar, 
en la que Ferran Bel, acompa-
nyat de la candidata al Senat, 
Teresa Moya, i el cap local, Ivan 
Romeu, va fer una valoració 
sobre el tancament del Castor. 
Bel i Moya van defensar el 
“desmantellament immediat 
d’aquesta plataforma”.  Així 
mateix, Junts per Catalunya va 
presentar, a Tortosa, amb el 
cap de llista al Congrés, Ferran 
Bel, les propostes econòmi-
ques: “millorar el règim fiscal 
per a les Pimes i autònoms, 
més inversió a la Costa Dau-
rada i de l’Ebre, accions per la 
pagesia i un pla de reindustri-
alització a la Ribera d’Ebre per 
l’etapa postnuclear”, foren les 
propostes presentades.

MÉS 
NOTÍCIES 

POLÍTICA
Ferran Bel (JxCAT) assegura que faran servir 
tots els vots per “forçar el Govern a negociar”
Junts per Catalunya ha 

celebrat aquest dimecres 
a Tortosa el míting central 
de campanya a les Terres de 
l’Ebre que ha comptat amb la 
participació d’Artur Mas i el 
conseller Damià Calvet. 
L’alcaldessa de Tortosa, Meritxell 
Roigé ha obert l’acte demanant 
el vot per Junts per Catalunya 
per tal de “fer justícia als presos 
polítics”. “Ningú entendria que 
després de la injusta sentència 
Catalunya no respongués des-
bordant les urnes”, ha exposat.
El cap de llista al Congrés per 
la circumscripció de Tarragona, 
Ferran Bel, ha destacat que “llui-
tarem per la llibertat immediata 
dels presos polítics, volem la nul-
litat de la sentència”. “Volem dià-
leg, un diàleg sense condicions i 
farem valer tots els nostres vots 
per tal de forçar el govern a que 
negociï”, ha afirmat Bel, que ha 
alertat que “si no anem a votar, 
algú votarà per nosaltres, i des 
d’Europa no s’entendria l’abs-

tenció dels independentistes”. En 
aquesta línia el candidat ha fet 
una crida a “que ningú es quedi 
a casa el diumenge” i ha posat 
de manifest que “Junts per Cata-
lunya som els únics que anem a 
treballar per Catalunya sense re-
galar els vots a canvi de res”. Ar-
tur Mas ha destacat que “per tal 
de guanyar l’estat espanyol cal 
enfortir-nos nosaltres i debilitar 
els adversaris”. “Junts per Catalu-
nya és l’opció que més enforteix 

Catalunya, perquè som els de 
posar per davant el país al par-
tit, però també som l’opció que 
més debilita l’adversari, ja que 
som aquells que més tem l’es-
tat espanyol”, ha conclòs. Per la 
seva banda, el candidat al Senat, 
Hèctor López Bofill ha comen-
çat celebrant que “a Europa no 
compren el discurs del rei i l’estat 
espanyol: el Regne Unit ha de-
sestimat l’euroordre”.
“Suspenent els drets polítics del 

Josep Rull com a càrrec electe 
han volgut suspendre els vostres 
vots”, ha denunciat el conse-
ller Calvet, que ha cridat a votar 
Junts per Catalunya per tal de 
“demostrar-los que per molt que 
vulguin segrestar els nostres vots, 
mai ningú ens podrà dir a qui 
hem de votar”. “Nosaltres som els 
de treballar dia a dia pel territori, 
amb el Josep Rull vam aconse-
guir que l’Euromed parés a les 
Terres de l’Ebre”. (ebredigital.cat)

POLÍTICA
Norma Pujol: “el vot republicà és la millor 
garantia per defensar l’Ebre”
Els candidats republicans 

Norma Pujol i Miquel 
Aubà ha presentat aquest 
matí el programa territorial 
que defensaran a les Corts 
espanyoles.   
Pujol ha afirmat que “el vot re-
publicà és la millor garantia per 
defensar l’Ebre i respondre amb 
contundència la repressió i la 
sentència de la vergonya”.
La candidata  ha destacat que 
“la millor resposta és una victò-
ria republicana a Catalunya per 
donar un missatge clar i nítid 
al món. Estem convençuts que 
el 10 de novembre tornarem a 
pintar de groc republicà les ur-
nes de les Terres de l’Ebre i de 
tot el país”. Pujol ha demanat el 
vot per “per aturar la gran coali-
ció PSOE-PP i la menor coalició 
PSOE- Ciudadanos, i per  aturar 

la ultradreta que va legitimar el 
rei espanyol amb el discurs del 
3 d’octubre. Les seves paraules 
van avalar la violència policial de 
l’1 d’octubre i la violència judicial 
i verbal de després”.
El cap de llista Miquel Aubà ha 
demanat que “la gent de l’Ebre 
voti en clau territorial” perquè 
“cal anar a Madrid a plantar cara, 
a dir que tenim memòria, que 
n’estem farts del maltracte i el 
menyspreu del PP i del PSOE  
cap a les Terres de l’Ebre”.
El programa republicà segons 
Aubà incorpora “les inversions i 
les infraestructures de les Terres 
de l’Ebre que fa anys que espe-
rem que els governs espanyols 
acabin”. Aubà a més de reivindi-
car accions en defensa de la pa-
gesia catalana demanarà un ca-
lendari de desmantellament del 

Castor, la creació d’una comissió 
d’investigació al Congrés per di-
rimir responsabilitats tècniques, 

polítiques i econòmiques, i la 
devolució dels diners als consu-
midors.
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DARRERS ACTES 
D’ERC 
Avui divendres, ERC celebra 
actes a Rasquera (19.30 h.), 
Al Centre Cívic, amb l’alcalde 
Josep Manuel Ramos i Irene 
Fornós. A les Cases (19.30 h), 
a la Llar de Pensionistes i jubi-
lats, amb Ivette Fibla, l’alcalde 
Joan Roig i Alfons Montserrat. 
També avui divendres, hi hau-
rà acte republicà a Roquetes 
(20 h) a l’ajuntament, amb 
l’alcalde Paco Gas i Norma 
Pujol. A Ulldecona (20 h), Sala 
de sessions de l’Ajuntament, 
Alfred Paredes, Maite Bel 
i Miquel Aubà. (En acabar, 
sopar gratuït al Claustre per 
als assistents). Ahir dijous, 
van fer-se els actes a Tortosa, 
Amposta, Móra d’Ebre, Móra 
la Nova, l’Ampolla, Camarles i 
El Perelló. 

CRUZ SOSTÉ QUE 
IL·LEGALITZAR 
REFERÈNDUMS ÉS 
UNA “MESURA DE 
PRUDÈNCIA”  
Manuel Cruz, cap de llista del 
PSC al Senat, ha justificat 
que tipificar al Codi Penal la 
celebració de referèndums 
que ha promès el PSOE és 
“una mesura d’elemental pru-
dència” per evitar que pugui 
tornar a succeir. “Les perso-
nes que van incórrer en això 
estan dient que ho tornaran 
a fer”. Sobre el compromís 
del president Pedro Sánchez 
a extradir Puigdemont, Cruz 
ha puntualitzat que el govern 
espanyol només s’ha fet càr-
rec d’activar els mecanismes 
legals per a què això passi. 
“No era una intromissió amb 
el poder judicial, és obvi que 
l’executiu no pot fer-la”. “La 
convocatòria de referèndums 
es va tipificar com un delicte 
en l’etapa del president del 
PP, José Maria Aznar. El PSOE 
ho va recórrer al Tribunal 
Constitucional i l’alt tribunal 
els va donar la raó. “Després 
no es va tornar a penalitzar 
perquè res feia pensar que 
aquesta situació es podia 
produir”.

MÉS 
NOTÍCIES 

SANT JAUME
Frenar el despoblament i el canvi climàtic, 
principals objectius dels socialistes ebrencs
El PSC va dur a terme un 

acte a Sant Jaume, en el 
que l’alcalde i candidat de 
la formació per Tarragona al 
Senat, Joan Castor Gonell, 
va proposar un model de 
creixement de les Terres de 
l’Ebre basat en l’economia 
circular, que mantingui 
l’activitat tradicional primària 
i l’agroindústria que se’n 
deriva.
Entre els principals objectius 

del PSC per aquestes properes 
eleccions, està el d’aconseguir 
la màxima energia possible a 
través de fonts renovables i 
convertir la transició ecològica 
en llocs de treball frenant així el 
despoblament i el canvi climàtic. 
Dimarts, l’acte electoral va ser a 
Tortosa amb Manel Cruz i Ignaci 
Urquizu de convidats, amb Joan 
Castor Gonell, i la Dolors Bel, 
regidora de Tortosa, número 3 
per Tarragona al Congrés.

FLIX
Rufián acusa a Sanchez de “rebentar la separació 
de poders inherent a qualsevol democràcia”
Esquerra Republicana va 

celebrar a Flix el seu acte 
central de campanya a les 
Terres de l’Ebre.     
Davant més de 500 assistents el 
cap de llista republicà al Con-
grés, Gabriel Rufián, va denun-
ciar que el president espanyol, 
Pedro Sánchez, hagi presumit 
de controlar la Fiscalia: “Sánc-
hez està rebentant la separació 
de poders inherent a qualsevol 
democràcia amenaçant d’uti-
litzar la Fiscalia en contra de la 
dissidència política catalana”. I li 
va etzibar: “Pedro, ningú com tu 
mereix ser derrotat a Catalunya 
aquest 10N, deixa de fer el ridí-
cul”. El govern espanyol sempre 
ha assegurat que la Fiscalia no 
obeeix ordres polítiques, però 
avui Sánchez s’ha vantat d’es-
tar al darrere de l’extradició del 
president Carles Puigdemont.
Rufián també va condemnar els 
insults i atacs recents de Sánc-
hez a l’escola pública i als mit-
jans de comunicació públics 
catalans, així com la proposta 
del president espanyol d’inclou-
re al codi penal l’organització 
de referèndums. El candidat va 
assegurar que “si el PSOE es tro-
ba fort i pot escollir, escollirà la 
gran coalició amb el PP i Cs”, i 
“l’únic obstacle a la regressió 
de drets” que això suposaria és 
Esquerra Republicana”. En la 
mateixa línia, el president del 
Parlament, Roger Torrent, va 

acusar Sánchez d’estar “obses-
sionat” per convertir-se en el 
portaveu de la dreta espanyola i 
d’estar al darrere de l’empreso-
nament dels presos i les preses 
polítiques. També es va mostrar 
convençut que l’Estat “ens tanca 
a la presó perquè no sap fer res 
més, perquè és el que ha fet tota 
la vida i sap que som els únics 
capaços de crear grans majories 
i de guanyar”. Pel president del 
Parlament, “aquest 10N la tria és 
entre repressió o democràcia, el 
règim del 78 o la República, la 

gran coalició o Esquerra”.La se-
cretària general adjunta i porta-
veu del partit, Marta Vilalta, tam-
bé va intervenir a l’acte: “Hem 
decidit que no ens rendim mal-
grat les seves estratègies de re-
pressió i de por. Tenim clar que 
l’adversari és l’Estat, que fa una 
operació de guerra bruta, amb 
una sincronització de tots els 
poders, per tal de criminalitzar 
i perseguir l’independentisme”. 
El també candidat Joan Josep 
Nuet ha plantejat que el 10N 
poden passar dues coses, “que 

guanyi el PSOE a Catalunya i que 
això signifiqui que la sentència 
de 100 anys contra els nostres 
amics i companys és benvingu-
da en aquesta terra, o que gua-
nyi el groc republicà i que els 
set jutges del Suprem tinguin un 
bon mal de panxa la nit del 10N”. 
També han defensat el projecte 
republicà la candidata del Jo-
vent Republicà, Marta Rosique; 
l’alcalde de Flix, Francesc Barbe-
ro; la número 2 per Tarragona, 
Norma Pujol; i l’alcalde de Móra 
la Nova, Francesc Xavier Moliné.
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El passat dimarts 29 
d’octubre va tenir lloc a la 

biblioteca Marcel·lí Domingo 
de Tortosa una xerrada del 
Departament d’Infermeria 
de la URV, organitzada per 
AFCISQUIM, associació de 
fibromiàlgia, Síndrome de 
fatiga crònica, i síndrome de 
sensibilitat química de Tortosa, 
sobre la fibromiàlgia en homes. 
Aquesta malaltia és invisible, 
genera dolor, un cansament 
extrem i és de difícil diagnòstic.

Parlem amb Pilar Montesó infer-
mera UB. Llicenciada en Ciències 
Polítiques i Sociologia UNED. De-
partament d’Infermeria URV.

El desconeixement, la falta 
d’informació i diagnòstics de 
la fibromiàlgia ha obert la 
porta a una campanya de mi-
cromecenatge per investigar 
la fibromiàlgia en homes.
Efectivament, som un equip for-
mat per professionals de la salut 
pertanyent al Departament d’In-
fermeria de la Universitat Ro-
vira i Virgili, Luther  College, els 
hospitals Santa Maria de Lleida, i 
l’Atenció Primària de la Gerència 
Territorial de les Terres de l’Ebre 
i col.laboració també de Mayo 
Clinic. El projecte es titula: FI-
BROMIALGIA EN HOMBRES, LA 
GRAN DESCONOCIDA. La fibro-
miàlgia és una malaltia crònica en 
què les persones experimenten 
dolor musculoesquelètic i símp-
tomes psicològics. La majoria de 
persones diagnosticades de la 
Síndrome de Fibromiàlgia (SFM) 
són dones, de manera que hi ha 
escassos estudis de com afec-
ta la malaltia als homes. Per tal 
d’aconseguir fons es durà a ter-
me una campanya de microme-

cenatge, a través de la plataforma 
PRECIPITA, de la Fundació Espa-
nyola per a la Ciència i la Tecno-
logia (FECYT), especialitzada a 
promoure finançament col·lectiu 
de la ciència. Aquesta plataforma 
pertany al Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades. Les 
donacions desgraven tant a les 
persones físiques (IRPF) com a les 
persones jurídiques (Impost de 
Societats).

A hores d’ara, se sap l’origen 
d’aquesta malaltia?
No, l’origen és del tot descone-
gut, hi ha moltes teories com la 
de base genètica malgrat que 
no hi ha cap gen específic de la 
malaltia, però el fet d’afectar a di-
ferents membres d’una mateixa 
família podria existir alguna rela-
ció. Altres teories són l’hormonal, 
la infecciosa o la tòxica, però cap 
d’elles té suficient força.
Una altra teoria important que 
apareix és com l’estrès agut o 
crònic pot afavorir l’aparició de 
la malaltia. Aquest últim involucra 
a les emocions i com una inade-
quada gestió d’aquestes pot afa-
vorir el procés o pot produir un 
alentiment en la millora.

Existeixen marcadors per di-
agnosticar la fibromiàlgia?
Actualment no es disposa de 
cap marcador diagnòstic per la 
FM malgrat que hi ha molts es-
tudis oberts però són de poca 
evidència científica. Aquests no 
presenten dades objectives ni 
analítiques, sinó que es basen 
en dades subjectives dels indivi-
dus afectats. Això comporta una 
gran dificultat per als professio-
nals i també una gran inversió de 
temps i diners per part de la per-
sona per esbrinar què li està pas-

sant. En l’actualitat, el termini mig 
del diagnòstic pot tardar entre els 
2 i 6 anys. Actualment no existeix 
un diagnòstic inequívoc, però hi 
ha nous criteris que són molt útils 
per a les persones afectades, ja 
que el fet de tenir una resposta 
els disminueix l’angoixa i s’eviten 
proves complementàries costo-
ses i/o innecessàries. Aquest can-
vi permet al pacient ser escoltat 
durant la revelació dels seus te-
mors, molèsties i expectatives.

Les proves neurocognitives 
podem ajudar al diagnòstic?
Amb els nous criteris ACR 2010 
-2016 les alteracions cognitives 
es consideren un dels símpto-
mes més importants amb el que 
les proves neurocognitives sí que 
serveixen per a diagnòstic.

Un malalt/a de fibromiàlgia 
també pateix fatiga crònica?
Poden coexistir amb dues malal-
ties en el mateix pacient, però es 
consideren malalties diferents. 

El que sí que es dóna en la gran 
majoria d’ocasions és la fatiga en 
els afectats de FM però no com 
a malaltia sinó com a símptoma.

Quins serien els tractaments?
Els tractaments proposats fins ara 
solen ser simptomàtics i no cura-
tius, amb el que es pretén millorar 
la qualitat de vida. Especialment 
estan encaminats a disminuir el 
dolor, la fatiga, millorar la qualitat 
del son i millorar l’adaptació en-
tre altres. Altres recomanacions 
fetes per la societat de reumato-
logia canadenca i d’Israel també 
estan d’acord amb la necessitat 
d’individualitzar els tractaments i 
posar en primera línia la teràpia 
no farmacològica. El més estudi-
at i el que millors resultats dona 
entre els tractaments és el mul-
tidisciplinari i que ha d’incloure el 
psicològic, l’exercici físic i el far-
macològic com a simptomàtic.

Que pot fer el pacient per mi-
llorar la seua qualitat de vida?

En les properes setmanes L’exer-
cici físic ajuda a disminuir el dolor 
perquè provoca una estimulació 
de les regions cerebrals involu-
crades en la inhibició del dolor. A 
més, els estiraments disminueixen 
la rigidesa muscular, l’ansietat i la 
depressió. Les teràpies psicològi-
ques més empleades són l’apre-
nentatge d’estratègies d’afronta-
ment que disminueixen el dolor, 
l’ansietat i la depressió. També la 
teràpia cognitiva-conductual i la 
resolució de problemes perme-
ten millorar la vida laboral i per-
sonal del pacient augmentant la 
capacitat d’afrontament i millora 
psicològica. No existeix consens 
sobre quins exercicis són els més 
beneficiosos però destaquem els 
exercicis aeròbics (caminar, bici-
cleta, marxa nòrdica, ballar, entre 
altres). També estan els exercicis 
de reforç muscular amb els que 
es pot augmentar la força, la 
resistència i la potència muscular. 
Altres exercicis d’estirament i fle-
xibilitat com podria ser la tècnica 
de pilates o el tai chi amb l’objec-
tiu de millorar la flexibilitat o grau 
de moviment muscular, articular 
o teixits blans o inclús guanyar 
harmonia de moviment. Una al-
tra peça clau pels professionals 
d’infermeria és l’educació sani-
tària que es considera una eina 
indispensable per millorar l’auto-
gestió i la informació del pacient 
així com l’acceptació. Incorporar 
l’educació sanitària és important 
a l’hora d’aconseguir l’automa-
neig de la malaltia i motivar a la 
persona per al canvi.

Ens podeu seguir a facebook: @
fibroebre
Podeu fer les donacions a la pla-
taforma PRECIPITA a traves de:
htttps://ciencia.precipita.es/fi-
bromialgia
info@precipita.es
telèfon: 606546084
També estem oferint uns llibres, 
un d’ells d’exercici físic, que po-
den comprar i la venda va desti-
nada íntegrament a precipita.
Contacte: 
mariapilar.monteso@urv.cat, 
ilga.rusckack@urv.cat
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MICROMECENATGE PER 
INVESTIGAR LA FIBROMIÀLGIA 
EN HOMES
PILAR MONTESÓ
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COMUNICAT DE 
L’EQUIP DE GOVERN 
DE MÓRA D’EBRE
Dilluns, van haver-hi concen-
tracions veïnals a Móra d’Ebre 
per rebutjar l’increment del 
20% dels impostos munici-
pals.  Arran de les queixes, 
l’equip de Govern morenc va 
fer un comunicat: “dimarts es 

va mantenir una reunió con-
vocada per l’Alcalde i pel pri-
mer Tinent d’alcalde i regidor 
d’Hisenda de Móra d’Ebre amb 
els caps de tots els grups po-
lítics amb representació muni-
cipal. El tema únic era tractar 
el recentment aprovat aug-
ment d’impostos i taxes lo-
cals, amb l’objectiu per part de 
l’equip de govern de presentar 
un nou conjunt d’alternatives 

que minorin de forma sensible 
l’augment inicialment previst. 
L’equip de govern, atenent a les 
peticions i demandes de la po-
blació ha formulat de nou el Pla 
Econòmic i Financer (PEF) amb 
l’aplicació de criteris que ante-
riorment no es contemplaven. 
Així, l’equip de govern havia 
considerat determinades des-
peses imprescindibles per a la 
població i al veure que els mo-

EL CONSELL 
DE LA RIBERA 
D’EBRE IMPULSA 
LA INSTAL·LACIÓ 
D’ANTENES 5G 
El ple del Consell Comarcal de 
la Ribera d’Ebre va aprovar 
que l’ens es presenti a la 
convocatòria de subvencions 
del Pla Únic d’Obres i Serveis 
de Catalunya (PUOSC) 2020-
2024 per poder impulsar 
la instal·lació d’antenes 5G 
al polígon del Molló. En el 
ple també es van aprovar 
les bases reguladores de la 
concessió de subvencions 
públiques per al reequilibri 
comarcal, especialment pen-
sades per als quatre ajunta-
ments —Benissanet, Miravet, 
Ginestar i Rasquera— que 
queden al marge de la zona 
nuclear d’Ascó i, per tant, de 
les aportacions econòmiques 
de la nuclear. “Cada un dels 
municipis rebrà una ajuda 
de 10.000 euros per invertir 
en infraestructures”, segons 
ha precisat la presidenta de 
l’ens, Gemma Carim.

ACTES A FLIX PER 
LA MARATÓ 
Demà dissabte, a partir de 
les 4 de la tarda i a la pista 
de La Unió Social, tindran lloc 
els actes solidaris a benefici 
de La Marató de TV3, que en 
aquesta edició està dedicada 
a les malalties minoritàries. 
Al llarg de la tarda i fins a les 
primeres hores de la nit hi 
haurà un seguit d’activitats 
organitzades conjuntament 
per l’Ajuntament de Flix i el 
col·lectiu d’entitats flixan-
ques.

MÉS 
NOTÍCIES 

MEMORIAL DE CAMPOSINES
L’anàlisi de les restes de soldats permeten 
extreure seixanta mostres genètiques
Al 2017, 4.200 ossos, de 

166 soldats, dipositats al 
Memorial de les Camposines, 
a la Fatarella, es van traslladar 
al laboratori de la Universitat 
Autònoma de Barcelona per 
extreure’n l’ADN.  
Els treballs han permès extreure 
mostres genètiques de 60 indivi-
dus que ara es creuaran amb les 
que familiars de desapareguts i 
morts a la Guerra Civil han apor-
tat al Banc d’ADN. La consellera 
Ester Capella ha presidit l’acte de 
retorn d’aquestes restes al Me-
morial aquest dimecres on ha 
posat en valor “l’esforç titànic” 
que fa la Generalitat per identifi-

car les persones que van quedar 
enterrades en fosses, vorals de 
carretera i marges de camins du-
rant la Batalla de l’Ebre. Les res-
tes de 106 soldats no han pogut 
analitzar-se. “La feina ha estat 
molt difícil perquè molts dels os-
sos recuperats estaven desgas-
tats perquè es trobaven en su-
perfície o remoguts i afectats pel 
pas del temps i la climatologia”, 
ha explicat la consellera. Els tre-
balls al laboratori sí que han per-
mès extreure l’ADN de 60 indivi-
dus. “No sabem qui són, no els 
podem posar noms i cognoms, 
però tenim més possibilitats de 
descobrir qui eren”.

rencs i morenques no ho veien 
així, s’ha treballat per obtenir 
un estalvi del 60% de l’import 
previst inicialment. Bàsicament 
aquesta rebaixa ha sortit de 
partides que s’han disminuït, o 
fins i tot eliminat, i rebaixant les 
remuneracions de càrrecs elec-
tes i del càrrec de confiança. 
D’aquesta forma l’increment de 
l’IBI i de l’impost de circulació 
que inicialment era d’un 20% 

ACTUACIONS
Restauració dels terrenys forestals afectats 
per l’incendi de la Ribera d’Ebre
El Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació segueix 
executant les actuacions 
urgents de restauració dels 
terrenys forestals afectats 
a la Ribera, el Segrià i les 
Garrigues per l’incendi de 
finals de juny.    
Fins ara, s’han realitzat treballs 
vora els vials en una longitud 
de 61 quilòmetres i s’han exe-
cutat fagines per retenir el sòl 
en aquelles zones amb més 
pendent, en una superfície de 
50 ha. Els treballs, que es van 
iniciar el setembre, es duen a 
terme en aquelles zones sobre 
les quals Agricultura ha obtin-

gut autorització i que repre-
senten una superfície de 1.243 
ha. L’incendi va afectar 5.046 
hectàrees, de les quals un 80% 
són forestals (4.071 ha). Les au-
toritzacions es van obtenint per 
sectors a mesura que avancen 
els treballs. D’altra banda, Agri-
cultura ha executat, fins al mo-
ment, fagines en una superfície 
de 50 ha. La construcció de fa-
gines és la feina més lenta de les 
programades per la conselleria, 
i la que s’ha prioritzat per evitar 
l’erosió amb episodis de pluges 
com els darrers. De la superfí-
cie autoritzada, resta executar 
fagines sobre una superfície de 
78 ha. Agricultura també està 

Les autoritats, presenciant el retorn de les restes òssies analitzades.

treballant en els diferents pro-
jectes de regadiu situats a la 
zona afectada per l’incendi. Un 
dels més avançats és el projecte 

de transformació en regadiu de 
la serra del Rovelló, als termes 
municipals de la Torre de l’Espa-
nyol i de Vinebre.

ara quedarà en un 8,5%; en 
tant que l’increment de l’aigua, 
clavegueram i recollida de la 
brossa quedarà en un 14% en-
lloc del 20% que estava previst. 
L’efecte que la disminució del 
60% representa per una família 
de quatre membres, amb una 
habitatge sense piscina i un 
vehicle, és un increment mitjà 
anual, sumats TOTS els impos-
tos municipals, de 58 euros”.
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GANDESA NETEJA 
BOSCOS I OBRE 
PISTES FORESTALS 
AMB LA VISTA 
POSADA AL FUTUR 
CENTRE DE CALOR 
MUNICIPAL
L’Ajuntament de Gandesa ha 

obtingut tres ajuts del Depar-
tament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca i Alimentació de 
la Generalitat per a tirar enda-
vant treballs de neteja de bos-
cos i d’obertura de pistes de 
forestals al terme municipal. 
Les inversions efectuades amb 
aquests ajuts en els tres projec-
tes que s’han executat superen 
els 58.000 euros, desglossa-
des de la manera següent: 1.- 

Obertura de dues pistes 1,25 
kms de vial. 2.- Aclarida de mi-
llora rodals G1 i G2. 3.- Aclarida 
linia de defensa del paratge coll 
d’en Canar.
Aquestes inversions se sumen 
a les sol·licitades per part de 
l’Agrupació de Defensa Fores-
tal Montverd, de Gandesa, amb 
un import de 25.000 euros per 
a netejar una superfície de 17 
hectàrees de bosc. 

La fusta que s’extreu en aques-
tes actuacions s ‘utilitzarà en 
el futur centre de calor que 
s’ha d’instal·lar a Gandesa l’any 
2020, un equipament que ha 
d’abastir les necessitats de ca-
lefacció i aigua calenta dife-
rents equipaments municipals: 
l’Escola Pública Puig Cavaller, 
la Biblioteca Dr. Mn. Joan B. 
Manyà i la llar d’infants Lo Pa-
nilló.

XERRADES DEL 
DEPARTAMENT DE 
SALUT 
Dimecres passat, al Centre 
d’Interpretació de Benifallet 
va haver-hi una xerrada 
sobre la reorganizació dels 
serveis mèdics i els nous 
horaris d’atenció al Consulto-
ri de Benifallet, a càrrec del 
Departament de Salut. No ha 
estat l’únic per informar del 
nou model.

RECTA FINAL A 
LES FESTES DE 
XERTA 
Des d’avui i fins dimarts, 
Xerta acabarà de gaudir de 
les festes en honor al seu 
patró, Sant Martí. Dilluns 
serà el dia gran i el següent, 
dimarts, serà la celebració de 
Sant Martinet amb la que es 
tancarà la festa major. 

PLE DE 
ROQUETES 
L’Ajuntament de Roquetes 
informa que en el passat Ple 
ordinari del mes d’octubre, 
es va aprovar la modificació 
pressupostària núm. 21/2019, 
per a, entre altres, la cons-
trucció d’una pista i tanca-
ment perimetral de la zona 
verda ubicada entre la Torre 
d’en Gil i l’Observatori amb 
un pressupost de 20.000 €.
D’altra banda, també 
informar que han quedat 
finalitzats els treballs de 
millora de diversos camins a 
Alfara de Carles i Roquetes 
que transcorren pel Parc 
Natural dels Ports.

MÉS 
NOTÍCIES

SANITAT
Salut aposta per horaris més conciliadors 
per retenir els metges a les zones rurals 
A la regió sanitària oest 

de Tortosa, des d’aquest 
dilluns, els metges de 
capçalera atenen quatre dies 
al matí als consultoris locals 
i el cinquè, de tarda, als CAP 
Baix Ebre de Tortosa i el de 
Roquetes.     
També hi haurà un equip des-
tinat exclusivament a l’atenció 
domiciliària per als nou pobles. 
La reorganització afecta el Mas 
de Barberans, Alfara de Carles, 
Paüls, els Reguers, Benifallet, 
Xerta, Aldover, Jesús i la Raval 
de Crist. Fins ara, aquests pobles 
compartien metge, les atencions 
domiciliàries alentien l’atenció 
als consultoris i els horaris ba-

llaven d’un dia per l’altre. D’altra 
banda, el nou model vol evitar la 
fuga dels professionals d’aquesta 
zona que reclamaven millorar la 
conciliació familiar. Mar Lleixà, 
gerent de la Regió Sanitària Ter-
res de l’Ebre ha defensat que el 
nou model, acordat també amb 
el personal sanitari, és la mane-
ra per garantir també l’atenció 
als matins. “Concentrant la tasca 
assistencial en horari de matí, es 
millora la conciliació de la vida 
laboral i familiar que reclamen els 
treballadors de l’atenció primà-
ria”. D’aquí a dos mesos, aquests 
nous horaris es revisaran i es va-
loraran amb els professionals de 
primària de l’ICS i els alcaldes.

JESÚS
L’Institut Escola Daniel Mangrané, reconegut 
dins del premis inclusius de l’Esport Català
El projecte «Setmana de 

l’Esport» de l’Institut 
Escola Daniel Mangrané de 
Jesús, ha estat reconegut 
amb una de les beques dels 
Primers premis inclusius 
de l’Esport Català que ha 
organitzat ONAT Foundation, 
per tal de promoure i valorar 
els col·lectius que treballen 
en favor de la inclusió 
des d’àmbits diversos, en 
aquest cas l’educació, i 
amb l’objectiu de generar 
integració a partir de la 
pràctica esportiva i l’activitat 
física, i defensar l’esport 

com a millor instrument 
per la inclusió social de les 
persones i col·lectius amb 
«capacitats diferents».     
La beca que s’atorgarà com a 
premi té com a objectiu ajudar 
a finançar les històries, esdeve-
niments, activitats i somnis ins-
piradors relacionats amb l’es-
port inclusiu, en aquest cas les 
activitats vinculades amb la Set-
mana de l’Esport que se cele-
bra al centre, coincidint amb la 
setmana de l’Activitat Física i la 
Salut que es celebra al poble de 
Jesús organitzada i coordina-
da per l’EMD de Jesús. Aquesta 

Mar Lleixà, gerent de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre.

lebrarà el proper 2 de desembre 
a les 19 h al Palau de Pedralbes 
de Barcelona. Aquest programa 
compta amb el suport de la Se-
cretaria general de l’Esport de 
la Generalitat de Catalunya i el 
seu pla de suport a l’esport in-
clusiu.

setmana pretén que la comuni-
tat educativa de l’Institut Escola 
Daniel Mangrané, entesa en el 
sentit més ampli, practiqui de 
forma lúdica i mai competitiva, 
diferents activitats esportives. 
El lliurament de les beques tin-
drà lloc en una gala que se ce-
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BATEA, EL CAMPIÓ 
TAPAT
Si el Barça hagués jugat a 
Jesús, no sé si hagués marcat 
sis gols com va fer el Batea a 
la primera part. Vaig dir abans 
de començar la temporada 
que el fitxatge del míster Jose 
López seria important per 
aquest equip: 3 ascensos amb 
el Torreforta, 2006 tercera 
catalana, 2008 segona cata-
lana, 2010 preferent  i tercer 
lloc a la 1 catalana 2014. I 2017 
ascens amb el Valls. Míster de 
caràcter guanyador, sap portar 
el grup de manera impecable 
i va fitxar als seus peons de la 
seva zona, units als jugadors 
que continuaven de la passada 
campanya. Únic equip invicte 
de la tercera catalana, ha 
fet 36 dianes i ha marcat en 
totes les jornades. Nou dels 
seus jugadors han marcat i un 
Ferri que ha fet 12 gols en 9 
Jornades. Hi ha altres jugadors 
importants com Vilanova, 
Botero, Paul...ull amb aquest 
Batea que va a per l’ascens. 
Té les cinc variants per ser 
campió: regularitat, bon equip, 
bon míster, un vestidor que 
és una pinya i una gran afició. 
El Batea, que va ascendir de 
4a catalana a la temporada 
2012/13, és un equip ambiciós: 
ascens a la segona (2015/16) 
on va estar dues campanyes i 
la passada de nou va estar en 
la lluita de l’ascens fins l’última 
jornada. No sé si el Batea serà 
campió o subcampió però, 
juntament amb el R-Bítem, és, 
fins ara, el més regular.

CELMA

PLOU SOBRE 
MULLAT
Les darreres setmanes he 
tornat a sentir parlar d’alguna 
incidència en partits de base. 
No puc seguir-ne tots els 
que voldria però els cap de 
setmana, quan vaig a gra-
var, puc estar-hi una estona 
veient-ne, o bé al final o quan 
comencen. Passen les tempo-
rades i, malgrat les campanyes 
de prevenció, continuo veient 
actituds de pares que no són 
les que correspondrien en 
partits de formació. També 
he de dir que sempre són una 
minoria però és una minoria 
que, malauradament, fa massa 
soroll. Jo entenc a clubs que 
prenen mesures amb joves 
jugadors que són o poden ser 
conflictius i també amb pares 
que poden crear problemes. És 
per tot aquell tema dels valors. 
Però no sempre és així. També 
s’ha de remarcar que són molts 
més els nois/noies que compe-
teixen amb una bona educació. 
I cal destacar-ho. Però llavors, 
si els conflictes els poden crear 
sempre els mateixos, per què 
no s’actua? ¿Per què són bons 
jugadors?. Em deia un tècnic fa 
pocs dies que un jugador que 
porta problemes no és un bon 
jugador. En qualsevol cas, el 
que està clar és que no poden 
haver nervis i tensions a la 
graderia en un partit de base. 
I menys ‘torturar’ a l’àrbitre. 
Sé que cada temporada és la 
mateixa tonada, però intentem 
fer un esforç perquè els valors 
realment s’imposen sempre.  

MICHEL

MINUT 91 . A CANAL TERRES DE L’EBRE
DIUMENGE (23.30 h).

Resums amb els gols: Ascó-Viladecans, 

Camarles-Perelló,  M Nova-Gandesa, Ametlla-Catalònia, Olimpic-R 

Bítem, Aldeana-Arnes, J i Maria-Flix, Catalònia B-Pinell, 

Alcanar-Fatarella i  Roquetenc-Alcanar (veterans)

PROPERA JONADA

PRIMERA CATALANA

Ascó-Viladecans dissabte 16h

SEGONA CATALANA 

DISSABTE

M Nova-Gandesa 16.30h

Roda-la Sénia 17.15h

Camarles-Perelló 17.30h

Cambrils-Ulldecona 17.45h

Borges-Tortosa 18h

Montblanc-Ampolla 19h

DIUMENGE

Rapitenca-Bonavista 12h

Canonja-Pobla 12h

Amposta-Riudoms 17h

TERCERA  CATALANA 

DISSABTE 

S Bàrbara-Amposta 17h

Ametlla-Catalònia 17h

Ebre E-S Jaume 17.15h

DIUMENGE

J i Maria-Flix 12h

Aldeana-Arnes 12h

Godall-la Cava 15.45h

Batea-Roquetenc 16.15h

Corbera-Rapitenca 16.30h

Olimpic-R Bítem 17h

QUARTA  CATALANA 

DISSABTE 

Tivenys-la Cava 15.30h

Catalònia-Pinell 16.30h

Gandesa-Masdenv. 16.30h

DIUMENGE 

Benissanet-Ebre E 16h

Alcanar-Fatarella 16h

Ginestar-Olimpic 16.45h

Descans: R Bítem i Xerta

FEMENÍ   

Ginestar-Campredó  dis 19h

R Bítem-Rapitenca dis 20h

Tortosa Eb C-Arnes B diu 10h

F Alcanar-Gandesa diu 10.30h

Batea-Tortosa E diu 11.30h

Plana B-Roquetenc diu 12.30h

LP S Bàrbara-Arnes diu 13.30h

E. Delta-J i Maria diu 16h

SEGONA DIVISIÓ FEMENINA 

Tortosa E. descansa

PRIMERA CATALANA

L’Ascó va assolir la 
cinquena victòria seguida 

fora de casa, a Alcarràs (1-3).
L’equip de Jordi Font va decidir 
per la via ràpida. Als 18 minuts ja 
guanyava per 0-3, sent domina-
dor del joc i efectiu en les ocasi-
ons. Cristian, Riki i Jorge Grana-
dos van marcar. Posteriorment, 
el partit es va igualar però l’Ascó 
no va deixar entrar-hi a L’Alcar-
ràs. L’equip local va poder fer el 
seu gol ja ben entrada la represa 
(minut 75), de penal. Jordi Font, 
tècnic de l’Ascó, comentava 
que “sabíem que seria un partit 

complicat perquè l’Alcarràs, tot 
i la seua situació, és un equip in-
tens i més jugant a a casa. Vam 
parlar de sortir molt forts per fer 
una bona primera meitat i po-
der-nos avançar en el marca-
dor. Era important perquè vam 
anar amb baixes i érem cons-
cients que a la segona meitat 
podíem baixar. El plantejament 
va sortir perfecte i els gols ens 
van donar seguretat per sumar 
una victòria important per se-
guir progressant”. L’Ascó, quart 
amb 18 punts, rebrà demà el Vi-
ladecans.

L’Ascó posa la directa, 
a Alcarràs (1-3)

DEBUTARÀ DEMÀ

Chema Esteban és el 
nou entrenador del CF 

Catalònia.                   
Aquesta setmana, Juanjo Agus-
tin ha estat destituït. La dinàmica 
de l’equip, onzè amb 13 punts, 
ha estat el motiu amb l’afegit de 

la desfeta de dissabte contra el 
Batea (1-6). Juanjo Agustin va 
arribar al Catalònia a l’inici de la 
segona volta de la lliga passada, 
i va acabar disputant la promo-
ció d’ascens. Chema debutarà 
demà al camp de l’Ametlla. 

Chema Esteban, nou 
tècnic del Catalònia

MINUT 91, A LES 23.30 H

Aquest cap de setmana, 
només hi haurà un partit.                   

Serà dissabte (22 h), el Móra la 
Nova-Gandesa, amb locució d’ 
Andreu Miralles. Diumenge no 

hi haurà partit pel programa es-
pecial eleccions de Canal TE que 
començarà a les 20 h. Per això 
Minut 91, excepcionalment, s’ini-
ciarà diumenge a les 23.30 h.

Partits transmesos

DOCTOR JORDI SEGARRA

El proper dilluns 11 de 
novembre, la Sala Terres 

de l’Ebre de l’edifici de les 
delegacions de Tortosa (Gerard 
Vergés, s/n) acollirà una 

‘La nutrició del futbolista’
xerrada informativa dintre del 
cicle “La Salut i l’Esport” (20h) .                   
La xerrada “La nutrició del futbo-
lista” serà impartida pel Dr. Jordi 
Segarra.
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Leo, del Camarles.

EL VENT 
COMPORTA 3 
SUSPENSIONS
Els partits de diumenge pas-
sat, de la Segona catalana, 
Ampolla-Canonja, Ulldeco-
na-Rapitenca i Camarles-Mó-
ra la Nova es van ajornar pel 
vent. En el moment del nostre 
tancament, encara no hi havia 
data per a recuperar-los. 

De la jornada d’aquest cap de 
setmana, cal destacar els der-
bis Camarles-Perelló i el Móra 
la Nova-Gandesa. El partit Ca-
marles-Perelló ha estat canvi-
at d’ordre, a petició del Pere-
lló. El Camarles va acceptar. I 
es juga en dissabte (17.30h) 
perquè hi ha algun jugador 
que ha d’estar diumenge en 
una taula electoral.  També 
va haver-hi entesa en aquest 
sentit, pel canvi de dia. Pel 
que fa al partit Móra la No-
va-Gandesa també es jugarà 
en dissabte, dia i hora habi-
tuals dels moranovencs a casa 
(16.30h). Un partit força inte-
ressant. Guillermo Camarero, 
tècnic del Gandesa, deia que 
“afrontem el derbi amb molta 
il.lusió. L’equip està en un bon 
estat anímic i amb ganes de 
seguir progressant. Som cons-
cients que el Móra la Nova és 
un bon equip, amb bons juga-
dors i que buscarà contrarres-
tar el nostre joc perquè també 
disposa d’un bon tècnic que 
estic segur que haurà treba-
llat durant la setmana per po-
der aconseguir-ho. Nosaltres 
haurem d’estar al nivell  de 
concentració i intensitat de les 
darreres jornades per a poder 
traure un bon resultat”. 

SEGONA CATALANA
La Sénia torna al liderat 
en vèncer el Cambrils
La victòria de la Sénia (2-1), 

juntament amb la suspensió 
del partit de la Rapitenca, fan 
que recuperi el liderat. 
La Sénia va vèncer un Cambrils 
Unió que, sobre tot a la segona 
meitat, amb l’1-0, va ser un rival 
complicat perquè va insistir bus-
cant l’empat. Però va ser la Sénia 
qui va encarrilar el triomf amb el 
gol de Beranuy. Ja en afegit, els 
cambrilencs van reduir distànci-
es. Al final, 2-1, i tres punts im-
portants per a recuperar la bona 
dinàmica. Segons Serrano, tècnic 
senienc, “a la primera meitat, el 
domini de la pilota i el control 
del partit van ser nostres amb 
arribades prou clares i bon joc 

combinatiu davant d’un Cambrils 
molt competitiu. Durant el primer 
temps, amb un gran gol de Marc 
Lleixà, ens vam avançar. A la re-
presa, el Cambrils va avançar la 
línia de pressió mentre nosaltres 
vam ser més directes buscant 
guanyar les segones jugades i 
així vam tenir opcions clares fins 
que Beranuy va marcar el 2-0.  El 
Cambrils, amb l’1-0, va tenir al se-
gon temps alguna opció per em-
patar, fruit de la seua pressió. En 
afegit ells van fer el 2-1. Victòria 
molt treballada”. Ferran, Roberto 
i Ramón foren baixa per lesió, a 
més de Joan. Han causat baixa: 
Favà i Pau Andreu. Aviat ha de 
tornar a l’equip a Gerard Estrella.

PARTITS 
AJORNATSJoseph lidera la 

reacció del Tortosa
Després de dos jornades, 

el Tortosa va tornar a 
guanyar i va fer-ho contra el 
Montblanc, en un duel en el 
que no podia fallar, per no 
despenjar-se (3-1). 
Joseph va marcar aviat l’1-0, en 
una segona jugada després d’un 
córner. Amb l’1-0, el Tortosa va 
tenir més opcions, però la preci-
pitació en les darreres passades 
va comportar no aprofitar-les. 
L’equip de German va ser el do-
minador del partit, més posat, 
i amb una bona pressió que li 
permetia recuperar la pilota. 
A la represa, el Montblanc va 
obrir-se i va fer un parell d’apro-
ximacions amb perill, tot i no 

culminar-les amb rematades. El 
partit va estar incert i el Torto-
sa, un xic neguitós, no va poder 
encarrilar-lo fins que Joseph, al 
minut 80, va marcar un gran gol 
arran d’un córner. Volea esplèn-
dida del central roigiblanc. Acte 
seguit, un autogol de Duran va 
posar el 2-1 però a la contra i 
amb espais, en afegit, Nacho va 
sentenciar amb el 3-1. Victòria 
important per al Tortosa per es-
vair dubtes, recuperar confiança 
i calmar l’entorn. Demà dissab-
te, visita al cuer, les Borges. Un 
partit trampa però en el que s’ha 
de guanyar per mantenir opci-
ons d’enganxar-se al grup cap-
davanter de la taula. 

A BONAVISTA
Derrota dolorosa de 
l’Amposta (1-0)
L’Amposta va perdre (1-0) 

al camp del Bonavista, un 
equip que fins dissabte no 
havia guanyat. 
Una derrota dolorosa que com-
porta que l’Amposta no pugui 
enlairar-se. La segona meitat de 
l’equip de la capital del Montsià, 
un cop rebut el gol, va ser dece-
bedora. Xavi Cid, tècnic de l’Am-
posta: “a la primera meitat vam 
estar força bé. Molt posats en el 
partit, dominant la pilota i tenint 
el control del joc. El problema va 
ser que de les quatre o cinc oca-
sions clares davant de porteria, 
a més d’una jugada de gol anul.
lada, cap es va poder convertir 

amb gol. En el cas d’avançar-nos 
en el marcador, la situació del 
partit hagués canviat. No va ser 
així i, a la represa, una pèrdua en 
la circulació de la pilota amb un 
mal rebuig posterior, va aprofi-
tar-lo el Bonavista per fer l’1-0. 
Ells van crèixer i nosaltres, en 
canvi, no vam saber llegir el partit. 
Cadascú va fer la guerra pel seu 
compte i no vam tenir claredat 
d’idees, molt precipitats. El Bo-
navista va treballar per conservar 
l’avantatge, trencant el ritme del 
joc. No vam poder empatar i al 
final la derrota fou de decepció. 
No vam ser competitius en els 90 
minuts i vam pagar-ho car”.

1-2
El Perelló no perdona 
al camp del Riudoms
El Perelló va sumar, a 

Riudoms, la segona victòria 
seguida. Era un partit amb 
doble valor i no va fallar (1-2). 
Xavi Anell, molt aviat, i Edgar van 
posar per davant el conjunt pere-
llonenc amb el 0-2. Va ser una 
bona primera meitat del Perelló, 
tot i rebre un gol poc abans del 
descans. A la represa, els pere-
llonencs van poder decidir. No 
van fer-ho i per això van acabar 
patint fins el final. En qualsevol 
cas, victòria important per seguir 
sumant i consolidant-se a la ca-
tegoria, més tenint en compte el 
calendari que té l’equip a partir 
d’ara. Excepte contra les Bor-

ges, d’aquí a dues jornades, s’ha 
d’enfrontar als equips capdavan-
ters. Antoni Teixidó, el tècnic, del 
partit a Riudoms, deia que “vam 
fer uns 35 minuts inicials molt 
complets, avançant-nos amb el 
0-2. El partit després es va igua-
lar i el Riudoms va marcar. A la 
represa ells van pressionar més 
i nosaltres vam tenir dues o tres 
contres per sentenciar. Però no 
vam fer-ho i per això vam acabar 
sofrint per l’ajustat del marcador. 
3 punts importants, de la nostra 
lliga, per seguir sumant. Ja cal 
pensar en el proper partit”. Edile 
ha causat baixa. Toni Ondazabal 
ja està recuperat de la lesió. 

EL GANDESA GOLEJA EL 
CUER, LES BORGES (6-0)

El Gandesa no es va deixar sor-
prendre i va golejar el cuer les 
Borges (6-0). D’aquesta ma-
nera, l’equip de la capital ter-
raltina puja a la tercera plaça 
si bé hi ha rivals directes, com 
el Móra la Nova o Camarles, 
que no van disputar el seu par-
tit en la jornada passada. Marc 

Blanch i Guerola, a la primera 
meitat, i Dilla (2), Gumiel i Blasi, a 
la represa, van fer els gols.
El tècnic Guillermo Camare-
ro destacava que “l’equip no va 
sortir relaxat. Tot al contrari. Va 
jugar amb molta serietat des 
dels primers minuts i va estar 
molt posat. El fet de marcar avi-
at els dos primers gols també va 
ser important i es va seguir ju-
gant amb intensitat sense donar 
opció al rival. A la represa van ju-

gar tots els jugadors disponibles 
i això és positiu perquè tots han 
de ser importants. Van arribar els 
altres gols i l’important també va 
ser no rebre cap gol i continu-
ar ferms en l’aspecte defensiu”. 
El Gandesa es desplaça demà 
a Móra la Nova per dispiutar un 
derbi apassionant. Josep, enca-
ra recuperant-se de la lesió, és 
l’única baixa. A la foto, Dilla, el 
golejador històric del CF Gan-
desa. (Facebook CF Gandesa). 

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

17
17
23
17
14
19
17
14
14
18
12
11
10
7
7
12
7
7

8
5
5
8
10
9
11
14
7
12
15
14
16
12
22
22
21
32

22
20
19
17
17
16
15
14
13
12
11
10
9
5
5
4
4
4

equip                    GF       GC     PNTS
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EL R-BÍTEM GUANYA 
AL SANTA  (1-0) 

3A CATALANA

EL BATEA GOLEJA A 
JESÚS (1-6)

El líder Remolins-Bítem va gua-
nyar el Santa Bàrbara, amb un 
gol de penal (1-0), en un partit 
disputat i igualat i incert fins el 
seu final. 
Jordi Vallés, del R Bítem: “va ser 
un partit complicat pel vent. A 
la primera part, amb el vent en 
contra, vam jugar prou bé i vam 
saber defensar-nos del seu joc 
directe que suposava que cada 
vegada ens posaven la pilota a 
prop de la nostra àrea. A més, 
vam tenir alguna ocasió però 
només vam poder marcar amb 
un penal molt rigorós poc abans 
del descans. La represa va ser 
molt partida; ells atacaven amb 
molta gent, creant sensació de 
perill però sense fer ocasions i 
nosaltres, a la contra, sense do-
minar, vam disposar de les més 
clares per a sentenciar”. Parra, 
del S Bàrbara: “la derrota va ser 
injusta. El R Bítem, es va empor-
tar els 3 punts amb un solitari 
gol de penal al minut 43. L’equip, 
tot i fer 2 travessers, no va poder 
donar la sorpresa al camp del 
líder. Crec que mereixiem algu-
na cosa més, però no va poder 
ser”. El Bítem visitarà l’Olímpic. 
El Santa rebrà l’Amposta.

El Batea va fer una primera mei-
tat per emmarcar. Al minut 41 
guanyava 0-6. Màxima contun-
dència de l’equip terraltí i tam-
bé molta apatia dels locals. A la 
represa, no va haver història. El 
Cata va marcar el seu gol en els 
darrers deu minuts i al final 1-6. 
Victòria que referma al Batea i 
derrota dolorosa per al Cata-
lònia. Chico (2), Vilanova, Paul i 
Ferri (2) van marcar per als ter-
raltins. Juanjo Agustin, del Ca-
talònia: “no vam entrar en cap 
moment en el partit. Vam co-
metre errades que van suposar 
gols, tant en pèrdues com en 
falta d’atenció en els marcat-
ges. El Batea va aprofitar-ho i va 
sentenciar amb molta efectivi-
tat. El 0-6 al descans indicava el 
que havia estat el partit. A la re-
presa, es va igualar i vam millorar 
però la desfeta va ser al primer 
temps”. La junta jesusenca va 
parlar amb Juanjo que aquesta 
setmana ha deixat de ser el tèc-
nic (tal com hem informat a la 
plana 16). José López, del Batea: 
“vam fer una primera meitat per-
fecta amb màxima efectivitat i el 
partit va quedar sentenciat. Fou 
una gran primera meitat”.

PAS ENDAVANT 
ALDEÀ A LA RÀPITA

L’OLIMPIC 
S’ENLAIRA, A FLIX

DERBI PER AL JESÚS  
I MARIA, A LA CAVA

EL ROQUETENC 
SALVA UN PUNT (2-2)

L’Aldeana s’enlaira amb el tri-
omf a la Devesa, contra el filial 
rapitenc (1-2). Va ser la quarta 
victòria seguida dels de Barto-
lo. El partit va començar igualat, 
tenint una doble ocasió molt 
clara la Rapitenca. Sergi Auré va 
evitar-la. De l’1-0 es va passar al 
0-1, amb el gol de Thomas. Els 
locals no van estar del tot con-
tudents en defensa i Thomas 
va aprofitar-ho per fer el 0-1. 
Posteriorment, els aldeans van 
dominar més el joc, fins al des-
cans. A la represa, la Rapitenca 
va sortir més posada i va empa-
tar amb gol de Reverté. El partit 
es va obrir i els locals van tenir un 
parell d’opcions clares però l’Al-
deana, a la contra, va tenir tam-
bé les seues aprofitant Thomas 
una indecisió defensiva local per 
fer l’1-2 definitiu. A darrera hora, 
el porter aldeà Auré va salvar al 
seu equip amb dues grans inter-
vencions. I el local Àlex va tenir 
l’empat en la última jugada. 
L’Aldeana, amb el quart triomf 
seguit, puja fins a la tercera 
plaça, a quatre punts del líder. 
L’equip creix i es consolida. Per 
la seua part, el filial rapitenc és 
13è amb deu punts.

L’Olímpic, amb el triomf a Flix 
(2-4), s’enlaira. L’equip de Roca, 
a Flix, va tenir més control de 
pilota a la primera meitat, mar-
cant Imanol el 0-1 poc abans 
del descans. Un gran gol. A la 
represa, en poc temps, Imanol 
va fer dos gols més. Els locals, 
apàtics, van reaccionar amb el 
0-3. L’Olímpic es va quedar amb 
10. Tot i fallar un penal (Nogales 
va aturar-lo) el Flix va refer-se i 
amb gols de Troyano i de David 
Voces va ajustar el partit. El Flix 
va insistir i va fer patir a l’Olím-
pic. Però al final, amb espais, els 
morencs van sentenciar amb el 
2-4, obra també d’Imanol que va 
ser protagonista amb un pòquer 
de gols. Els de Roca són vuitens 
i diumenge reben el líder. Manel 
Landa, del Flix, deia que “fins el 
minut 60 vam estar molt apà-
tics. Amb el 0-3 vam fer canvis 
i l’equip va reaccionar, fallant el 
penal però marcant dos gols en 
pocs minuts. Vam insistir però al 
final ens van fer el 2-4. Cal ser 
més constants i s’ha de treballar 
al màxim els 90 minuts”. Roca, 
de l’Olímpic: “tot i patir a la se-
gona meitat, amb el 2-3, penso 
que vam merèixer la victòria”.

El Jesús i Maria, molt millor a la 
primera meitat, va imposar-se 
al CD la Cava en el derbi (0-2). 
Geri i Aleix van marcar els gols, 
reflectint la bona feina dels par-
tidalencs sobre el camp davant 
d’un CD la Cava que va estar 
gris, principalment a la primera 
meitat. A la represa, els locals 
van millorar però, tot i això, no 
van poder entrar en el partit. Al 
final, 0-2 i decepció cavera. El 
Jesús i Maria creix amb el quart 
triomf en cinc jornades. 
Narcís, de la Cava: “vam fer el 
pitjor partit del que portem de 
lliga i sap greu perquè era el der-
bi. El J. i Maria va estar millor a 
la primera meitat i es va imposar 
amb el 0-2 que, malgrat la nostra 
millora de la represa, va ser de-
finitiu”. La Cava, que té l’ascens 
com a objectiu, amb 3 derrotes 
en 4 jornades, s’allunya del líder. 
El central Arnau (exFlix i Hospita-
let), darrera incorporació cavera 
i podria no ser la darrera. David 
Garcia, del J. i Maria: “l’equip va 
estar molt bé al primer temps i, a 
la segona meitat, amb el 0-2, va 
saber contrarrestar la pressió de 
la Cava. Triomf important per la 
confiança i per seguir creixent”. 

Roquetenc i Ebre Escola van 
empatar a dos gols. Roger va 
avançar a l’Ebre amb un gran 
gol. A la represa, amb els canvis, 
el Roquetenc va tenir més pre-
sència ofensiva. Quim Martínez 
va empatar. Però l’Ebre tornaria 
a avançar-se amb una remata-
da de Pau Monclús al segon pal, 
arran d’un córner. El porter local 
va protestar la jugada. Els locals 
es van quedar amb deu per l’ex-
pulsió d’Ivan Arasa. Però un go-
làs de Joel des de 25 metres, per 
l’escaire, va suposar el 2-2 defi-
nitiu.
Miquel Campos, del Roquetenc, 
“tal com es va posar el partit, 
amb 1-2 i amb deu al minut 60, 
cal valorar positivament l’empat, 
amb el gran gol de Joel. L’equip 
va tirar d’orgull i va salvar un 
punt. A la represa, amb els canvis 
ofensius, el partit va estar més 
obert”. Xavi Subirats, de l’Ebre 
Escola: “penso que el resultat va 
ser injust. Però sumar fora sem-
pre és positiu. El camp, irregular, 
no ens va anar del tot bé. No 
obstant, no és cap excusa. Tení-
em el partit controlat i va faltar 
decidir-lo i ells, amb un gran gol, 
ens van empatar”. 

ARNES I GODALL 
EMPATEN (1-1)
L’Arnes va empatar a casa amb el 
Godall i no pot fer un salt per sortir 
de la part baixa. El Godall segueix 
creixent. Roger, de l’Arnes: “el 
resultat ens deixa un sabor agre 
perquè a la segona meitat vam fer 
mèrits per a guanyar, però també 
és cert que a la primera no vam 
estar a l’altura. Tot i que van haver-
hi ocasions a les dues àrees, ens 
va costar molt entrar en situació i 
el Godall, més ben posat, va estar 
millor, avançant-se amb el 0-1. A 
la represa John va empatar i és 
cert que vam tenir opcions per 
remuntar, si bé el Godall, amb 
espais, també va fer les seues 
arribades. A la represa mereixiem 
més però al primer temps ells 
van estar millor. Teníem il.lusió 
per fer-nos forts a casa però no 
va poder ser”. Robert, del Godall: 
“la primera meitat va ser nostra. A 
més del gol de Yassine, vam fer 
un pal i vam tenir ocasions que 
va evitar el seu porter. A la represa 
vam acusar el fet que només vam 
anar amb 13 per les baixes i, a 
més, l’Arnes amb un joc directe va 
pressionar molt. Ens van empatar 
i, amb deu, vam haver de sofrir i 
treballar molt per un empat que 
el dono com a bo”.  

Vestidor del Jesús i Maria, després del derbi a la Cava. Baix, el Ginestar, que va guanyar a la Fatarella.
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PUNT PER A LA CALA 
A AMPOSTA (2-2)

3A CATALANA                                                                   

VICTÒRIA DEL 
CORBERA, A S. JAUME

L’Ametlla va remuntar un 2-0 i 
va empatar. Segons To, tècnic 
de l’Amposta: “vam començar 
bé, tenint un parell d’opcions i 
fent l’1-0. Però amb els minuts, 
l’Ametlla ens va crear dificultats 
gaudint de dues o tres opcions 
per haver empatat. Un empat al 
descans hagués estat el més just. 
A la represa, arran d’una indecisió 
seua, va venir el penal que fou el 
2-0. A partir de llavors, l’Ametlla 
va pressionar i nosaltres, amb fins 
a set baixes, ens va faltar més fí-
sic. Ens van fer el 2-1, en una ac-
ció protestada per fora de joc, i la 
seua insistència va generar l’em-
pat. Si bé és cert que la darrera 
ocasió del partit va ser nostra, 
també cal dir que l’Ametlla va-
tenir 3 ó 4 ocasions per a poder 
marcar. Potser ells mereixien una 
mica més, però la sort que ens ha 
faltat en altres partits, dissabte va 
estar del nostre costat. Per això el 
punt és important”. Ivan Romeu, 
de l’Ametlla: “ens va costar entrar 
en el partit però vam reaccionar i, 
malgrat el penal, que fou el 2-0, 
ja la represa, vam insistir i vam 
empatar tenint moltes ocasions 
clares, per haver guanyat. Penso 
que mereixiem el triomf”. 

El Corbera va guanyar al camp 
del Sant Jaume, en el duel de 
cuers (0-3). Triomf amb doble 
valor. Segons Anton, del Sant 
Jaume, “vam començar bé, amb 
el vent a favor, tenint el control 
del partit i creant una ocasió 
clara. Als 20 minuts es va lesi-
onar David Rovira, un jugador 
molt important per a nosaltres. A 
les acaballes de la primera meitat 
en la única jugada que ells van 
crear ens van fer el 0-1. Navar-
ro va tenir l’ocasió per empatar 
abans del descans. A la represa, 
amb el vent en contra nostra, 
ells van fer un pas avant i, tot i 
no disposar de moltes ocasions, 
ens van marcar el 0-2. Això ja 
va decidir, tal com estem. Al fi-
nal, en una contra, va arribar el 
0-3. Treballarem per convèncer 
a l’equip de que es pot reconduir 
la situació. Serà molt difícil, però 
ho intentarem. L’equip, amb tots 
els respectes, no és l’Alcanar de 
la lliga passada com es diu. Es va 
fer malament i tard i per això es-
tem limitats. Però seguirem per 
buscar revertir la situació”. José 
Ramon López, tècnic que també 
entrena el cadet B del Tortosa, va 
debutar amb el Corbera. 

EL MASDENVERGE VA GUANYAR EN AFEGIT 
AMB UN PENAL PROTESTAT PEL CATALÒNIA

EL PINELL SUPERA 
EL R-BÍTEM (4-1) 

RELLEU TÈCNIC AL 
FILIAL DE LA CAVA

El Masdenverge va guanyar en 
afegit amb un penal protestat 
pels visitants (3-2). Amb 5 par-
tits seguits a casa, els arlequinats 
han sumat 15 punts. Del partit 
contra el Cata, el tècnic Poley 
deia que “vam començar bas-
tant bé, marcant Ronaldo l’1-0. 
Però llavors va arribar l’expulsió 
de Carlos. Una targeta fou in-
discutible; l’altra més rigorosa.  
També dir que amb un jugador 
del Catalònia, l’àrbitre no va te-
nir el mateix criteri perquè va fer 
diverses faltes de targeta i no li 
va mostrar-ne cap. En qualse-
vol cas, fou important que amb 
deu vam fer el 2-0 abans del 
descans. A la represa, el Catalò-
nia va estar més posat i a nosal-
tres ens va costar moltíssim. No 
vam jugar el suficientment junts 
i amb pilotes a l’esquena de la 
defensa ens van fer mal. El Cata-
lònia va remuntar amb dos gols 
i va disposar d’alguna opció per 
fer el tercer. Nosaltres, tot i no 
estar bé, vam crear una ocasió 
que el seu porter va evitar amb 
una gran intervenció. I també 
se’ns va anul.lar una jugada de 
gol perquè l’àrbitre va considerar 
que la pilota havia sortit abans 

El Pinell va golejar el filial del 
Remolins-Bítem (4-1). Segons 
Blai, delegat del Pinell: “va ser 
un partit sense molta història. Al 
minut 30, el Pinell ja guanyava 
3-0 amb gols d’Infante, Bicho i 
Joel. A la segona meitat, el partit 
es va igualar i el filial del r-Bítem 
va marcar el 3-1. Però després, 
una altra vegada el Bicho, que 
debutava en aquesta lliga des-
prés de la sanció, va establir el 
4-1 que ja va ser definitiu en un 
partit correcte xiulat per un àr-
bitre de Tercera divisió. Resultat 
just davant d’un voluntariós i 
noble rival”. Juan Alberto Torres, 
un dels fitxatges pinellans, en-
cara és baixa per la sanció que 
va rebre després de la primera 
jornada. 
Des de la UE R Bítem, es deia 
que “ens va costar adaptar-nos 
al partit i el Pinell, ben posat, va 
resoldre amb el 3-0 al minut 20. 
A la segona meitat vam millorar 
i vam tenir més domini del joc, 
fent el 3-1. No obstant, el Pinell 
va reaccionar i va marcar el 4-1 
que ja va sentenciar”. En la pro-
pera jornada, el Pinell visitarà el 
Catalònia B mentre que el R Bí-
tem descansarà. 

El Benissanet va vèncer a la Cava 
B (2-4). El filial cavero ha decidit 
buscar un relleu a la banqueta. 
Segons Juanjo Aliau, tècnic fins 
ara de la Cava B: “m’han comuni-
cat que, pels resultats, han decidit 
buscar un relleu. Si el motiu són 
els resultats, ho entenc. De totes 
formes, el meu objectiu era que 
l’equip millorés, sense pressió. 
Però les intencions, segons va 
el director esportiu del filial, són 
d’anar pels llocs de dalt i poder 
lluitar, si hi ha opció, per l’ascens. 
Llavors, res a dir”. La Cava B està 
fent gestions per trobar mister. 
D’altra banda, del partit de dis-
sabte, Ginés, del Benissanet deia 
que “el filial de la Cava ens va 
sorprendre gratament per la seua 
actitud i per la proposta de jugar 
a futbol en tot moment. Primera 
meitat amb alternatives i arriba-
des nostres. Però d’un possible 
0-1 es va passar a l’1-0 amb un 
gol en pròpia porteria. Va ser clau 
empatar poc abans del descans, 
gol de Marc. Això ens va donar 
moral i a la represa l’equip va sor-
tir ferm i Àlex i Oriol van posar l’1-
3. Una bona jugada de la Cava va 
suposar el 2-3 i incertesa fins que 
Pol, de penal, va assolir el 2-4”.

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

23
36
25
17
16
21
16
24
13
17
17
11
10
10
7
9
13
7

2
17
8
14
13
14
13
17
10
16
21
12
9
15
19
22
26
44

24
23
20
18
18
15
15
14
14
14
13
11
10
6
6
6
4
0

TERCERA                    GF       GC     PNTS

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

14
14
20
16
14
15
13
10
9
8
12
12
7
6

6
4
13
8
6
10
10
10
12
11
16
25
21
18

18
15
15
13
12
9
9
9
6
6
4
3
3
0

QUARTA                    GF       GC     PNTS

EL TIVENYS 
S’ENLAIRA (1-2) 
El Tivenys va guanyar al camp 
de l’Olímpic (1-2). Segons Emilio 
Pedrola, de l’Olímpic: “la prime-
ra part va ser molt intensa amb 
ordre defensiu pels dos equips. 
Nosaltres vam disposar disposar 
d’alguna ocasió, però la poca 
efectivitat va fer que s’arribés al 
descans amb el 0-0. La represa 
va ser més oberta. Fruit d’això 
els dos equips vam tenir més 
ocasions. Fou l’equip visitant 
qui es va avançar al minut 70. 
Vam reaccionar i vam empatar. 
I quan ja semblava que el partit 
acabaria amb empat, que era el 
més just, el Tivenys va fer el gol 
de la victòria de córner directe 
al 89. Encara van haver-hi opor-
tunitats  per empatar però sense 
l’encert necessari”. David Mon-
tardit, president del Tivenys: “a la 
primera meitat no vam controlar 
el joc perquè vam voler ser mas-
sa directes. Malgrat això, vam 
tenir un parell d’ocasions. A la 
represa, vam jugar més la pilota 
i Adama va fer el 0-1. L’Olímpic 
ens va empatar en una jugada 
en què va faltar ser més contu-
dents. I ja al final, gol olímpic de 
Doblado que va ser l’1-2. El mi-
llor va ser el resultat”.  

DUEL DEL LÍDERS 
PER AL GINESTAR

REMUNTADA ÈPICA 
DEL XERTA (3-3)

El Ginestar va guanyar a la Fa-
tarella el duel de líders (0-1). 
L’equip local, amb el vent a favor, 
va començar amb una pressió 
elevada i va tenir, en accions a 
pilota aturada i de segones ju-
gades que aquestes generaven,  
diverses opcions, però no va po-
der marcar. El partit, molt intens, 
es va igualar amb els minuts. I 
el Ginestar també va avisar amb 
una doble rematada que va evi-
tar Bati, porter local. Amb el duel 
més obert, una pilota llarga dels 
ginestarols va propiciar una in-
decisió entre el central i el por-
ter fatarellencs. Del malentès, 
Carlos Figueroa va traure petroli 
marcant el 0-1. Fins el descans 
intents locals davant d’un Gines-
tar que va fer-se fort en defensa, 
amb un porter, David, que va es-
tar esplèndit. El Ginestar, a la re-
presa, va contrarrestar la pressió 
de la Fatarella. Els ginestarols, a 
més, van tenir dues opcions, una 
d’elles amb un tret de Carlos, de 
falta, al pal. La Fatarella, amb els 
minuts, tot i que un xic precipita-
da, també va disposar de diver-
ses situacions de gol. Però no va 
poder empatar. El Ginestar, amb 
molt de treball, referma el liderat. 

Xavi Vaquer, de l’Ebre Escola: 
“vam començar bé, amb control 
del joc i una pressió que va supo-
sar l’1-0. Ells van tenir una opció 
però vam ser nosaltres els que 
vam fer el 2-0 amb gol de Jona-
tan, d’una bona jugada. El Xerta va 
poder marcar però del 2-1 es va 
passar al 3-0, amb un tret d’Amin. 
A la represa, ells van fer un pas 
avant i arran d’una errada nostra 
van establir el 3-1. Després, amb 
un llançament de banda, va venir 
el 3-2 i llavors nosaltres vam tenir 
dos 1 contra 1 amb el porter rival. 
Del 4-2 es va passar al 3-3. Penso 
que el resultat és just perquè van 
haver ocasions repartides i una 
part per equip. Vam acabar amb 
5 juvenils. Hem de seguir. Falta 
creure que podem guanyar un 
partit”. Des del Xerta: “vam arri-
bar al descans amb un 3-0 que 
no era del tot just perquè nosal-
tres vam tenir ocasions. A la re-
presa l’equip va sortir convençut 
de poder remuntar. Tot i això, no 
va ser fins el terç final quan vam 
marcar els gols que van suposar 
el 3-3. En les últimes jugades fins 
i tot vam poder guanyar. Valorar 
la feina de la plantilla, remuntant 
un 3-0 fora de casa”.

de la passada enrera. I ja al final, 
un penal a Pau va ser el 3-2. Pau 
diu que sí que fou penal. El Ca-
talònia el va protestar. Del penal 
Edu va marcar el 3-2 definitiu”. 
Poley afegia que “després de 
cinc jornades seguides jugant 
a casa, ara tornem a despla-
çar-nos. Serà al camp del Gan-
desa, un partit molt complicat”. 
Pau Alegria, del Catalònia: “estic 
molt satisfet de l’equip. Al camp 
d’un equip que té l’ascens com a 
objectiu, vam saber reaccionar i 
quan perdíem 2-0 l’equip va re-
fer-se i va crear ocasions, a més 
dels dos gols que foren l’empat. 
El seu porter va estar sensacio-
nal i va evitar el 2-3. Penso que 
mereixiem la victòria i que l’em-
pat no era just. Però al 95, un 
penal molt més que dubtós, va 
suposar el 3-2. L’àrbitre, pel su-
posat penal, va amonestar a un 
jugador que no estava ni a prop 
de l’acció. De les protestes ens 
vam quedar amb nou. L’expulsió 
d’un jugador local a la primera 
meitat va poder influir per, d’al-
guna manera, compensar-ho al 
final. Disgustat pel resultat però 
content del partit de l’equip. Els 
resultats sortiran”. 

4A CATALANA
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REM
TRANSMISSIÓ 
PIONERA DEL 
CANAL TE

EL CANTAIRES ÉS 
UN DELS LÍDERS 
(92-79)

Canal Terres de l’Ebre va fer un 
desplegament sense precedents 
per retransmetre en directe el 
descens de l’Ebre de Rem, ter-
cer trofeu Cambra de Comerç. 
Sis càmeres, un dron i una quin-
zena de professionals van oferir 
per tot Catalunya la jornada de 
dissabte amb les regates ‘sprint’ 
que va reunir més de 300 parti-
cipants a Tortosa. La Jornada de 
diumenge, que era el descens de 
Tortosa a Amposta, es va haver 
de suspendre per les condicions 
meteorològiques. Van participar 
esportistes de 9 clubs, entre ells 
el Club de Rem Tortosa i el Nàu-
tic Amposta com a amfitrions. 
(ebredigital.cat)

En el grup 1 de la competició 
masculina, el CB Àguiles i el 
CB Cantaires segueixen coli-
derant la classificació. Els tor-
tosins es van imposar al Blue 
Monkey Tarragona CB Sant Pere 
i Sant Pau, que afrontava el par-
tit sense haver conegut encara 
la derrota. Els homes de Clàu-
dio César Prieto s’imposaven 
per 92 a 79. La Sénia va perdre 
àmpliament a la pista del Reus 
Manyanet B per 70-42. El partit 
entre el Torreforta C i l’Ametlla 
de Mar es va ajornar, mentre el 
Bàsquet Móra d’Ebre descansa-
va en aquesta jornada.
En l’altre grup, la Salle Tarragona 
va guanyar el CB Alcanar per 78 
a 55, mentre el derbi va tenir un 
desenllaç apassionant superant 
el Rapitenc al Pitbox Amposta 
per tan sols dos punts de diferi-
ència (87-85).
(JF /ebredigital.cat)

EL PERELLÓ
DERROTA DE 
L’HANDBOL CLUB A 
SANT JOAN DESPÍ

Derrota dolorosa de les sèniors 
de l’Handbol Club Perelló per 
la mínima a casa de l’Handbol 
Sant Joan Despí B (27-26). 
Partit molt igualat en què les 
perellonenques van anar per 
davant durant gran part del ma-
teix, fins a avançar-se a 3 gols 
de distància. Però una reac-
ció local en els darrers minuts 
va decantar el marcador cap a 
casa, en un final de partit molt 
intens i emocionant.
El proper diumenge, a les 17.30 
hores, al pavelló perellonenc, 
tindrà lloc la presentació de tots 
els equips de l’entitat. Amb l’ac-
te, es podrà comprovar la bona 
feina que es fa al municipi en 
aquest esport, l’handbol, a tra-
vés del club. 
Posteriorment, a les 19 hores, el 
sènior perellonenc que compe-
teix a la Primera catalana rebrà a 
l’Handbol la Garriga.

FUTBOL SALA
RESULTATS DE LA 
LLIGA TERRES DE 
L’EBRE

Partits de la sisena jornada: 
Benifallet-TM Tortosa
UD AP-AFS Deltebre
Dertochip-Campredó
AME Ametlla-CFSRoquetes
Dermisa-AME Bull Boys
Toscà-Lligallos
Rapitenc-Golafre Citi

VOLEI HANDBOL
VICTÒRIA 
HISTÒRICA DEL 
SÈNIOR (3-2)

RESULTATS DEL 
CENTRE D’ESPORTS 
TORTOSA

Club Volei Roquetes.
El sènior s’estrena a la catego-
ria nacional guanyant el primer 
partit, a casa per 3-2 contra 
Manresa. La consciència tàctica 
dels dos primers sets, sumada a 
l’actitud defensiva dels roque-
teros van generar el triomf per 
la mínima. Juvenil masculí: els 
nois de Roquetes cauen derro-
tats per 0-3 a casa contra el CV 
Monjos Pansalud. Juvenil femení: 
CV Roquetes-CV Cubelles 3-1. 
Les noies van anar de menys a 
més, amb dos primers sets do-
lents, però amb 1-1 al marcador 
van reaccionar. Cadet femení: CV 
Roquetes-CV Cubelles 0-3. Tot i 
la derrota les roqueteres seguei-
xen en línia ascendent en quant a 
joc i van fer un dels millors partits 
de la temporada. Infantil femení:
CV Roquetes-CV Salou 0-3. Dura 
derrota en un partit dominat en 
tot moment per les visitants.

Infantil masculí: Sant An-
dreu-CET 31-12. La clau: les 
nombroses pèrdues de pilota 
i la manca d’encert en els tirs.  
Cadet masculí: Cambrils-CET 
21-28. Els cadets sumen la ter-
cera victòria fora de casa. Bo-
nes sensacions d’un equip que 
busca la regularitat també a 
domicili. Juvenil femení: CET-S. 
Vicenç 27-44. Les noies s’en-
frontaven a un equip que la dar-
rera temporada va ser campió 
d’Espanya i que és ferm can-
didat enguany per arribar una 
altra vegada a les fases finals. 
El juvenil femení va tenir doble 
jornada, guanyant després a 
Sant Quirze per 30-32. Juvenil 
masculí. Cambrils-CET 22-23. 
Bona remuntada i 8 punts de 8. 
Per últim, el Sènior masculí del 
CET va guanyar el Vendrell per 
32-17 en un partit dominat al 
marcador en tot moment. 

VETERANS
ROQUETENC I 
ALCANAR, LÍDERS, 
S’ENFRONTEN
Partits 4a jornada
Canareu, descansa
Roquetenc-Alcanar
Perelló-Ametlla
Amposta-Delta de l’Ebre
Aldeana-Rapitenca
Tortosa-Vinaròs

HANDBOL
EL LÍDER MORVERDE S’IMPOSA EN LA 
SEUA VISITA AL PAVELLÓ D’AMPOSTA 
PER UN CLAR (21-38)

L’Amposta Lagrama va perdre 
contra el líder, Balonmano Mor-
vedre, equip que ho ha guanyat 
tot fins ara.
L’Amposta no va poder fer res da-
vant el conjunt valencià, així i tot 
el marcador no reflecteix el que 
es va veure al 40x20, on els llan-
çaments al pal per part de les lo-
cals haguessin pogut reduir dis-
tàncies al marcador i no ser tant 
inflat com va ser-ho finalment.
Demà dissabte, a partir de les 
18.30 hores, partit a Alacant en 
la novena jornada enfront de 

l’Agustinos Alicante, actual cuer 
del grup C de Divisió d’Honor 
Plata. El tècnic Sasa Jovic espera 
recuperar a les lesionades Geor 
Vila i Jèssica Bertomeu.
Diumenge passat es van fer la 
presentació de tots els equips 
d’una entitat que creix. Altres re-
sultats d’equips del club:  Juvenil 
femení: Amposta Naturebre-Sant 
Cugat 24-29; Cadet femení: Sa-
lou-Amposta 23-17. Cadet mas-
culí: Amposta-Tarragona 23-43 i 
Infantil mas.: Amposta-Tarragona 
38-24.

XÀRTER NÀUTIC
DELTA EBRE PORT PRESENTA UNA 
NOVA RUTA DE XÀRTER NÀUTIC QUE 
UNEIX BARCELONA I EL DELTA 

Representants de les instituci-
ons que integren la marca Delta 
Ebre Port han presentat l’oferta 
de l’activitat de xàrter nàutic al 
saló International Charter Expo 
(ICE) de Viena. La principal no-
vetat és el nou itinerari que unirà 
Barcelona amb el Delta de l’Ebre 
i que oferirà l’empresa catalana 
de xàrters nàutics Be Charter. La 
ruta surt de del port de Barce-

lona fins el port del Sant Carles 
Marina de la Ràpita, passant pels 
ports de Torredembarra i l’Am-
polla. La presentació ha comptat 
amb la participació de l’alcalde 
de la Ràpita, Josep Caparrós, 
l’adjunt a la direcció del Patronat 
de Turisme de la Diputació a les 
Terres de l’Ebre, Albert Folch, i els 
tècnics de l’Oficina de Turisme 
de la Ràpita i de Ports.

BÀSQUET
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EQUIPS DE LA JORNADA. SEGONA                      TERCERA I QUARTA

Les directives de la Cava i el Jesús i Maria, abans del derbi de diumenge.

· La Cava tenia baixes contra el 
Jesús i Maria. Per contra es va 
recuperar al davanter Musta i va 
debutar Bouj (Borges) i Carlos 
Favà (la Sénia). Ara ha fitxat Ar-
nau de Prada (Flix i Hospitalet) i 
s’espera un altre fitxatge.
· La temporada passada, els 
jugadors de l’Aldeana Thomas 
Sentis i Robert López van mar-
car 18 gols. Ara ja en porten 12. 
D’altra banda, en aquest equip 
hi ha dos jugadors de banda 
que són autèntics punyals: Eloi 
i Villa. I tenen el millor porter de 
la categoria, Auré.
· Diu un rival del R-Bitem que és 
un equip que juga “molt obert i 
que és molt ràpid”. Bon nivell 
del líder que haurà de treballar 
per mantenir-lo.  

TERCERA I QUARTA EN OFF

· 11 jugadors ja han marcat a 
l’Ascó, que porta ja 5 victòries 
en camp contrari. Amb aquest 
inici de campanya especta-
cular, la bona notícia és que, 
excepte desastre, la propera 
temporada militarà a la 1a ca-
talana.
· La 1a catalana és molt dura 
sinó que l’hi preguntin al valls 
que té equip per estar més 
amunt i aquesta setmana va 
guanyar el seu primer partit.
· Equips invictes a casa, La Sé-
nia, Rapitenca, Móra la Nova, 
Amposta i Gandesa. I en camp 
contrari: Rapitenca, Canonja i 
Camarles.
· No sé si està bé o no el Tor-

PRIMERA I SEGONA EN OFF
tosa. Aquest diumenge, fins al 
minut 82 només guanyava 1-0, 
però es va guanyar que és l’im-
portant.
· El Gandesa, equip més gole-
jador. Entre Blasi i Dilla 13 gols i 
ull a la dada: dels 9 partits jugats 
cinc partits porteria a zero. És el 
subcampió tapat?
· L’1 de novembre era festa però 
Teixido no va perdonar l’entre-
nament al seu equip.
· La Sénia va recuperar el liderat i 
només li falta un punt per fer els 
mateixos que fa tres temporades 
a la 1 volta. Pau Andreu va causar 
baixa en aquest club per decisió 
tècnica. Gerard Estrella ja entre-
na pel seu compte i s’està recu-

· Dos cops sobre la taula de 
l’Olimpic, guanyant a la Cava 3-0 
i a Flix, amb 4 dianes d’Imanol.
· Quan un equip a casa perd 0-6 
a la primera part és que alguna 
cosa passa. I sort que el míster 
del Batea va fer canvis, sinó la 
golejada hagués estat d’escàn-
dol. I també compte que si no és 
pel porter Gerard, l’equip hagués 
pogut rebre més gols. L’afició va 
marxar molt enfadada.
· No sé si l’Ebre Escola juga millor 
o pitjor que la temporada pas-
sada però ara 11 jugadors ja han 
marcat gol, el mateix nombre que 
la passada campanya.
· El Jesús i Maria està en Ratxa. 
Només una derrota en les últimes 
sis jornades, contra la Rapitenca 
on va merèixer millor sort. Darrer 

any va ser campió i està de-
mostrant que enguany donarà 
guerra. És un equip molt trans-
format però ja s’està adaptant. 
“Al camp de la Cava no es gua-
nya cada dia”, em diu el secre-
tari tècnic José Mari Aliau. Les 
dues directives van fer un píc-
nic, pagant diumenge l’equip 
local.
· José Ramon López, ex míster 
del San Salvador, nou míster 
del Corbera. També entrena el 
cadet B del Tortosa. És germà 
d’Alberto, míster del Cambrils.
· El Roquetenc està despertant. 
Va sumar el primer punt casa, 
remuntant dos cops. I només 
un partit perdut en camp con-
trari. Falta el crac Chimeno, re-
cuperant-se de la seva lesió.  

perant la seva lesió.
· No hi ha rival fàcil; el Torto-
sa només va poder empatar a 
Bonavista. L’Amposta va per-
dre davant aquest equip que 
tenia baixes. L’equip de Xavi 
Cid va fallar a la primera part 
tres ocasions de gol i a la se-
gona no va estar a l’altura.
· El partit Camarles-Móra la 
Nova es va suspendre pel vent 
i als 30 minuts no es movia ni 
una Fulla. La pregunta: per 
què l’àrbitre no va esperar?.
· Edile, exRapitenca i que es-
tava al Perelló, ha fitxat per 
l’Agramunt (Lleida). Fa dues 
jornades no va voler sortir 
quan se li va dir que escalfés. 

· En 18 anys mai s’havia ces-
sat a un entrenador al Cata-
lònia i han estat alguns dos o 
més temporades com Nando 
Garcia, Camarero (pare), Ximo 
Talarn, Paco Gilabert o Enric 
Alaixendri. Però la temporada 
passada es va trencar aques-
ta ratxa amb el cessament del 
tàndem Albert Forcadell-Java-
loyes i ara amb Juanjo Agustin. 
Es va contactar amb l’exmíster 
del Batea, Chema, que és el 
nou tècnic.
· Decebedora la temporada 
del Nàstic. Sona com a relleu 
a la banqueta Carlos Alos (té 
ofertes de la lliga turca i el Mar-
roc). Per a mi hi ha diversos de 
la província molt bons entre 
ells, Teixidó, Fabregat, Pallarés, 
José López i un llarg etcètera 
de místers Més. Però des de 
la directiva del Nàstic diran: “i 
aquests qui són?”. Doncs són 
molt bons i de la província-

· Hi ha un aficionat senienc 
que cada vegada que fa pae-
lla el 80% de vegades l’equip 
guanya i l’únic partit que va 
perdre va fer risotto.
· Diumenge a la tarda Xavi Cid 
i Ramon Sancho van portar les 
dones al cinema. Amb el que 
pateixen les dones, els místers 
ebrencs les haurien de portar 
més al cinema, de sopars i de 
viatges de plaer. S’ho merei-
xen.
· Un entrenador de Tarragona 
té intencions d’oferir-se a un 
club de 2a. catalana ebrenc.
· Que fan els divendres l’ex-
president de l’Amposta, Tar-
razona, i el que va ser delegat 
molts anys, Sinto Martí, al bar 
del camp de L’Amposta. Ju-
guen al guinyot juntament 
amb dos grans aficionats com 
Garriga i Llaveria. I si guanya el 
Madrid, Sinto convida a Tarra-
zona.

TOP SECRET

XAVI ANELL
(Perelló)

EDGAR
(Perelló)

JOSEPH
(Tortosa)

MARQUÉS
(Ascó)

GUEROLA
(Gandesa)

FUERTES
(Ascó)

GASPARIN
(La Sénia)

LLEIXÀ
(la Sénia)

CASTELL 
(Gandesa)

ISAAC
(Amposta)

POL
(Tortosa)

PÉREZ
(J i Maria)

IMANOL
(Olímpic)

CHICO
(Batea)

JOEL
(Roquetenc

SAM
(Ametlla)

FIGO
(la Cava)

MONCLÚS
(Ebre E)

BADRERIN
(R Bítem)

YASSINE
(Godall)

THOMAS
(Aldeana)

QUIQUE
(Corbera)
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PREPARACIÓ:

Es pelen les peres, es tallen a 
trossos i es reguen amb el suc 
de la llimona. Pelem les pata-
tes i les tallem a daus. Es pelen 
els porros, se’n talla la part més 
verda i es netegen. Es tallen els 
porros a rodanxes i es couen en 
una cassola amb oli, tapada i a 
foc suau, durant uns 4 minuts.
S’hi afegeixen les patates, les 
peres, el brou, sal, pebre i nou 
moscada i es deixa coure uns 30 

minuts. Es tritura bé i es deixa 
refredar. Abans de servir s’hi 
barreja el iogurt i s’empolsa 
amb el julivert. Bon profit!

CREMA FREDA
DE PATATA I PERA

INGREDIENTS 4 PERSONES

• 2-3 patates mitjanes
• 3 peres
• 2 porros
• 1/2 llimona
• 1 litre d’aigua o brou vegetal
• 1 iogurt natural
• 1 cullerada sopera de julivert
• 2 cullerades soperes d’oli        
   d’oliva
• 1 pessic de nou moscada
• sal i pebre
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TELÈFONS D’INTERÈS 
EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES  (AMBULÀNCIES)

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Una bona amistat 
pot donar-te un ajut 
molt valuós. A la fei-
na sembla que pot 
haver-hi certa ten-
sió. Si no treballes, 
poses energia en 
trobar una ocupació 
que t’agradi.

aquari
21/01 al 19/02

En l’àmbit professio-
nal podrien donar-se 
segones oportu-
nitats, donat que 
Mercuri retrògrad 
transita per la Casa 
X. Podria sorgir 
l’amor d’entre el teu 
cercle d’amistats.

sagitari
23/11 al 21/12

Amb Venus al teu 
signe, cerques la pau, 
no vols conflictes. 
Poses energia en 
millorar la imatge i en 
recuperar l’economia. 
Li agrades a algú, que 
de moment, no es 
manifesta.

escorpí
24/10 al 22/11

Si havies perdut 
contacte amb algun 
familiar, pot donar-se 
de nou la comuni-
cació. Pot haver-hi 
tibantor amb una ex-
parella. Si finalitzes 
el tracte, s’acabarà 
el problema.

balança
24/09 al 23/10

Amb Venus transi-
tant per la Casa III, 
el teu estat d’ànim 
és alegre o com a 
mínim més optimista 
que fa unes setma-
nes. T’enfoques en 
una millor gestió de 
l’economia.

àries
21/03 al 20/04

Amb Mart en bon 
aspecte a Júpiter, un 
assumpte laboral pot 
tenir una oportuni-
tat. També pot fer 
que deixis el mal 
humor de setmanes 
anteriors i recuperis 
la positivitat.

cranc
22/06 al 23/07

Amb la Lluna 
transitant pel sector 
professional, poses 
molta energia en els 
teus projectes. Si 
tenies un problema 
de salut, Venus per 
Casa VI inclina a 
cercar la curació.

verge
24/08 al 23/09

Retornes al passat 
per comprendre al-
guna qüestió del pre-
sent. Compte, però, 
amb el ressentiment 
que no et portarà res 
de bo. Allibera’t del 
que no et permeti 
avançar.

taure
21/04 al 21/05

Amb Venus transi-
tant per Casa VIII, si 
estàs esperant rebre 
uns diners, un ajut 
o subvenció, pot arri-
bar finalment el que 
esperes. Perspecti-
ves de futur amb la 
parella.

peixos
20/02 al 20/03

Si tens talent artístic 
penses a professio-
nalitzar-te. Podria do-
nar-se una aventura 
amorosa a la feina, 
però la quadratura 
de Venus amb Neptú 
indica que cal ser 
prudent.

lleó
24/07 al 23/08

Un assumpte amb 
germans que creies 
que estava aclarit, 
pot retornar. Si t’has 
quedat sense feina, 
s’obre la possibilitat 
de contactar amb 
algú del passat que 
pot ajudar-te.

bessons
02/05 al 21/06

Mercuri retrògrad 
inclina a pensar en 
assumptes passats, 
sigui una amistat o 
un amor. Però com 
que està a Escorpí, 
pots tenir un ànim 
de revenja. Compte 
on et fiques.

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

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

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!

OFERTA 2o € CATALANA
MASAJE DEPORTIVO o erótico

con terminacion a escoger

XXX XXX XXX
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Una Associació que 
engloba el sector 

agrícola, ramader, forestal i 
pesquer de Catalunya i que va 
nàixer a finals del 2018.

Per conèixer millor la seva tas-
ca, parlem amb Marcel.la Ota-
mendi i Rosa Doménech, vocals 
de l’Associació representants de 
les Terres de l’Ebre.

Quina és la finalitat de la vostra 
Associació?
N’hi ha moltes de finalitats, el 
treball de la dona dintre aquests 
camps mai s’ha valorat, per això 
hi ha molta faena a fer i una de 
les primeres coses a fer és la 
visualització. Donar a conéixer 
el treball de les dones al sector 
primari, estar als llocs de deci-
sió i al mateix temps fer tot lo 
possible per poder revalorar els 
nostres productes i compro-
var que no estem soles. Volem 
sumar, en cap moment volem 
dividir.

Es parla que només un 20% de 
dones es dediquen professional-
ment al sector primari a Catalu-
nya, tot i que gairebé un milió 
de dones viuen en zones rurals. 
Sí, cada vegada és més difícil 
viure del sector primari i cada 
vegada hi ha menys persones 
que s’hi dediquen, això és evi-
dent. Els nostres productes es-
tan molt mal pagats en origen 
i això fa que siga una professió 
quasi vocacional. Per exemple, 
una cosa és lo preu d’origen i 
l’altre és lo preu de venda. No 
pot ser que l’arròs se pague a 
29 cts/kg, les olives a 40 cts/
kg, lo raïm a 30 cts/kg i, qui va 
tindre la sort de vendre les cle-
mentines ho va fer a 21 cts/kg 
les primerenques i les cleme-
nules a 16 cts/kg, per baix dels 
costos de producció, o que ens 
veiem obligades a triturar la res-
ta de taronges i mandarines al 
mateix camp, perquè no tenen 
ni preu i, al damunt, la compe-
tència ferotge que ens arriba de 
països no comunitaris i llunyans 
agreuja més la situació.

La gran majoria de dones del 
món rural continuen accedint a la 
professió a través del matrimoni/
viudetat/herència?
No sempre és així, moltes ho fem 
per amor, per amor a la terra i per 
la pertinença que hi tenim. Hi ha 
joves pageses que s’incorporen a 
l’agricultura per continuar en les 
explotacions familiars, contrà-
riament al que ha succeït en los 
homes que es dedicaven a l’agri-
cultura per tradició, les dones ho 
fan per vocació, per això són més 
innovadores en tots los sentits.

L’home segueix sent el cap d’ex-
plotació i propietari dels terrenys 
i edificis?
En molts casos la dona és la pro-
pietària però el marit és qui ges-
tiona. Per això pensem que és 
molt important retenir i fer aflorar 
el talent femení garantint la in-
dependència econòmica de les 
persones i el desenvolupament 
dels seus projectes.

El turisme rural està en ple desen-
volupament i sovint són les dones 
les que inicien aquest tipus d’en-
focaments i es fan càrrec d’una 
part de la gestió. Però el turisme 
rural encara no es considera com 
una professió pagesa, sinó que 

es considera com a una activitat 
auxiliar que aporta ingressos, 
dóna a conéixer l’activitat de la 
granja i promociona els seus pro-
ductes. 
En alguns casos sí que és la prin-
cipal font d’ingressos, però potser 
hauria de ser una mica més fàcil 
accedir a les ajudes per iniciar una 
activitat de turisme rural. Estem 
molt lluny de països com França 
on aquest sector està totalment 
vinculat a l’activitat agrària. Per 
exemple, a França les explotaci-
ons que fan venda directa poden 
tenir les indicacions a peu de car-
retera, i aquí en canvi, l’adminis-
tració hi posa molts problemes.

Una altra tendència que està 
aflorant és la presència de do-
nes en la viticultura. Cada cop 
són més les dones o les filles dels 
viticultors que prenen el liderat-
ge de les vinyes amb gran èxit. 
Seria aquest un sector més obert 
als canvis?
Les viticultores han tingut la 
capacitat de seduir, elaborant 
vi d’una qualitat excepcional. Es 
tracta d’unes generacions amb 
una preparació professional 
molt bona i que, com ja hem dit 
abans, s’estimen la seua terra i el 
seu ofici. 

Generalment se us qualifica com 
a dones amb una gran voluntat, 
decidides i amb un caràcter fort. 
Sembla com una mena de regis-
tre de “combativitat”. Això sig-
nifica que per tenir un lloc dintre 
d’aquesta professió, i superar els 
possibles obstacles masclistes, 
només és possible a costa de te-
nir aquestes característiques? 
Bé, com a teoria no està mal, 
però creiem que no n’hi ha prou 
amb el caràcter, totes tenim mol-
ta personalitat però aquesta ca-
racterística es veu que no és su-
ficient per a estar representades 
als consells rectors de les entitats 
socioeconòmiques del territori.

Quin seria el paper de les dones 
en el món rural avui?
Exactament lo mateix que el dels 
homes, però des d’un altre punt 
de mira, lo punt de mira femení. 
Volem manifestar la nostra opinió 
i actuar en conseqüència amb la 
nostra manera de ser.

I com voleu enfortir aquest pa-
per?
En primer lloc començant per 
fer complir la llei d’igualtat, fer 
pedagogia per a que la gent sà-
piga lo que compra i a la vegada, 
valorar los nostres productes i la 

importància social i econòmica 
i mediambiental que tenim, cre-
ar llocs de treball de qualitat, així 
com reconèixer la nostra aporta-
ció a la societat, tot recuperant la 
memòria històrica i els valors del 
saber.

Què esteu fent per millorar 
aquesta situació?
Treballar des de llocs com la nos-
tra Associació i reivindicar en tot 
moment lo nostre paper dintre 
del sector primari. I ho farem de 
la manera que mos va suggerir la 
nostra Consellera, “seduint i ena-
morant”.

I no creeu que a més de seduir 
i enamorar, que m’encanta, pos-
siblement seria necessari una re-
presentació més nombrosa de les 
dones en les estructures de presa 
de decisions de les organitzaci-
ons?
Les Terres de l’Ebre estem molt 
endarrerides en aquest sentit, les 
grans cooperatives no fan l’esforç 
necessari per a incorporar dones 
als seus consells, encara que hi 
ha dones que ho intenten, però 
la resposta a les seues deman-
des sempre és la mateixa: “no és 
el moment”. Des d’aquí volem 
animar a totes les dones que es 
vulguen implicar que ho facen, el 
talent femení fa falta encara que 
no ho vulguen reconéixer.

La meua conclusió:
És una llàstima deixar perdre ta-
lent perquè no hi ha una política 
real d’incentius per animar a les 
dones a establir-se i trobar el seu 
lloc dintre del món rural. S’ha de 
fer un gran treball de sensibilit-
zació. La pregunta és: Com es 
transformen les estructures per 
permetre la participació i el reco-
neixement veritable de les dones 
dintre del món rural? Aquesta 
reflexió hauria de conduir a una 
política activa en tots els àmbits 
de les organitzacions rurals, tant 
a nivell nacional com internacio-
nal. Un objectiu de sensibilització 
que no s’ha de perdre de vista per 
avançar, a poc a poc, però avan-
çar. Ja toca!
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L’ASSOCIACIÓ DE DONES 
DEL MÓN RURAL 
AL CAPDAVANT DEL CANVI!


