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Les Terres del Sénia pressionen perquè prosperi la llei catalana per protegir-les

Les oliveres mil·lenàries de les Terres del Sénia foren declarades com a Sistema Important del Patrimoni Agrícola Mundial (SIPAM)
per la FAO (l'organització de les Nacions Unides en Agricultura i Alimentació).  

P3

Primera plataforma online
de comerç local del país

Les associacions de comerciants de la Sénia, Deltebre i Sant Carles de la Ràpita han inau-
gurat aquest dimarts els Marketplace de venda online per als comerços locals. Es tracta de
la primera plataforma de comerç en línia per municipis del país.
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FOTO: launioncalig.com
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L’opinió del diari queda reflectida exclu-
sivament a través de l’editorial. Els arti-
cles de la secció d’opinió expressen
els criteris de qui els signa i el diari no

els fa seus necessàriament.
ELS ARTICLES ANÒNIMS NO

SERAN PUBLICATS A MÉS EBRE

15.000 exemplars 

Degut a la quantitat d'articles d'opinió que estem rebent a la redacció i a la manca d'espai per publicar-los al diari, els podeu trobar a la nostra web
www.mesebre.cat a l'apartat: opinió.

Diverses comissions de Protecció dels Drets dels Animals (CPDAs) dels
col·legis d’advocats catalans demanaran als ajuntaments que utilitzen
animals a les cavalcades de Reis que deixin de fer-ho, davant el malestar
i rebuig que genera en una part de la població. Els advocats d’aquestes
comissions consideren que l’estrès que pateixen els animals sotmesos a
estímuls com ara la multitud, la cridòria i els forts sorolls és innecessari,
quan existeixen alternatives molt més originals i imaginatives per a la
diversió de les persones que assisteixen a aquest espectacle, i en especial
dels nens, a qui es transmet uns valors molt poc pedagògics.
A Catalunya són ja onze els col·legis d’advocats que compten amb
comissions de protecció dels drets dels animals: Barcelona, Tarragona,
Girona, Terrassa, Sabadell, Mataró, Granollers, Reus, Manresa, Tortosa i
Sant Feliu de Llobregat.

Advocats animalistes demanen que no
s’utilitzen animals a les cavalcades de Reis

COMISSIONS DE PROTECCIÓ ALS COL.LEGIS D’ADVOCATS

EL NOU JURAMENT PER A POLÍTICS

Si bé quasi tot està inventat, hi ha coses bones que val la pena remarcar i intenta,
almenys, prendre bona nota i si cal, copiar. Avui parlarem de la Confederació helvètica,
Suïssa i del nou jurament que han instaurat pels polítics. Però abans fem un petit resum
d'aquest petit país. Suïssa és una república federal integrada per 26 cantons situada a
Europa central, i amb una superfície de 41.285 km² i una població de 8.211.700 habi-
tants. La seua neutralitat és llegendària, no ha estat en guerra des de 1815, per tant
gaudeix de la majoria de les seus d'organitzacions internacionals com: l'Organització
Mundial de comerç, les oficines europees de Creu Roja, ONU… A més Suïssa és un estat
multilingüe; quatre són les llengües oficials: alemany, francès, italià i romanx. A partir
d'ara, tot nou ministre elegit per al govern cantonal, en aquest cas Ginebra, s'haurà de

comprometre, durant la cerimònia oficial de la seva presa de possessió, amb un jurament
que pretén: no sol·licitar, acceptar o oferir cap classe de benefici durant el seu mandat.
Aquest canvi en el text oficial del jurament ha estat la resposta a la controvèrsia al vol-
tant del ministre de Ginebra, Pierre Maudet, que hauria acceptat avantatge personal
durant un viatge...
En el futur, els nous membres del govern cantonal de Ginebra hauran de jurar o prome-
tre que no sol·licitaran o acceptaran, per si mateixos o per altres, ni directament ni indi-
rectament, cap regal, avantatge o promesa per la seva funció oficial. El discurs és similar
a l'utilitzat pels jutges suïssos durant el jurament. Una petita reflexió sobre fets, dels
quals n'hauríem d'aprendre i aplicar-los, no creieu? 

Daniel Michel Bajaña Salmerón té el millor expedient de la
darrera promoció d’estudiants d’infermeria, i per això rebrà el
reconeixement de tots els professionals en la IV Jornada  de
Recerca, Innovació i Ajuda Humanitària convocada amb el
lema “Recerca, impacte i societat”. 
En ella prendran part moltes col·legiades de CODITA junt
amb estudiants, i ja fa setmanes que s’han recollit comunica-
cions i treballs perquè s’hi puguin presentar i compartir-los. 
Daniel Bajaña, que és nascut a Ecuador, ha estudiat el Grau
en el Campus Terres de l’Ebre de la URV i el seu expedient
assenyala una nota mitja de 8,78, més a prop de l’excel·lent
que no pas del notable.

Daniel Michel Bajaña Salmerón, millor
rendiment en el Grau d’Infermeria

ÉS UN COL·LEGIAT DE CODITA

El cap de setmana passat el Moviment Veïnal Transversal Prou
AP-7 Gratuïta Ja! va estar a Burgos en l’acte celebració per-
què l’AP-1 ja és gratuïta, “una lluita en la que hem donat
suport. S’ha recuperat aquesta carretera i ara hem d’aconse-
guir que l’AP-7 es converteixi en A-7 el 31-12-19. No han
d’haver peatges ni vinyeta. Tot s’ha de pagar dels impostos, i
no amb copagaments”. L’activitat del Moviment Veïnal va
seguir a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de
València amb un debat sobre com afectarà als estudiants l'a-
lliberament de l'autopista AP-7 i les repercussions polítiques,
ambientals i socials que aquest alliberament pot tenir. Llorenç
Navarro, portaveu de la plataforma, va compartir tribuna amb
Josep Nadal (Diputat a les Corts) i Sabina Asins (doctora en
Geografia). Així mateix, el Moviment Veïnal també va ser-hi
en la marxa lenta dels Transportistes: “gratuïta per totes i
tots”. Els camioners van tornar a protestar aquest dimecres.
L’obligació de passar per l’autopista de peatge genera
‘rebuig’. 

“L’AP-1 de Burgos ara és l’A-1. 
La pròxima és l’A-7”

SUPORT TAMBÉ A LA MARXA LENTA DELS TRANSPORTISTES

Aquesta setmana s’ha fet la
presentació, a Jesús, de la nova
Associació per la Integració
dels Discapacitats de l'Ebre
(ASSIDE). “Aquesta associació
neix per la necessitat de que
se’ns escolti. En aquest territori
tenim moltes mancances i amb
ASSIDE ens podem manifestar
de les millores que es necessi-
ten. Volem normalitzar la
situació de gent discapacitada
de les Terres de l’Ebre. Per exemple, quan es faci una casa o una modifi-
cació en un carrer, se’ns ha de consultar primer als afectats per adaptar
els nous projectes a les nostres necessitats. Una cosa és la llei i l’altra la
realitat”. Foto: ebredigital.cat

Presentació d’ASSIDE, a Jesús

ASSOCIACIÓ PER LA INTEGRACIÓ DELS DISCAPACITATS DE L’EBRE
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L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha aprovat atorgar a
l'Associació Ascó-Vandellòs (ANAV) la llicència urbanística provisional per a la
construcció de nou edifici de la Guàrdia Civil dins el complex nuclear. Com a
Ascó, el centre policial estarà ubicat a l'entrada del complex nuclear i es cons-
trueix en compliment de la legislació vigent perquè la Guàrdia Civil s'encarre-
gui de la seguretat interna de les plantes. A Ascó i Vandellòs s'hi destinaran
agents dels Grups de Reserva i Seguretat (GRS) de la Guàrdia Civil, una qua-
rantena per cadascuna de les dues centrals. ANAV assumirà els més de 8 ME
anuals que costarà l’activitat policial -a raó d'uns 61.000 euros per agent-.

A les centrals d’Ascó i Vandellòs es destinaran
agents dels Grups de Reserva i Seguretat

Les oliveres mil·lenàries de les
Terres del Sénia foren declarades
com a Sistema Important del
Patrimoni Agrícola Mundial
(SIPAM) per la FAO (l'organitza-
ció de les Nacions Unides en
Agricultura i Alimentació). És un
nomenament anàleg al de
Patrimoni de la Humanitat de la
UNESCO i com va destacar la
gerent de la Mancomunitat,
Tere Adell, és la millor carta de
presentació per demanar suport
a la conservació d'aquest valuós
patrimoni natural. 
El nomenament també ha de
servir per pressionar al
Parlament perquè tiri endavant
la proposició de llei, registrada
pel PSC, que protegiria les olive-
res monumentals i el patrimoni
paisatgístic i agrícola d'aquests
arbres als municipis catalans del
Sénia, seguint l'exemple del País
Valencià.
El debat per a la tramitació de la
proposició de llei es farà en el
darrer ple de l'any al Parlament,
o en el primer de 2019. 

La Mancomunitat va celebrar el
vuitè congrés d'oliveres
mil·lenàries, a Ulldecona, per fer
balanç de la campanya 2018,

que no ha estat bona, i des d'on
es va saber que FAO ha aprovat
la seva candidatura a Patrimoni
Agrícola Mundial. Foto: ACN

L’Ajuntament de la Sénia va aprovar per unanimitat la
moció que insta al ministeri de Foment a habilitar una
partida pressupostària per a poder continuar l’execu-
ció de la totalitat de les obres de l’autovia A-7, amb la
redacció del projecte definitiu del tram Castelló-
L’Hospitalet de l’Infant. Aquesta és una primera acció
per a crear un eix vertebrador entre Ajuntaments i
Consell Comarcals del Baix Ebre i del Montsià i també
del nord de Castelló, per anar units en la reclamació de
la infraestructura. Des de la Sénia, consideren l’autovia
A-7 com una carretera prioritària per al desenvolupa-
ment econòmic i industrial per a l’interior del Baix Ebre
i del Montsià.
Així mateix, la moció també demana a l’Estat la gratuï-
tat de l’Autopista AP-7, entre els peatges Vinaròs-
Ulldecona-Alcanar i L’Hospitalet de l’Infant-Móra
d’Ebre, “mentre no s’inicien les obres i es posi en fun-
cionament”.

La Mancomunitat pressiona perquè prosperi la llei catalana per protegir-les

En compliment de la legislació vigent

La redacció de Més Ebre ha rebut missatges anònims amb una carta
enviada des de l’oficina de correus d’Amposta. Cal dir que no és el pri-
mer cop que això passa. En aquesta ocasió, fou arran d’una de les
darreres editorials en les que s’informava d’uns plantejaments que, set-
manes enrera, van fer Arnaldo Otegi i Quim Torra, per “buscar siner-
gies entre bascos, catalans i gallecs”. En la carta rebuda hi havia un
retall del diari, amb aquella editorial, i amb la lletra del lector anònim
s’indicava: ‘Otegi i Torra=Naçis’. Així mateix, a la carta, hi havia un
retall de la plana publicitària de ‘La Grossa de cap d’any’ en el que
l’anònim va escriure: ‘Loteria de la República=A cop d’Estat’.

Més Ebre rep missatges anònims 
a la seua redacció

La carta es va enviar des de l’oficina de correus d’Amposta

El jutjat d’instrucció número 4 de Tortosa ha condemnat una conductora a sis
mesos de multa i li ha retirat el carnet de conduir durant un any i un dia per cir-
cular a 216 quilòmetres per hora per l’AP-7. El radar la va enxampar cap a dos
quarts d’una de la matinada del 7 de juny passat al Baix Ebre, en un tram d’au-
topista limitat a 120. 
Segons l’escrit de conformitat presentat per la fiscalia, els fets constitueixen un
delicte contra la seguretat del trànsit per circular a més de 80 quilòmetres per
hora de la velocitat permesa a la via. El jutjat també li fa pagar les costes pro-
cessals.

Retiren el carnet durant un any a una conductora
que circulava a 216 km/h per l’AP-7

El jutjat de Tortosa també condemna la dona a sis mesos de multa

La Sénia reclama l’execució de
les obres de l’autovia A-7Oliveres mil·lenàries declarades Patrimoni

Agrícola Mundial per la FAO Front comú entre Ajuntaments i Consells Comarcals

Oliveres mil·lenàries de la finca d'Arión, a Ulldecona. 

Joan Moisés Reverté, alcalde de la Sénia. 
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EN UN MINUT

*CREU ROJA TORTOSA
I LA BANDA MUNICI-
PAL DE MÚSICA
col·laboren un any més
per fer possible el
Concert Solidari de
Nadal. Serà el quart any
que Creu Roja duga a
terme aquest recital soli-
dari, i el segon que
comptarà amb la banda
tortosina. L'any passat,
el concert va omplir les
butaques del teatre
auditori Felip Pedrell, i
ara els organitzadors fan
una crida a repetir l'èxit.

*L'ASSEMBLEA LOCAL
DE LA CUP-AE DE TOR-
TOSA ha comunicat la
baixa temporal i indefini-
da del “nostre regidor
Xavi Rodríguez que no
podrà exercir durant un
temps indefinit la seva
activitat com a regidor tal
com venia desenvolupant
fins ara. Des de la CUP i
el propi Xavi hem infor-
mat a diverses instàncies
de l'Ajuntament de la
situació”.

*EL PORTAVEU DEL PSC
TORTOSA, Enric Roig
demana a l’alcaldessa
que “faci complir els
contractes de l’enllume-
nat públic i de la recolli-
da d'escombraries i
neteja, i demana solu-
cions ja!”. El ple “va
aprovar la moció socia-
lista per demanar el
Nobel per a Federico
García Lorca i va rebutjar
la que demanava poten-
ciar la lluita contra la
violència de gènere.   

Més Notícies

L'Ajuntament de Tortosa ha rebutjat, una vegada més, la situació d'empresona-
ment que viuen diversos membres del Govern i del Parlament, i dels dirigents de
les entitats socials, així com l'exili forçat a altres membres del govern, com el
mateix president Puigdemont. Moció signada conjuntament pels grups del
PDeCAT, ERC, Movem Tortosa i la CUP. L'aprovació ha comptat amb els vots a
favor d'aquestes formacions (excepte la CUP, el portaveu de la qual no ha assistit
per motius personals), l'abstenció del PP i el vot contrari del PSC. El ple també ha
aprovat la moció que demana l'adhesió al manifest per a la concessió del premi
Nobel de Literatura per a García Lorca, proposada pel PSC; i la de crear campan-
yes de prevenció de l'addicció al joc i les apostes, del PP. També ha tirat endavant,
amb l'abstenció del PSC, la moció perquè el govern de l'Estat actualitze els plans
d'emergència a les àrees nuclears, presentada per ERC. Per contra no han pros-
perat les de Movem, instant a l'actuació urgent a les fortificacions de Tenasses i
Bonet, i per aturar els treballs d'elaboració i aprovació del decret de menjadors
escolars; la d'establir bonificacions als tributs municipals per a empreses i empre-
nedors, del PP, o la del PSC per impulsar mesures contra la violència de gènere,
que ha rebut el vot contrari del govern perquè incloïa un punt que insta els grups
a les Corts a aprovar els pressupostos estatals.

La ciutat de Tortosa ha rebut la medalla de bronze de
la vuitena edició dels premis de la Setmana de la
Mobilitat Sostenible a l'estat espanyol. El guardó
valora el radar pedagògic, el reforç de la seguretat,
amb llums durant la nit, als passos de vianants, però
sobretot les noves passarel·les del pont de l'Estat,
que han incorporat espais definits i diferenciats per a
vianants, bicicletes i vehicles i han eixamplat les
voreres. El sotsinspector de la Policia Local de
Tortosa, Paco Amaré, ha rebut el premi, aquest
dilluns a Madrid, de mans del secretari d'Estat de
Medi Ambient.

I el retorn dels exiliats

Tortosa, medalla de bronze
de la Setmana de la Mobilitat 

El ple de Tortosa exigeix l'absolució 
dels presos polítics

Premis del Ministeri de Transició Ecològica

La cap d'Urgències assumeix la direcció de 
l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa

La comissió executiva del Consell
d'Administració de l'ICS ha aprovat el
nomenament de la doctora Maria José
Rallo com a directora de l'Hospital
Verge de la Cinta de Tortosa. La doc-
tora Rallo ha estat els darrers anys cap
del servei d'Urgències. 
És llicenciada en medicina i cirurgia i
compta amb el títol d'especialista en

Medicina Familiar i Comunitària. 
Rallo també assumeix la direcció
mèdica de l'Hospital. Compta amb
una àmplia formació assistencial i de
gestió, amb màsters d'Urgències i
Emergències i de Direcció
d'Institucions Sanitàries, un postgrau
de Disseny per a la Gestió Clínica i
altres cursos. Foto: ICS Ebre

El ple també ha aprovat la plurianualitat per l’adquisició de les
instal.lacions de l’antiga empresa INDO, situada al barri de Ferreries

El teatre auditori Felip Pedrell acollirà els
dies previs al Nadal dos funcions dels
Pastorets, en la versió escrita al primer
terç del segle XX pel folklorista Joan
Moreira. Serà la primera vegada que la
duguen a l'escenari els alumnes de
l'Escola Municipal de Teatre de Tortosa.
La seua directora, Marga Julià, ha expli-
cat el procés que els ha permès recupe-
rar l'obra. Ho han fet a partir de l'origi-
nal escrit a màquina i amb inscripcions
manuscrites per Moreira l'any 1925,
que els familiars de l'escriptor han posat a disposició de l'Escola de Teatre. La néta de l'escriptor, Carme Murall,
ha agraït emocionada la implicació de l'Ajuntament de Tortosa a través de diverses iniciatives per donar trans-
cendència a un llegat, el de Moreira, que "estava tancat des de feia molts anys".

El call jueu de Tortosa,
situat a Remolins,
reviurà demà dissabte
una de les tradicions que
hi duien a terme els
jueus tortosins en l'èpo-
ca que aquesta comuni-
tat va tindre presència a
la ciutat. Es tracta de l'anomenada Hannukà, o
Festa de les Llums, un ritual que té lloc al final de
l'any i que s'allarga durant vuit dies durant els
quals els que professen aquesta religió es fan
regals. L'encarregada de recordar aquella tradició
serà la Jueva de Tortosa, personatge creat per la
intèrpret Pili Cugat. 

Les tradicions jueves al call de
Remolins es podran reviure 

L'Escola Municipal de Teatre de Tortosa recupera la versió dels
'Pastorets' del folklorista Joan Moreira, escrita al 1925

Demà dissabte amb ‘La Festa de les Llums’ Al teatre auditori Felip Pedrell, els dies 22 i 23 de desembre
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*AMENAÇA DE VAGA
en una de les empre-
ses líders al territori.
Després de mesos amb
les negociacions enro-
cades, el personal de
la paperera Saica Pack
d'Amposta, l'antiga
Dapsa, es plantarà
diversos dies de
desembre si l'empresa
no accepta les millores
salarials i socials que
reclamen. Són 400
llocs de treball entre
directes i subcontrac-
tats.

*LO PATI fotografiarà
pacients de l'Institut
Pere Mata per des-
muntar els estigmes de
les malalties mentals.
El Centre d'Art Terres
de l'Ebre importa el
projecte Inside Out
d'art participatiu sota
el lema #mosmirem.
Al costat de Lo Pati
està l'Institut Pere
Mata d'Amposta. Les
dues entitats han ini-
ciat conjuntament un
projecte per trencar
perjudicis davant les
malalties mentals des
de la creació artística. 

Més Amposta

La Fira de Mostres
d’Amposta, al pavelló
1 d’Octubre, fou
inaugurada ahir
dijous. Enguany
compta amb un espai
dedicat a les cerimò-
nies i esdeveniments.
És una de les princi-
pals novetats d’a-
questa 58ena. edició.
La Fira de Mostres
segueix sent gratuïta
i té més de 100 expo-
sitors, sumant-se les
parades i atraccions
de l’exterior del
pavelló. Una Fira que
cada any acull uns
50.000 visitants i on
un 60% de les empreses expositores repeteixen anualment. L’encarregada d’i-
naugurar aquesta nova edició va ser Maria José Fernández, la nova presidenta
de l’AECE (Associació d'Empresaris de les Comarques de l'Ebre). Pel que fa al
cartell, fou dissenyat per l’alumne d’ESARDI Alejandro Garrigós. Entre els actes
i activitats de la Fira, destaca la primera Gala de l’Ensenyament que farà diu-
menge un reconeixement als mestres i professors jubilats. Durant la Gala també
s’entregaran els Premis a l’Excel·lència a l’Estudi que enguany reconeixeran 148
estudiants. D’altra banda, informar que Amposta disposa d'un nou parc de jocs
inclusiu. Concretament al Parc dels Xiribecs. Avui divendres es farà l'estrena.
Serà a les 11 del matí amb una xocolatada per als menuts de casa. A la imatge,
l’acte de la inauguració de la Fira, d’ahir dijous. 

Inauguració de la 
Fira de Mostres d’Amposta

Ahir dijous. Durarà fins el diumenge

Pere Vidal treballarà per
una altra candidatura 

Amposta: deixa el PDeCAT

L’històric convergent ampostí i home fort de CiU al
Montsià, Pere Vidal, deixa el PDeCAT després d’asse-
gurar que “el partit ha renunciat als seus orígens” i
que el candidat a l’alcaldia d’Amposta, Manel Masià,
no el tingui en compte per als llocs de sortida de la llis-
ta per a les eleccions municipals del proper mes de
maig del 2019. 
Segons informació d’ebredigital.cat, Vidal no aban-

dona la política. Treballarà per liderar una candidatura
que ompli el buit, diu, que “ha deixat l’antiga Con-
vergència”. Foto: Antena Caro Roquetes
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*DELTEBRE: ja estan
obertes les inscripcions
per a la nova edició del
Concurs de Decoració
Nadalenca, dins el marc
de les festes de Nadal
2018. El concurs consta
de les modalitats d'apara-
dors, decoració nadalenca
de cases i jardins, i millor
betlem.
*EL PRESIDENT DE L’AS-
SOCIACIÓ CATALANA
DE MUNICIPIS, David
Saldoni, ha participat al
Consell d’Alcaldes del Baix
Ebre. En aquesta reunió
ha explicat la importància
d’unir esforços per treba-
llar conjuntament tres
àmbits crucials per tots els
municipis com la formació
dels treballadors públics,
la compra pública i els
reptes del món local. 
*EL CONSORCI D’AI-
GÜES DE TARRAGONA
ha incorporat 6 nous vehi-
cles -2 turismes i 4 furgo-
netes- 100% elèctrics,
amb un cost anual de
51.500 euros a través de
la modalitat de rènting. El
CAT ha instal·lat 11 punts
de càrrega  a les
instal·lacions centrals, a
l’Estació de Tractament
d’Aigua Potable i al punt
de captació de Campredó.

Més notícies

Les associacions de comerciants de la Sénia, Deltebre i Sant Carles de
la Ràpita han inaugurat aquest dimarts els Marketplace de venda
online per als comerços locals, emmirallats en grans plataformes com
Amazon per adaptar la venda de proximitat als nous hàbits de con-
sum. Es tracta de les primeres plataformes de comerç en línia per
municipis del país, amb un projecte innovador que permet comprar
des de producte agroalimentari fresc de Km0, fins a moda, joies o
complements de la llar, entre altres. De moment, s'hi han adherit deu
establiments de cada municipi i s'obrirà a nous comerços locals aviat.
L'empresa de màrqueting i publicitat Pymeralia ha desenvolupat la
plataforma i la logística que permet comprar des de qualsevol punt
de Catalunya. Les presidentes de la Unió de Comerç Rapitenc,
Natàlia Guart, de la Federació de Comerç de la Sénia, Celi Michavila,
i el vicepresident de la Federació de Comerç i Turisme de Deltebre,
Ricard Chopo, han inaugurat des de la Ràpita els tres Marketplace
que han posat en marxa per facilitar la venda en línia dels comerços
locals. Després de fer el "clic" d'obertura, la directora general de
Comerç, Muntsa Vilalta, ha lliurat els vinils per als establiments de
venda online participants al projecte. 

Primera plataforma online de 
comerç local del país

A tres pobles de l’Ebre: Deltebre, la Ràpita i la Sénia

El ple va donar llum verd als comptes per l’any vinent que se-
ran de 12 milions d’euros, 13,5 sí se sumen els de les societats
municipals. Es van aprovar amb els vots a favor dels regidors
d’ERC, Compromís i Plataforma, i l’abstenció de tres regidors del
PDeCAT. El pressupost garanteix la prestació dels serveis bàsics
però també incorpora un capítol destinat a inversions, especial-
ment a la zona esportiva municipal. La declaració de nul·litat de
la modificació del contracte de l’aigua ha permès recuperar més
de 400.000 euros anuals, que seran destinats en aquestes inver-
sions. Però el govern ja contempla modificacions de crèdit, du-
rant l’any vinent, per incloure els futurs projectes.  A banda dels
pressupostos, el ple també va aprovar per unanimitat declarar l’-
hotel Bon Repòs com a Bé Cultural d’Interès Local. D’aquesta
manera, s’aconsegueix protegir l’edifici d’un possible enderroc i
alhora es garanteix la seva conservació.

L’Hotel Bon Repòs es declara Bé Cultural d’Interés Local

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar
aprova els pressupostos

n projecte, de l’aldeà Juan José Escribà,
per vendre calçots cuinats, envasats al

buit, amb salsa i a punt de consumir ha
guanyat el Premi Emprenedoria. El jurat ha
concedit un accèssit a l'emprenedora
Ecaterina Staicu, una cuinera experta de

Campredó que a través de l'empresa Cuinart
ofereix un servei d'alta cuina a domicili.
L'Associació Esportiva Jordi Pitarque Ceprià
ha guanyat el premi a la Solidaritat 2018. El
premi Projecte Jove 2018 ha estat concedit a
les germanes Ester i Olga Besolí. El jurat ha

atorgat un accèssit al Gepec-Ecologistes de
Catalunya de Roquetes. Finalment, el primer
premi de Fotografia a la Gent Gran ha estat
per a Raimon Ventura. Els premis estan
organitzats pel Consell Comarcal del Baix
Ebre.

Per una empresa de L’Aldea

U

Per una empresa de L’Aldea

Premi Emprenedoria 2018 del Baix Ebre
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Alcanar celebra les Jornades gastronòmiques per impulsar dos dels pilars de l'economia municipal

LA RÀPITA

*DISSET ESPORTIS-
TES i clubs van ser
homenatjats diven-
dres passat en la dot-
zena edició de la Nit
de l’esport, entre els
quals es va atorgar la
menció especial al
professor de vela Joan
Barberà. Fou el reco-
neixement anual a
l’esforç dels clubs i
esportistes.

*DOS EMBARCA-
CIONS de pesca van
topar ahir al mig de la
mar. Es tracta de la
Balandra 2, de
Benicarló. i la rapiten-
ca Nou Calipso, que
va haver de ser remol-
cada a port per la
Salvamar.

*ELS RAPITENCS PAU
ARBÓ I MIQUEL
REVERTÉ han estat
guardonats a la pri-
mera edició del con-
curs de contes de la
Fundació Barcelona
Comerç.  (Ràdio Ràpita)

Més notícies

La campanya de les clementines arrenca amb
dificultats pels aiguats i per la competència africana

La campanya de les clementines de les Terres de l'Ebre
no està tenint una arrencada fàcil. Als problemes dels
aiguats d'octubre, la humitat que s'ha mantingut des-
prés, i les dificultats logístiques per treballar les explo-
tacions, s'hi suma la competència sud-africana que
rebenta preus al mercat europeu malgrat es consideri
"incomparable" la qualitat del cítric. Alcanar, un dels
principals municipis productors de clementina a les
Terres de l'Ebre, acaba d'engegar les Jornades
Gastronòmiques de la Clementina, que arriben a la
25a edició. Una desena de restaurants ofereixen
menús on reinventen la cuina tradicional marinera
amb maridatges d'aquesta fruita per fer gaudir els
"paladars més curiosos i curosos". Les Jornades
Gastronòmiques de la Clementina d'Alcanar celebren
enguany 25 edicions. Van començar el passat divendres i acabaran el 23 de desembre.

S’estrena SEDiMENTS, 
documental activista

L’acte de presentació i cine-debat amb el documen-
tal “SEDiMENTS” se celebrarà avui a l'Auditori
d'Amposta. Serà projectada per primera vegada la
versió final del documental que inclou el cine-debat
celebrat a la Comunitat de Regants-Sindicat
Agrícola de l'Ebre, al mes d'abril d'enguany i on van
participar membres de l'ACA i de la CHE. L’acte
començarà a les 11h amb una taula rodona. 

La Xarxa Ulldecona celebra els 
15 anys al Teatre Orfeó Montsià

El Teatre Orfeó Montsià es va vestir de gala per
celebrar els 15 anys de la Xarxa Ulldecona amb una
gala musical presentada per Carol Rovira i Jordi
González. En 15 anys han passat 148 espectacles i
gairebé 40.000 espectadors. 
La festa commemorativa va tancar-se amb tots els
participants a l’escenari amb un pastís gegant que
fou repartit entre els assistents. 

Mor un dels avis que va ser
atropellat a la Ràpita

Un home de 88 anys que va ser atropellat la setmana
passada a la Ràpita va morir dissabte a l'Hospital de
Verge de la Cinta com a conseqüència de les ferides
patides. La víctima creuava un pas de vianants amb
la seva dona quan tots dos van ser envestits per un
cotxe. Tot i que van ser traslladats al centre hospita-
lari, l'home va morir tres dies després. La dona, de 82
anys i ferida de menys gravetat, continua ingressada.

Jornades Nadalenques 
a Santa Bàrbara

Com cada dia 4 de desembre, Santa Bàrbara celebra
la festivitat de la seva patrona, i ho va fer amb la missa
i processó amb l’acompanyament d’autoritats, pubi-
lles i banda de música. Aquest any el dia de la patrona
també va servir per donar el tret de sortida a les
Jornades Nadalenques amb una festa per als més
petits. Per la tarda i al parc 1 d’Octubre van poder par-
ticipar d’una gimcana que s’havia preparat per la
recollida del tio de Nadal, durant aquests dies els
xiquets i xiquetes que han volgut , han fet una apor-
tació de 5 euros, destinada a Creu Roja i la campanya
“cap xiquet sense joguet” aquesta donació els perme-
tia recollir el seu tió de Nadal. L’activitat va finalitzar a
la plaça Cid i Cid amb l’encesa de llums que s’organit-
za per segon any consecutiu i que va estar acompan-
yada d’una xocolatada pels assistents. (La Plana
Ràdio)

L’Ajuntament de la Ràpita va aprovar divendres un pressupost municipal per al
2019 d’11.543.795 euros (un 2,64% més que l’any anterior), avalat pels vots
favorables d’Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya-Verds, Solidaritat
Catalana i la regidora no adscrita. Per contra, Convergència i Unió, Més Ràpita
i el Partit Socialista van votar-hi en contra. D’entre els aspectes més significa-
tius, el govern municipal destaca la gradual però continuada reducció de l’en-
deutament, que se situarà al 13,6%, lluny del rati del 52% de l’inici de legisla-
tura.La proposta pressupostària aprovada contempla, respecte al de l’any en
curs, una reducció dels ingressos en 300.000 euros en relació als impostos
directes, en consonància amb la congelació de l’Impost de Béns i Immobles. 
Per contra, es recaptaran 235.000 euros més a través de l’impost de
Construccions i taxes, fet que revela un increment de l’activitat. Pel que fa a
despeses, es retallen 200.000 euros en despesa de personal i s’apuja la despesa
corrent en 300.000 euros. Segons Ràdio Ràpita, el ple es va allargar durant 4
hores i mitja i es va evidenciar un increment de la disputa política tant en el
tema pressupostari com a l’entorn de les mocions sobre la carretera de baix i
del Poble Nou.

L’Ajuntament aprova un pressupost
d’onze milions i mig d’euros

LA RÀPITA

Campanya a la Ràpita per
detectar problemes de
visió entre els alumnes

Es desplegarà fins el 5 de febrer

L’Ajuntament de la Ràpita, la Unió de Comerç Rapi-
tenc i els centres educatius del municipi posen en mar-
xa una campanya dirigida als alumnes d’entre quart de
primària i quart de l’ESO per detectar possibles proble-
mes de visió en aquesta franja de població escolar. La
campanya, que es desplegarà fins al 5 de febrer, per-
metrà als escolars apropar-se a qualsevol dels establi-
ments especialitzats en òptica de la UCR (Opticàlia,
Òptica 88, Jordi Porta i Òptica Puig) per fer-se una re-
visió gratuïta. La iniciativa va sorgir, segons ha explicat
el regidor d’Ensenyament Àlex Cervera, “després d’un
consell escolar en el qual va sortir de forma espontània
el comentari dels problemes de visió que detectem que
pateixen els alumnes i la possible influència de l’ús fre-
qüent de tot tipus de pantalles, com ordinador, taule-
tes i mòbils”. 
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Actes previstos per la II
edició de la Fira Santa
Llúcia de l’Aldea, el 16 de
desembre. 11h obertura
de la Fira. Visita als
comerços locals, les para-
detes del Nadal i els ani-
malets de  la  Fira.
11.15h, Tallers Infantils a
càrrec de l’Esplai 4
Torres. Elaboració d’una
bossa nadalenca  pels
caramels del dia de la
cavalcada. 11.30h,
Pintacares infantil patro-
cinat per Alcotur.
11.45h, Sortida de les
oques del castell. 12h
Visita del Pare Noel.
16h, Cantada de Nadales
Infantils. 16.30h, exhibi-
ció de Zumba  a càrrec
dels/les alumnes de
Neus Martínez Pino.
17:30 h Sortida de les
oques del castell i inici del
Pessebre  Vivent.
19h Xocolatada popular.
Tots els actes es faran a la
plaça de l’Ajuntament.

Fira
Santa Llúcia
a L’Aldea

El Perelló reviurà la
memòria dels bombar-
dejos feixistes que els
dies 15, 16 i 17 de
desembre de 1938 van
arrasar el poble, causant
la mort d'entre 20 i 30
persones i destruint més
de 500 cases. La comis-
sió ciutadana de les jor-
nades 'Memòria contra
les bombes: 80 anys de
la devastació del Perelló'
i l'Ajuntament han orga-
nitzat diversos actes, els
dies 14 i 15 de desem-
bre, per recordar i expli-
car aquest tràgic episodi. Precisament, el dia 15 les campanes tornaran a repicar per
avisar la població del perill (de la mateixa manera que es feia fa 80 anys) i el so dels
avions tornarà a omplir els carrers a les hores en punt dels quatre mortífers atacs
d'aquella jornada. A les 9.20 hores del matí, amb motiu del primer bombardeig i
just després dels avisos sonors, es guardaran tres minuts de silenci (pels tres dies
d'atacs consecutius de l'aviació feixista) a la plaça Jaume II, així com en diferents
espais públics, que aturaran el poble. Després d'una nova representació de la ruta
dramatitzada, la consellera de Justícia, Ester Capella, acompanyada de les autoritats
municipals, inaugurarà un gran mapa de forja, a la plaça de la Generalitat, on es
plasmen els punts del nucli urbà afectats per la caiguda de les bombes. Les jornades
es tancaran amb un homenatge a les prop de 300 víctimes del conflicte bèl·lic que
es troben enterrades en una fossa comuna del cementiri del Perelló.

Memòria contra les bombes: 
80 anys de la devastació del Perelló

14 i 15 de desembre

Josep Bargalló va visitar
Campredó

Conseller d’Ensenyament

Campredó va rebre la visita del Conseller d’ensenya-
ment  Josep Bargalló. El titular d’ensenyament va visi-
tar l’Escola Port Rodó, conjuntament amb l’alcalde,
Damià Grau, i els directors de la ZER Mestral, formada
pel mateix centre, l’escola del Lligallo del Gànguil i
l’escola Divina Pastora de Vinallop. L’escola Port Rodó
té 85 alumnes. Du a terme un projecte d’escola inclu-
siva per treballar els valors d’inclusió social amb els
alumnes, conjuntament amb la Fundació Mercè Pla
perquè sigui un projecte d’inserció social i laboral. En
referència al projecte inclusiu, Bargalló va destacar que
“ara estem treballant amb el nou decret escola inclusi-
va. La diversitat enriqueix i és educativa. I quan fem
projectes com aquest fem currículum de veritat”. Un
cop finalitzada la visita al centre escolar es van des-
plaçar a les oficines municipals de Campredó on l’alcal-
de Damià Grau va agrair la visita al conseller.
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Amposta i Deltebre són els
municipis que més creixen

L'economia de les Terres de l'Ebre ha continuat crei-
xent durant el tercer trimestre d'aquest 2018 però
ho fa llastada per la temporalitat en l'ocupació i
alguns símptomes de desacceleració. Així ho plasma
el Butlletí d'Anàlisi de la Conjuntura Local elaborat
per la Càtedra d'Economia Local i Regional del
Campus Terres de l'Ebre de la URV. Si bé el nombre
d'afiliats a la Seguretat Social segueix en augment
en termes interanuals, 52.125 en total, 911 més
que el trimestre de 2017 –un 1,8% interanual més,
l'estudi ha detectat una davallada de 1.921 respec-
te l'anterior trimestre. 
Amposta i Deltebre són els municipis que major
creixement de les afiliacions han registrat.
"Això s'explica per la temporalitat del sector turístic
i ens hi trobem sempre quan analitzem el tercer tri-
mestre de l'any", ha explicat el director de la
Càtedra, Juan Antonio Duro, a l'hora de comparar
les xifres dels dos últims períodes consecutius.
“Hem d'estar atents, a veure què passa en el proper
trimestre”, ha afegit, sobre l'evolució d'aquesta
tendència a la desacceleració.
Per municipis, Amposta, amb un creixement del
7,5% del nombre d'afiliats, amb el sector serveis al
capdavant, i Deltebre, amb el 5,4%, amb la cons-
trucció, lideren l'evolució positiva de les afiliacions
per municipis. 
Només Móra d'Ebre, Ulldecona, l'Aldea i Sant
Carles de la Ràpita han experimentat decreixements
(ACN).

Roquetes: rocòdrom-boulder per 
a practicar l'escalada de roques

L'Ajuntament de Roquetes amb el suport de la
Diputació, ha construït en un espai situat entre el
pavelló poliesportiu i la piscina coberta, un rocòdrom-
boulder, una instal·lació esportiva que permet practi-
car l'escalada de roques. El boulder és un petit rocò-
drom d'uns 5 metres d'alçada que simula artificial-
ment diferents blocs de roques. El bouldering o esca-
lada en bloc, és una forma d'escalada que es practica
sense cordes ni aparells d'escalada, només s'utilitzen
peus de gat per a assegurar les passes, magnesi per a
mantenir les mans seques i matalassos especials per a
minimitzar la possibilitat de fer-se mal en cas de cai-
guda. L'alcalde, Paco Gas, ha agraït a la Diputació la
seva col·laboració per fer possible aquesta instal·lació
que ha tingut un cost de 26.000 €, dels quals la
Diputació ha assumit el 90%. Gas ha dit que "era un
deute que l'Ajuntament tenia amb la gent que practi-
ca l'escalada, però a més, també s'adequaran pròxi-
mament altres espais per a la pràctica d'esports que
s'aniran fent, com la instal·lació, també al costat del
pavelló, d'una pista d'Skate que ja ha començat a
construir-se".

Detinguts per explotar laboralment
sis treballadors estrangers

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos persones,
veïns de Deltebre de nacionalitat vietnamita de 43 i
49 anys, per explotar laboralment sis persones
estrangeres en una finca agrícola de la població.
Se'ls atribueix els presumptes delictes contra els
drets dels treballadors i un de falsificació de docu-
ments. 
Les investigacions es van iniciar el passat 21 de
novembre després que els agents tinguessin conei-
xement que diverses persones de nacionalitat viet-
namita estaven treballant de forma irregular en una
finca agrícola de la població i que serien víctimes
d'explotació laboral. 
Les primeres indagacions van constatar que l'em-
presa encarregada de l'explotació tenia la seu a
Madrid i no li constava cap persona donada d'alta a
la Seguretat Social.
Els treballadors, a més, residien en un pis de
Deltebre en pèssimes condicions i sense subminis-
trament elèctric. 
Finalment, el passat 27 de novembre un dispositiu
conjunt entre Mossos d'Esquadra, policia espanyola
i inspectors del Departament de Treball va permetre
inspeccionar la finca i comprovar tota la informació.
A la mateixa explotació, els agents van identificar
sis homes de nacionalitat vietnamita que treballa-
ven en els cultius. 
També es va intervenir diversa documentació pre-
sumptament falsificada com contractes de treball,
nòmines i factures (ACN). 

La Guàrdia Civil va
decomissar cinc bus-
sons il·legals per cap-
turar angules, a la
zona de l'Illa de
Gracia, a Deltebre.
Agents del DEPRONA
al delta de l'Ebre van
desplegar un operatiu
l'última setmana de
novembre als canals
propers a la desembo-
cadura del riu Ebre. En
una de les disset ins-
peccions dutes a
terme, es va identificar
una persona que cala-
va arts per capturar
angula malgrat no
constava cap autorit-
zació a la zona per fer-
ho. Un cop identificat
l'infractor es va detec-
tar que els bussons no
duien la identificació
numèrica corresponent
i en un d'ells hi havia
15 exemplars d'angu-
la, que van ser retor-
nades al medi natural.

Bussons de
captura
il·legal

d'angula

Des de la regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de l’Aldea s’informa
del resultat de les votacions del pressupostos participatius.

PROPOSTA VOTS APP VOTS PRESENCIALS TOTAL

-Pàrquing autocaravanes 4 0 4
-Arranjament zona sud 
plaça Ajuntament 6 0 6
-Càmeres de videovigilància exteriors 
i retransmissió actes  pel YouTube 3 3 6
-Eliminació de barreres arquitectòniques 14 6 20
-Programació i formació cultural 2 2 4
-Domotització de les Torres i 
nova oficina de Turisme 1 0 1
-Arranjament de l'espai del local de 
l'Associació de  Dones i antic traçat via 9 0 9
-Carril bici i enllumenat av. Catalunya 33 3 36
-Col·locació elements reductors 
de velocitat: av. Catalunya, 
camí del Xoperal, polígon Mercaderies
i polígon Catalunya Sud 2 1 3
-Posar en marxa l'Escola de Música 22 34 56

TOTAL VOTS 96 49 145

Dels 145 vots totals s’han repartit amb 49 presencials i 96 des de l’app mòbil. La
proposta guanyadora i elegida per la població fou:
Posar en marxa l’escola de música. 

La posada en marxa de l’Escola de
Música, proposta guanyadora 

En les votacions del pressupostos participatius de L’Aldea

La cita solidària del Gran Recapte va superar la xifra
dels 80.000 quilos d’aliments recollits a l’Ebre durant
l’edició dels dies 30 de novembre i 1 de desembre. A
tot el territori han participat 1.300 voluntaris a les por-
tes dels mercats i supermercats. Al conjunt de la demar-
cació, es van recollir mig milió de quilos i a tot
Catalunya, es van superar els 4,5 milions. El portaveu
del Banc d’Aliments, Òscar Ologaray, va agraïr el tre-
ball dels prop de 4.500 voluntaris a tota la demarcació
i es va mostrar satisfet pel resultat d’aquesta desena
edició del Gran Recapte. Des de dilluns, les entitats
socials com Càritas o Creu Roja, reparteixen els ali-
ments entre les famílies que són ateses per serveis
socials. (ebredigital.cat)

El Gran Recapte 
va recollir més de 

80.000 quilos 
d’aliments

A les Terres de l’Ebre
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Aquest dissabte va
tenir lloc als locals del
Club Esportiu de Bot el
concert de la Banda de
Música de la Terra Alta
per a commemorar el
Dia Internacional per a
l’Eliminació de la
Violència envers les
Dones, acte organitzat
pel Consell Comarcal.
El concert va coincidir
amb el quart aniversari
de la creació d'aquesta
formació musical inte-
grada per músics
jóvens i veterans de
totes les poblacions de
la comarca. Al llarg
dels quatre anys, la
banda ha tocat a les
dotze poblacions de la
Terra Alta, en celebra-
cions com la de dissab-
te, en el Dia de la
Música, de la Pau... o
altres esdeveniments
d'àmbit comarcal.

Concert contra
la violència
envers les

dones

L’Ajuntament de Móra d’Ebre ha acon-
seguit una ajuda de 106.619€ de
l’Oficina de Suport a la Iniciativa
Cultural del Departament de Cultura
per al projecte de “Restauració i ade-
quació per a la visita pública del castell
de Móra d’Ebre”. El projecte té un cost
de licitació de 480.000€ i, als 106.619€
ja aconseguits s’hi hauria de sumar una
altra ajuda dins del Programa de l’1,5%
Cultural del Ministeri de Foment per un
import de 336.000€, dins dels ajuts del
Programa de l’1,5% Cultural, que enca-
ra està pendent de resoldre.
El projecte d’intervenció al castell de

Móra d’Ebre es pot qualificar com una
rehabilitació estructural i funcional que
preveu l’adequació d’un recorregut per
a la visita i restauració de la sala de
guarnició perquè pugui ser usada com a
sala d’exposició.  La proposta planteja la
millora de les condicions ambientals i
estètiques de l’actual accés millorant-ne
la pavimentació. Es projecta també una
millora al control d’accés al recinte i una
reducció de l’impacte visual de les parts
del darrere dels edificis adjacents.
També  s’actuarà sobre els afegits realit-
zats el darrer quart de segle a la fortale-
sa.

Subvenció de 106.619 euros per a
rehabilitar el castell de Móra d’Ebre

El projecte té un cost de licitació de 480.000 euros

El nucli antic de Tivissa acollirà avui i demà la setena
edició de la Fira de Nadal, organitzada per
l’Ajuntament de Tivissa i la Comissió de la Fira de
Nadal, amb la col·laboració d’entitats i voluntariat
local, empreses i establiments comercials locals i de
fora del municipi. En aquesta edició, l’encarregat d’i-
naugurar la fira serà el president de la Generalitat a l’e-
xili, Carles Puigdemont, en un acte institucional que
tindrà lloc avui divendres, a partir de les 12.00 h.
Durant els dies de la Fira de Nadal, els carrers, carre-
rons i places del nucli antic de Tivissa s’ompliran d’ex-
positors i mostraran la realitat cultural i social de la vila
de Tivissa, amb una gran varietat de productes locals,
gastronomia, artesania, comerç i altres activitats com
degustacions de vi, cava i cervesa artesanal.

Setena edició de la Fira 
de Nadal de Tivissa

El president de la Generalitat a l’exili, Carles
Puigdemont, serà l’encarregat d’inaugurar-la

Tramitació pels nous tres parcs
eòlics de la Terra Alta

La Terra Alta tindrà 30 nous aerogeneradors l'any
que ve, distribuïts en 3 parcs eòlics a Vilalba, Batea
i la Pobla de Massaluca. La Comissió d'Urbanisme
de les Terres de l'Ebre ha aprovat provisionalment
el Pla especial urbanistic i s'espera que al juny
comencin les obres. 
Oposició
Els tres parcs de la Terra Alta seran l’única Z-D-P
que s’haurà materialitzat, de les set que impulsava
el Govern de la Generalitat ara fa 10 anys pel des-
plegament de les energies renovables a Catalunya.
La comarca, de fet, acull actualment 184 aeroge-
neradors, gairebé una quarta part dels que hi ha a
Catalunya. Però cada vegada són més les veus, de
la ciutadania i dels agents econòmics, que hi estan
en contra. La tramitació, de ben segur, portarà
discòrdia. (ebredigital.cat)

L’Ajuntament de Gandesa i Sorea SAU, han signat
un conveni per dotar un Fons de solidaritat desti-
nat a la concessió d’ajudes per fer front al paga-
ment del rebut de l’aigua a les famílies vulnerables,
que es gestionarà mitjançant els Serveis Socials.

L'Hospital Comarcal de Móra
d'Ebre, gestionat pel CatSalut

La Federació Comarcal d’ERC a la Ribera d’Ebre es
mostra satisfeta amb la decisió del Servei Català de
la Salut (CatSalut) de la Generalitat d’assumir la
gestió l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre. El presi-
dent de la comarcal riberenca, Josep Maria Sáez, ha
destacat: “La Conselleria de Salut dóna resposta
així a una demanda reclamada unànimement des
del territori i, això, ens satisfà perquè milloraran
segur les condicions de treball i la qualitat dels ser-
veis del nostre Hospital”. Aquesta decisió s’adequa
amb el model sanitari que defensa Esquerra
Republicana: incorporació dels hospitals a la xarxa
pública i la seva desmunicipalització. “S’ha demos-
trar durant anys que la gestió municipal no només
és ineficient, sinó que a més ha estat perjudicial pel
nostre Hospital amb retallades, amb precarietat i
amb manca d’inversió”, ha assegurat Sáez.
A principis del 2019, el CatSalut anunciarà noves
inversions per l’hospital. “Aquest serà un dels pri-
mers gestos que faran evident que el CatSalut assu-
meix les regnes de l’Hospital. Unes inversions del
tot necessàries per mantenir la qualitat dels serveis
que la gent de la Ribera d’Ebre, la Terra Alta i el
Priorat ens mereixem”, ha destacat el president
d’Esquerra a la Ribera d’Ebre.
Un cop passi a ser de titularitat pública, l’Hospital
de Móra d’Ebre tindrà autonomia i capacitat de
gestió pròpia. I, sobretot, “Capacitat per retenir
professionals en condicions laborals i millorar ser-
veis; i acabar amb la precarietat que ara hi ha”, ha
reblat Sáez.

La família Cabré-Segarra fa
donació del seu fons familiar

a l’Ajuntament de Tivissa

La família Cabré-Segarra fa donació del seu fons
familiar a l’Ajuntament de Tivissa perquè sigui ges-
tionat per l’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre
Es tracta d’un fons que testimonia l’activitat de
dos personatges destacats de la població durant
els segle XX.
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David Anguera Martínez

Amb només 28 anys, aquest jove tor-
tosí té un currículum intens i extens.
David és llicenciat en Interpretació a
l'Institut del Teatre de Barcelona,
actor, pianista, compositor, a més
d'una notable facilitat per la improvi-
sació i la imitació.

Has treballat en més d'una vin-
tena d'obres de teatre, a més
de participar en curtmetratges,
anuncis, actuacions musicals. I
també has creat obres pròpies.
Quin vessant reflecteix més el
teu perfil artístic?
El que em defineix per damunt de tot
són les arts escèniques. El que ocupa
la major part del meu temps és ser
actor. En segon lloc, pianista. Però
també he estat, quan ha calgut o
m'ho han encomanat, compositor,
multi instrumentista, dramaturg,
director, professor, productor, cons-
tructor, acompanyant de cine mut...

Ja veig que ets un artista poli-
facètic. Parla'ns de dues de les
teves companyies: Nyiguit i
L'Excèntrica.
Nyiguit és una companyia que neix
amb l'objectiu d'oferir adaptacions
teatrals de qualitat per a alumnes de
batxillerat. Tenim molt poc material
escènic i la força rau en les interpreta-
cions, perquè així ens podem des-
plaçar pertot: tant a un teatre com a
un gimnàs o una sala polivalent. Amb
la companyia L'Excèntrica, dirigida
pel meu soci i amic Juanjo Marín, hem
fet espectacles que, sense grans pre-
tensions, han aconseguit molt bona
acollida de públic i crítica: Canta'm un
conte al Teatre Romea, escrita i com-
posta per mi; Lovely Precious Dream
al Maldà, un tribut a la Nina Simone;
Duel, guanyadora del Festival
Píndoles 2018...

Quines són les principals difi-
cultats que sorgeixen a l'hora
de realitzar i promocionar un
projecte artístic?
El problema és que el món de la cultu-
ra està políticament deixat de banda.
Hi ha pocs diners i molt mal repartits.
I el públic també en té un paper cru-
cial: ha d'anar a espectacles de gran i
petit format, mainstream i descone-
guts, d'actors consagrats i de com-
panyies joves, de pur entreteniment i
de reflexió profunda... S'ha de deixar
d'associar a un luxe o una excepció,
anar a veure cultura en viu ha de ser
una cosa viscuda amb normalitat,
com a mínim cada cap de setmana,
amb una bona copeta amb els amics
al final de la funció.

Futurs projectes?
Acabem de finalitzar Els Jocs Florals
de Canprosa del Rusiñol a la sala gran
del TNC, dirigida pel Jordi Prat i Coll i
amb un equip preciós. Ara estic assa-

jant una obra que farem al gener
també al TNC, en aquest cas a la sala
petita, un Shakespeare poc conegut
que es diu Afanys d'amor perduts,
dirigida pel Pere Planella i que estarà
en cartell del 17 de gener al 24 de
febrer. Tot un repte, perquè estem
fent un treball molt intens amb el
vers, fent-lo nostre i aprofitar-lo per a
donar força a les interpretacions.
També, amb l'Excèntrica, tinc dos
projectes a la vista: un el 22 de
desembre al Teatre Sagarra, Conte de
Nadal de Dickens, i al Maldà durant el
mes d'agost farem un Peter Pan, obra
sempre molt infantilitzada que natros
volem explorar amb tota la riquesa de
l'original i plena de jocs teatrals i
musicals que esperem que captivi el
públic.

Quin seria el teu somni?
Lo meu somni seria poder viure de la
meua faena i no deixar mai de fer pro-
jectes nous. Trobar l'equilibri entre
projectes propis i externs, i ampliar
horitzons en el cinema, el televisió i la
ràdio. 

El teu primer record lligat al
món artístic?
Les pel·lícules que veia de menut.
Recordo el Gran Dictador de Chaplin
que tenia el meu pare, i quan vam
veure Buster Keaton acompanyat al
piano directe a la Cambra de Comerç
de Tortosa. També recordo que ma
germana Alba es va apuntar a teatre i
quan la veia em moria d'enveja, jo
també volia estar allà dalt! A la classe
vaig ser sempre el qui feia bromes,
imitava els professors...

Tres esdeveniments que han
marcat la teua trajectòria?
Lo primer seria el fet d'entrar a
l'Institut de Teatre tot just acabar bat-
xillerat. També haver trobat amics i
còmplices com Juanjo Marín, Xuel
Díaz (la meua parella, que és actriu i
cantant), David Bo, Albert Tola, Dimas
Rodríguez, Joan Guijarro... I per últim,
gent que ha confiat en mi i m'ha brin-
dat oportunitats, com la Glòria Balañà
o el Jordi Prat i Coll, entre d'altres, als
quals estic infinitament agraït.

Tres qualitats, dintre de la teua
professió, que anteposes per
davant de tot.
Generositat, inquietud i curiositat. 

De no ser artista, què series?
És que artista engloba tantes coses...
Si no estigués en les arts escèniques,
m'agradaria ser creatiu gràfic, o il·lus-
trador, animador... També m'agrada el
món de la comunicació (vaig fer ràdio
a Imagina durant molts anys amb
Didac Tomàs). I si em vetessin l'entra-
da al món artístic... no ho sé...
Filologia o literatura. Tot i que això
també és art, no?

Isabel Carrasco

Anar a veure cultura en viu ha de ser una cosa viscuda amb normalitat
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Des que va baixar de la Tercera divisió, fa cinc tempora-
des, a la Rapitenca han prioritzat més els jugadors de
fora, mentre el planter anava força bé. Però no es veia
reflectit en el primer equip. Ha estat així fins aquesta
temporada quan 8 jugadors són de la localitat (7 perquè
Raúl ha causat baixa). Les meves pregunta són: ¿ha de
militar la Rapitenca a la 1a catalana on gairebé cada any
es pateix i on viuen canvis constants d'entrenadors? (9
en 6 anys). ¿O ha d’estar a la Segona catalana i ser un
equip capdavanter amb només jugadors de la casa?. 
La llista és llarga dels que viuen a la Ràpita del primer
equip: Ivan Gasparin, Pachu, Mata, Forés, Brayan,
Marqués i Nacho. I apunto rapitencs en altres equips:
Gasparin, Eric i Monforte (La Sénia), Marc Garcia
(Tortosa), Didac Rius, Albert, Lluc, David Rosales,
Samper i Lluc Pepiol (Aldeana); Felipe i Sergi José
(Amposta); Rosales (Camarles); Edgar Samper (La
Cava); Marc Tena, Ivan Paez i Xavi Obiol (Ulldecona) i
Jony (en espera). La Rapitenca té jugadors locals amb
gran potencial al filial: Reverté, Josep Ramón, Richard,
Pau...i juvenils amb gran projecció com Àlex Blas, Garcin
i Pau Rosales. I els que estan en el futbol base d’altres
clubs: Andy Alarcón, Marc Lopez (Reus), Àlex López,
Dan Reverté (Vila-seca), Pol i Albert Querol (Nastic). I,
a tots aquests, podríem afegir jugadors de qualitat, que
s'han format en el planter, com Tornel, Peque, Buera,
Àlex Lopez o Paulino. 
La Rapitenca té per fer dos equips de potencial, i ser un
‘gallet’ a 2a catalana i un altre a 3a. 
No sé si val la pena voler somiar i estar en la 1a catalana
i patir cada temporada.

L’opinió de Joaquin Celma. 

Rapitenca, Primera 
catalana o Segona?

Quan un equip porta 6 victòries seguides, la premsa
sempre el destaca per la seua dinàmica positiva. I això
agrada. Però quan porta 6 jornades sense guanyar, i la
premsa també ho diu, llavors no agrada que es parli de
res, ni de temes esportius ni d’altres aspectes. 
Clar, quan la inèrcia d’un equip no és bona, es bus-

quen culpables. I la sensibilitat és gran. Els àrbitres són
les primeres víctimes perquè les seues decisions sempre
són més determinants quan un equip no està bé. I, lla-
vors, entre altres responsables externs, la premsa acaba
tenint la seua part de culpa, perquè no diu el que vol-
dríem sentir. Es una bona protecció. Massa senzilla.
Quan alguna cosa falla, es tendeix a considerar que

la premsa vol desestabilitzar amb les seues notícies. I es
perd la memòria de quan la mateixa premsa ens ha des-
tacat. Jo crec que el més recomanable és fer autocrítica
de les nostres decisions i actituds. Buscar els errors que
cadascú comet i trobar solucions i no pensar en culpa-
bles on no correspon. Tot això tenint en compte que la
premsa també s’equivoca i que també ha de fer auto-
crítica. Jo la faig cada dia. I intento no buscar culpables
on no n’hi ha. 

Michel 

Les dinàmiques, 
la premsa i l’autocrítica

El Vilalba va frenar el
líder de Quarta,
l’Amposta B (2-1), en
partit de recuperació
disputat ahir.
D’aquesta forma, el
club terraltí, amb les
incorporacions efec-
tuades, segueix pro-
gressant i ja porta 4
victòries seguides. I
diumenge juga un
altre partit pendent, a
Xerta (12h). L’altre
partit que quedarà
pendent serà el Xerta-
Arnes (dia 29)

MÉS NOTÍCIES

*SERGI CID (a la foto)
ha causat baixa al
Camarles i anirà a

l’Ametlla, juntament
amb Yassine, davanter

que estava a
l’Amposta i que no

segueix.

*RAMON GRAU no
continua com a tècnic

de la Fatarella, on
també feia de jugador.
La directiva ha decidit
buscar un relleu. José
Victor, de Flix, és el

nou mister. Ramon no
seguirà jugant. 

*ENZO és un davanter
argentí que juga amb
el Batea, sent una
recomanació del
tècnic del Tortosa
German Inglés, qui
també entrena un

equip del futbol base
del club terraltí. 

Per tant, Enzo podria
estar en un període de
prova al Batea, equip

que ara dirigeix
Chema.

El Vilalba
guanya el
líder (2-1)

Els dos partits que es van recuperar, entre dimecres i ahir dijous, van acabar amb victò-
ries locals. a la Tercera catalana, la Cava va golejar el Godall (4-1) amb dianes de Juanra
(2), Edgar i Marcel. Gerard Balada va marcar per al Godall. D’aquesta manera, els caveros,
amb un partit encara pendent i que disputaran el 5 de gener (12 h), contra el Corbera,
pugen posicions a la taula. D’altra banda, informar que la junta directiva ja ha parlat amb
els jugadors i que, d’entrada, el tema del cobrament està acordat i, per tant, solucionat.
La Cava en la propera jornada, després del descans, rebrà l’Ametlla. El diumenge a les 12
h, el Masdenverge rebrà el cuer, l’Alcanar, en partit també de recuperació. A la foto, Juan-
ra, golejador de la Cava

La Cava va golejar el Godall (4-1)
PARTIT DE RECUPERACIÓ DE TERCERA

Minut 91, el programa esportiu de Canal Terres de
l’Ebre, que analitza la jornada els diumenges per la
nit, en directe, no s’emetrà aquest proper cap de set-
mana amb motiu de l’aturada de tot el futbol ebrenc
per la jornada de descans establerta en el calendari. 

Descans per a Minut 91

L’equip, que descansa aquest cap de setmana, no ha guanyat a casa

L’Ascó va perdre dissabte contra el Reus B (0-2). D’a-
questa manera, si bé és cert que va jugar fins a sis partits
seguits com a visitant, durant la primera volta, també ho
és que en els que ha disputat com a local encara no ha po-
gut guanyar. I aquest déficit l’està condemnant perquè no
pot escapar-se de la zona de descens. 
Cal dir que l’equip de la Ribera va estar bé en la primera

mitja hora. Va dominar i va fer diverses aproximacions per
a poder marcar. El Reus no es va trobar còmode en aques-
ta fase. Però sobre la mitja hora, el partit va equilibrar-se i
els visitants, arran d’una acció ben combinada, es van
avançar amb el 0-1. A la represa, als deu minuts, el Reus
va marcar el 0-2 i l’Ascó ja va jugar precipitat. Malgrat in-
tentanr-ho, l’equip ja va tenir fractures perquè va arriscar 
i no va poder entrar en situació. Al final, 0-2 i nova ensopegada a casa. L’equip que en-
trena Albert Company, amb el gandesà Rafel Navarro, va emportar-se els punts. L’Ascó
descansa en la jornada propera. 

L’Ascó torna a ensopegar a casa i recupera els
dubtes per la seua situació (0-2)

TERCERA DIVISIÓ. NO SURT DE LA ZONA COMPROMESA DE LA TAULA

Albert Company, tècnic del Reus B.

La Rapitenca es compli-
ca. Va perdre a casa amb la
Muntanyesa (1-4). Als 50
segons, els visitants van fer
el 0-1. Als 5 minuts el 0-2 i
al 14 el 0-3. El partit va te-
nir poca història. Poc abans
del descans el local Sabaté,
de penal, va establir l'1-3
quan la Rapitenca va voler
reacccionar després d'un
inici sense intensitat defen-
siva. A la represa, als cinc
minuts, la Muntanyesa va
sentenciar amb l'1-4. 
La junta de la Rapitenca

va anunciar que prendria
mesures i el tècnic Guillermo Camamrero va informar que es preveuen incorporacions
i, de fet, alguna baixa. La baixa, d’aquesta setmana, és la del defensa Raül Istoc.
S’està mirant el mercat nacional per a fer incorporacions. La directiva, en qualsevol
cas, de moment, ha confirmat al tècnic Guillermo Camarero. La possibilitat de fer fit-
xatges, dins del pressupost, s’ha accelerat, amb tot el que comporta. El projecte
ebrenc, fins ara, no ha funcionat i, per tant, la gestió no ha sortit com es pretenia. Es
comprova, tal com avançàvem a principi de temporada, que per a competir a Primera
catalana es necessitava apuntalar la plantilla. La Rapitenca (una victòria en 9 jornades)
cau a zona de descens directe. Es ben cert que no hi ha distàncies a la taula, però la
situació preocupa. El tècnic sap que pot gastar un darrer cartutx per revertir la situa-
ció, amb modificacions a la plantilla. Però si, amb els canvis, no es millora, la propera
decisió pot anar dirigida a la banqueta. 
Camarero assumeix la responsabilitat de la situació i va parlar amb la directiva i el

director esportiu per si consideraven que si era amb ell amb qui s’havia de prendre una
decisó, que ho acceptava. Fins ara hi ha confiança. El tècnic va carregar contra juga-
dors dient que, en alguns casos, no havien estat al nivell, aclarint que d’altres, malgrat
tot, si que ho estan. 

La desfeta de la Rapitenca genera preocupació

CONTRA LA MUNTANYESA (1-4). RAUL ISTOC ÉS LA PRIMERA BAIXA.



L’Ulldecona visitava el cuer, el Torreforta. No podia fa-
llar per reaccionar i sumar 3 punts vitals per sortir de la
zona compromesa de la taula. No va fer-ho i el triomf
fou balsàmic per a l’equip (0-3). La clau del partit fou un
penal que va aturar Franc amb el 0-0. Carlos Gilabert,
tècnic de l’Ulldecona, comentava que “va ser un partit
en què no vam començar gens bé. No vam estar ben po-
sats i no es vam trobar còmodes. No obstant, vam poder
aguantar la sortida més intensa del Torreforta. Sobre el
minut 15, el partit ja es va igualar. Vam estar més posats.
Malgrat tot, la jugada clau fou quan Franc va aturar un
penal amb una gran intervenció. I, coses del futbol, de
l’1-0 es va passar a el 0-1. Acte seguit, arran d’una bona
jugada, vam marcar el 0-2”. A la represa, segons Carlos,
“vam sortir molt millor, cedint la iniciativa al Torreforta i
tancant molt bé els espais. Vam tenir el partit controlat i,
a manca de deu minuts, vam sentenciar amb el 0-3”. El
tècnic afegia que “encara hi ha aspectes a millorar, però
l’equip va fer un gran treball defensiu i cal dir que va
agafant conceptes. Felicitar a tots els jugadors per l’acti-
tud i per una victòria que era molt important. El partit era
com una final per a nosaltres”. 

3 punts vitals per a 
l’Ulldecona (0-3)

A TORREFORTA. FRANC ATURA UN PENAL AMB EL 0-0

El Móra la Nova va fer un salt de qualitat en guanyar a
Vilaseca (0-2). Li mancava un triomf fora (el segon fins
ara) per crèixer a la taula. I va obtenir-lo. Nando Garcia,
tècnic de l’equip moranovenc: “el triomf va ser molt im-
portant per poder fer un salt a la taula i per tenir con-
fiança per afrontar els dos partits que ens manquen per
acabar l’any. D’aquesta forma, també tenim marge d’e-
rrada per si algun dia no podem puntuar a casa”. Del par-
tit, el tècnic deia que “els primers 20 minuts van estar
marcats pel respecte. A més, vam tenir dificultats perquè
el Vilaseca va atacar amb molts jugadors per davant de la
pilota i, d’aquesta manera, creava superioritats amb el joc
interior. Vam haver de contrarrestar-ho i, amb els minuts,
vam poder fer-ho estant més ben posats i creant diverses
ocasions amb el gol d’Agustí, que fou el 0-1. Però poc
abans del descans va arribar la jugada clau que va ser un
penal no transformat pel Vilaseca. Va ser un punt d’infle-
xió. A la segona meitat vam reestructurar l’equip i vam es-
tar més còmodes, defensant amb més possessió de pilota
i treballant amb molta intensitat quan no la teníem. Es
cert que Ferran va evitar l’empat i d’un possible 1-1 es va
passar al 0-2, amb un altre gol d’Agustí. Amb el 0-2 i més
espais, vam tenir altres possibilitats. Bona feina de tot l’e-
quip i victòria valuosa”. Agustí, amb dos gols més, se-
gueix sent un dels killers destacats del futbol provincial. 

Salt de qualitat del Móra la Nova

AGUSTÍ LIDERA EL TRIOMF A VILASECA (0-2)

La Sénia va perdre contra el Camarles (a Alcanar) i, amb
dues derrotes seguides, veu frenada la seua progressió (0-
1).  Serrano, tècnic de la Sénia: “va ser una jornada amb
condicionants pel fet de jugar a Alcanar pel tancament
del camp i també per les nombroses baixes, disposant de
13 jugadors del primer equip i 3 juvenils. No obstant, vam
començar força bé, tenint la posessió de la pilota, amb
bones circulacions, i creant diverses ocasions molt clares.
El Camarles, aprofitant desajustos nostres, també en va
tenir un parell. La jugada clau va arribar sobre el minut 35
quan el central nostre i un davanter del Camarles es sub-
jectaven i el central nostre, quan no estava la pilota en
disputa, dins de l’àrea, va voler com agafar del cabell al
jugador rival, que cal dir que li va posar molt de teatre.
L’àrbitre va xiular penal i va expulsar al nostre defensa.
Malgrat que ells van fallar el penal i que nosaltres vam se-
guir ben posats fins el descans, va ser una adversitat im-
portant perquè havíem de jugar amb 10 gairebé 60 mi-
nuts”. A la represa, segons Serrano: “vam sortir amb
convicció però aviat, en un córner, ens van marcar el 0-1
i això ens va fer jugar precipitats i, tot i intentar-ho fins el
final, no vam poder empatar i ells, amb més espais, van
tenir altres ocasions. Penso que 11 contra 11 hagués estat
un partit molt diferent”.  

Massa adversitats 
per a la Sénia

ES VA QUEDAR AMB DEU (35’). AL FINAL, 0-1.

El Gandesa, en un gran partit, va frenar la ratxa d’11 jor-
nades de l’Ampolla (10 victòries i un empat). Al final 4-1.
L’afició gandesana va gaudir d’un triomf merescut. El partit
va començar amb un Gandesa més posat, jugant amb més
intensitat, i tenint més la iniciativa. Els locals van fer un pa-
rell d’aproximacions i es van avançar amb un gol de Moha.
La passivitat defensiva ampollera va ser manifesta en la ju-
gada. I va coincidir amb la intensitat local i amb l’encert de
Moha. Fins el descans el partit es va igualar. L’Ampolla va
estar un xic més posada però sense gaire profunditat men-
tre que el Gandesa seguia més fluid quan havia de circular
i més atent quan hi havien segones jugades, a més de ser
intens en defensa. El reflex del que era la primera meitat
fou el 2-0. Indecisions i apatia de l’Ampolla en zona de cre-
ació. El gandesà Marc que ho va veure, anticipant-se i tren-
cant la línia defensiva visitant, molt avançada per les cir-
cumstàncies de la jugada, quan l’equip tenia la pilota. La
incursió de Marc fou d’uns 45 metres i va acabar amb el 2-
0. A la represa, amb l’entrada de Ramirez, l’Ampolla va te-
nir més connexio entre línies. Va obrir el camp i va tenir
més la pilota. Els d’Enric van avisar amb dues opcions, de
Samu i de Ramírez, molt clares. I una penetració per banda
de Guillem va suposar el
2-1. El local Jaume va
desviar la pilota. Però la
clau, per als gandesans,
va ser que, acte seguit,
una bona jugada, amb
desdoblament de Josep
per la dreta, va suposar
una centrada i el 3-1, d’A-
dri. El gol va tallar la reac-
ció visitant i Ferran, en ple
festival local, va marcar el
4-1. 
El Gandesa, enlairat (és

sisè), encara va tenir dues
opcions més per ampliar
l’avantatge.

El Gandesa frena a l’Ampolla

GRAN VICTÒRIA (4-1)

El Camarles va tornar a mantenir la porteria a zero en
un desplaçament i ara, amb el triomf contra la Sénia (en
partit disputat a Alcanar) és cinquè (0-1).
Segons Kiki, tècnic del Camarles, “sabíem que era un

partit important, després dels dos desplaçaments ante-
riors. I sabíem que ens enfrontàvem a un gran equip com
la Sénia. Teníem baixes com les de Leo, Víctor o Samu, i
jugadors amb molesties i que van haver de jugar. Però la
Sénia també en tenia i és que a tots els equips ens pot
passar en segons quina jornada. La primera part va ser
igualada, amb opcions per als dos equips. Arran del penal,
que va suposar una expulsió, la confrontació ja es va de-
cantar més del nostre costat, tot i fallar-lo. I va ser clau
marcar als primers minuts de la represa, arran d’un córner.
Amb el 0-1 i més espais, vam tenir possibilitats per a sen-
tenciar. Però no vam fer-ho i, per aquest motiu, la Sénia
va estar dins del partit i va tenir opcions en el darrer tram
de la confrontació, que va evitar Aitor”. 
Kiki afegia que “3 punts importants que ens situen en

una posició capdavantera i que ens donen confiança per
als 3 partits que tenim en les properes jornades. També
fou important no rebre cap gol”. 

El Camarles millora fora de casa 
i s’enlaira  (0-1)

2A CATALANA. PUJA A LA CINQUENA PLAÇA

L’Amposta, 12 punts de 15, continua la ratxa que li
permet distanciar-se de la zona de descens directe. Xavi
Cid, el tècnic, deia que “el resultat va ser curt per les
ocasions que vam tenir. Però, en general, estic satisfet
perquè va ser el millor partit des que estic a la banqueta.
Vam començar molt bé, dominant i tenit dues ocasions,
Quim i Carles, per a poder obrir el partit. No va ser així
però vam seguir fent bones circulacions d’un costat a
l’altre i jugant ben posicionats. Vam tenir altres opcions,
a més del gol de Carles, i penso que amb els minuts el
partit es va equilibrar, també perquè el Reddis va tallar
diverses jugades mereixent alguna targeta més, a banda
de les dos que va rebre”. A la represa, segons Xavi, “el
Reddis, per una falta tàctica, es va quedar amb un
menys. Vam intensificar el domini, amb més espais, i van
haver noves ocasions. Ens va faltar fer el segon gol per
tenir més tranquil.litat. Vam controlar les contres del rival
però el problema fou, amb l’1-0, el partit estava incert i
al final vam haver de patir, evitant Calsina una acció
d’ells, que hagués pogut ser una ocasió, i també Manel,
amb una sortida fora de l’àrea, tallant una contra. Al fi-
nal, 1-0 i content perquè l’equip va agafant conceptes i
progressa. Ens falten aspectes encara per a millorar però,
per a mi, en general, com he dit, i tot i patir en els darrers
minuts, vam fer el millor partit dels cinc que estic a l’e-
quip”. Corella, Galera, Isaac i Felipe van ser baixa, així
com Valmaña que la setmana vinent ja entrenarà amb el
grup. Yassine no segueix. Ha causat baixa de l’equip. 

L’Amposta segueix progressant en
vèncer al Reddis (1-0)

VA PERDONAR I VA ACABAR PATINT
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El Tortosa es destapa, golejant a la Canonja (5-1)
El Tortosa va golejar la Canonja i es va refer de la derrota a l’Ampolla. El partit va quedar encarrilat a la primera

meitat i a la represa, amb el 3-0, es va decidir. Amb el 4-0, la Canonja va fer el seu gol, però el Tortosa tancaria la
golejada amb el cinquè. Cristian (2), Alejandro (2) i Miguel, que debutava a casa, van marcar. 
German Inglés, tècnic del Tortosa, “des de l’inici, vam juganr ben posats i, en general, vam fer un bon partit amb

la circumstància favorable de que vam tenir encert en les ocasions, a diferència d’altres jornades. Després de la de-
rrota a l’Ampolla, teníem ganes de tornar a jugar i de guanyar un partit de la forma en què vam fer-ho. Penso que
vam ser superiors i que van haver-hi fases de bon joc que ens van portar al resultat final. També va ser important
poder donar minuts a jugadors que van disposar-ne i que n’han tingut menys fins ara”. La nota negativa fou la lesió
d’Aleix, amb molesties al pubis les darreres setmanes i que, a manca de confirmar, li poden comportar passar pel qui-
rofan. Gerard Bes, després de la lesió, va rebre un fort cop al genoll i caldrà esperar la seua evolució. La victòria re-
activa a un Tortosa que, després del descans del proper cap de setmana, afrontarà un cicle de partits claus. Co-
mençant pel primer, al camp del Catllar, segon classificat. Després rebrà el Camarles per tancar l’any. I en l’inici del
proper, haurà de visitar el líder Valls i el Móra la Nova.

ALEJANDRO (2), CRISTIAN (2) I MIGUEL VAN MARCAR

Equip                                              GF  GC   Punts
1. Valls                         38        8     37
2. Catllar                      41      19     34
3. Ampolla                    34      18     32
4. Tortosa                    25      14     28
5. Camarles                  34      27     26
6. Gandesa                   25      11     25
7. la Sénia                    23      20     25
8. Móra la Nova            27      20     23
9. Pobla Mafumet          19      20     21
10. Canonja                  21      24     19
11. Riudoms                 15      18     17
12. Amposta                 19      25     16
13. Ulldecona               24      27     14
14. Vendrell                  12      20    14
15. Vilaseca                 14      20 8
16. Pastoreta               16      42 7
17. Reddis                    10      37 7
18. Torreforta                 5      32 5
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Equip                                            GF  GC   P
1. Rapitenca                 49      26     27
2. Aldeana                    24      11     27
3. Perelló                      36      22     26
4. Jesús i Maria            33      18     24
5. Flix                           36      24     24
6. Olimpic                     33      22     23
7. Catalònia                  20      13     23
8. Batea                       26      21     23
9. Roquetenc                23      22     23
10. la Cava                   34      23     21
11. Corbera                  33      22     20
12. S Bàrbara               17      18     19
13. Godall                    22      32     18
14. Ametlla                   17      22     17
15. R Bítem                  32      22     15
16. S Jaume                 19      31     11
17. Masdenverge          15      38 4
18. Alcanar                     6      88 0

Ito, del Jesús i Maria: “va ser un partit molt travat a la primera
meitat, com és habitual en un derbi. El que va passar és que nosal-
tres vam aprofitar dos desajustos d’ells en defensa per posar-nos
amb el 2-0, amb gols de Lucero, arran d’una falta lateral, i d’Isaac.
A la represa sí que vam poder jugar més alliberats, amb el control del
joc i més ocasions a banda dels gols d’Isaac, Adri  i Monclús, fent 2
pals. Amb el triomf i els altres resultats tornem a estar dalt. Es la
dinàmica de com està la categoria”. Joan Subirats, del S. Jaume: “el
resultat final va ser massa inflat pel que es va veure. Vam sortir molt
bé, adaptats a un estil de partit que no ens va massa bé; però vam
jugar ben posats. No obstant, sobre el minut 20, ens van fer l’1-0
arran d’una falta lateral en què no vam ajustar bé en defensa. Fins
al descans, vam seguir ben posats però poc abans de la mitja part,
arran d’un rebot, ens van marcar el 2-0, dos gols en accions desa-
fortunades. A la represa vam canviar el dibuix però en les accions a
pilota aturada ens van superar i vam sortir del partit. Amb el 5-0, Eric
va marcar. Hem de millorar en partits en camps petits”. 

El Jesús i Maria es refà amb golejada

EN EL DERBI AMB EL SANT JAUME (5-1)

La Rapitenca B és líder

A ALCANAR DIMITEIX EL PRESIDENT

Bartolí, del Godall: “era un partit molt important pels dos equips.
Nosaltres el teníem marcat com a prioritari perquè era de la nostra
lliga. Potser per això ens va costar entrar en situació perquè vam
acusar la tensió inicial, rebent en fred el 0-1. Amb els minuts vam
estar a l’altura de l’exigència del partit, fent el que teníem previst,
i va ser llavors quan vam remuntar amb el 4-1. Al final va arribar el
4-2. Destacar l’esforç i una victòria molt important”. Balada (3) i
Deco van marcar. El Godall va perdre dimecres a la Cava (4-1).
Gerard Capera, del Masdenverge: “era un partit important per

reduir distàncies amb els altres equips. I vam començar bé, domi-
nant i fent Moha el 0-1 arran d’una acció individual. Llavors vam
tenir diverses ocasions per a poder encarrilar el partit. Però la di-
ferència entre els dos equips va estar en la contundència a les àre-
se. Ells van tenir poques fisures en defensa i, a més, a la davantera
disposen de pegada amb un Balada que, a diferència nostra, no va
perdonar. Així, el Godall va remuntar. Nosaltres no vam ser tan efi-
caços cara el gol i, a més, vam pagar cares les indecisions”.  

Balada lidera la remuntada del Godall
DAVANT DEL MASDENVERGE (4-2)

La Rapitenca B, amb els resultats de la
jornada, torna a liderar la taula del grup 1
de la Tercera catalana, amb els mateixos
punts que l’Aldeana (27).  Els rapitencs,
en la jornada passada, van golejar al cuer,
l’Alcanar (1-9), i ja porten 49 gols a favor,
sent un dels equips que més n’ha fet fins
ara de la territorial catalana. Richard (4),
David Garcia (2), Roger Garcin, Enric i
Reverté van marcar pels de Sancho.

Dimissió
El president de l’Alcanar Miguel Sancho

va informar que dimitia. El dia 19 hi
haurà una assemblea en què s’ha de con-
firmar aquesta dimissió i llavors s’haurà
de crear una junta gestora per seguir.

3 punts balsàmics per a l’Ametlla, contra el R-Bítem (3-1)
Josep Ma Rovira, de l’Ametlla: “el partit va començar amb més iniciativa del R. Bítem però nosaltres, en la primera

arribada, vam marcar l’1-0. Arran d’una falta lateral, ells van empatar. Fins el descans, més domini visitant però sense
ocasions. Per a la represa, vam fer un canvi tàctic situant a Fages i Sam junts al mig. Vam tenir més control del joc i, a
més, vam poder contraatatacar. Fages va fer el 2-1 i llavors ells van abocar-s’hi. Però ens vam defensar bé i vam dis-
posar de contres per decidir. No vam fer sentenciar i vam patir fins el final, quan Calafat va establir el 3-1. Es pot dir
que una part per equip. Vam ser, per ocasions, justos guanyadors en una jornada novament amb baixes, amb dos ju-
venils a la banqueta”. David Garcia, del R. Bítem: “el resultat va ser el pitjor en un partit en què vam dominar en moltes
fases. L’Ametlla va jugar replegat, sent directe buscant el seus puntes. Va fer, al minut 14, l’1-0 però, acte seguit, vam
empatar amb una falta que va traure Moha i que va rematar Sergi. Fins el descans, domini nostre, amb ocasions. A la
represa, mateixa dinàmica, tot i que arran d’una falta, desajust nostre en defensa i 2-1. Vam insistir i vam tenir la pilota
i les arribades. Però no vam empatar i quan vam assumir molts riscos, ells, al final, van marcar el 3-1 en una contra. El
resultat no va ser just”. 

Fitxatges a
la Cala

L’Ametlla, minvada
per les baixes, ha in-
corporat a Edu Maes-
tre i al defensa Lluís
Castelló (al Pinell la lli-
ga passada). Podrien
debutar en la propera
jornada. Poden haver
més fitxatges. 

Perelló i Aldeana van oferir un partit elèctric, amb molta
intensitat i lluita, de categoria superior, emocionant fins el
final (1-1). Al primer temps, dins de la igualtat, les dues
opcions més clares van ser per als locals. Una la va evitar
Sergi Auré i l’altra un defensa visitant sota els pals. A la re-
presa, l'Aldeana va avisar amb un gol fantasma i després
Robert va fer el 0-1.  Els aldeans van defensar-se amb tot
i no van tenir fisures. El Perelló va insistir però sense poder
trencar l’entremat defensiu visitant. Havia de ser una ac-
ció individual i Jack Cid, quan més es necessitava, va
aparèixer. Va empatar arran d'una gran acció individual.
Al final, 1-1. L’Aldeana és colider i el Perelló és tercer, un
punt per darrera. 

Perelló-Aldeana, partit de categoria superior

3A CATALANA. UN GOLÀS DE JACK VA SALVAR UN PUNT PER ALS LOCALS (1-1)

El Corbera va vèncer el Batea (2-1). Els visitants van començar millor el partit, amb més
domini de la pilota. Però sense crear opcions. Al minut 30, tot va canviar. Passada a l’espai
d’Elvis, central corberà, i Uri va guanyar l’esquena als centrals rivals, massa alineats, i va
marcar un gran gol, de vaselina. El Corbera va tenir més confiança i Enric, trencant el fora
de joc, va posar el 2-0. No obstant, poc abans del descans, el visitant Paul, un jugadoràs,
va establir el 2-1 arran d’un canvi d’orientació de Vilanova. El control i la definició  van ser
esplèndits. Encara a la primera meitat, els visitants van fer un pal. A la represa, el Batea va
tenir una bona opció amb un penal que va fallar Vilanova. A més, se'ls va anul.lar un gol
que era legal. El Corbera, que també va reclamar un penal no xiulat, va saber defensar-se i
va sumar 3 punts importants. El Batea va insistir però no va poder empatar. El Corbera, que
ha jugat molts partits fora, va poder fer-ho a casa. El camp encara estava tou i irregular pels
aiguats de les darreres setmanes. El partit pendent a la Cava es jugarà el dia 5 de gener (12
h). El Batea va veure frenada la ratxa de dues victòries seguides amb Chema a la banqueta. 

El Corbera s'emporta el derbi de la Terra Alta

ELS VISITANTS VAN FALLAR UN PENAL A LA SEGONA MEITAT (2-1)

La Cava va guanyar a Jesús (1-2). Partit igualat en què
els locals van avançar-se amb gol de falta d'Aleix. Abans
havien reclamat un penal per unes mans de Raimon que
l’àrbitre va traure fora de l’àrea. El visitant Edgar, abans
del descans, va empatar a la sortida d'un córner que els je-
susencs van protestar perquè no va ser-ho. A la represa, el
partit va seguir igualat, i també travat per moments. El
Catalònia va tenir opcions en accions a pilota aturada, una
d’elles molt clara que va traure un defensa visitant sota els
pals. La Cava les va tenir més clares, destacant una doble
rematada que un defensa local va traure sota els pals entre
el braç i l’espatlla. Els caveros van estar molt posats i,
arran d’un llançament de banda, es va originar un rebuig
a la frontal, que va aprofitar Manelet per afusellar. Del re-
buig del porter Gerard, Juanra va establir l'1-2. La Cava,
amb un partit menys (es jugarà el 5 de gener), creix més
amb el triomf de dimecres contra el Godall (4-1). 

La Cava reacciona

TRIOMF A JESÚS (1-2) I CONTRA EL GODALL (4-1)

El Flix va deixar emprenta de gran equip, amb grans ju-
gadors, i va explotar a Roquetes quan els locals tornaven a
jugar a casa, després de 6 partits fora (1-5). Luis i Magí,
amb grans gols, van posar el 0-2. Camarero, el pichichi ro-
quetenc, va fer l'1-2. Però a la represa, Luis va aprofitar una
jugada de Xixo per a decidir amb l'1-3. Els locals van tenir
dues opcions per entrar encara en el partit, però no les van
aprofitar. El Flix estava ben posat, amb la pòlvora a punt. Ti-
ni, amb una gran jugada individual, i Nacho amb el llança-
ment magistral d'una falta, van ampliar l'avantatge fins l'1-
5. Amb el Flix va debutar el central Amador Voces. L’equip
encara té baixes i el porter suplent, Cabré, va fer de jugador
de camp. Des de Roquetes, el pichichi Òscar Camarero,
considerava que “no vam estar a l’altura d’altres partits re-
cents fora de casa. A més, el Flix va demostrar que és un
gran equip, amb jugadors de qualitat. Per a mi, el millor
equip que he vist fins ara a la categoria”. 

Un gran Flix va golejar a Roquetes

VICTÒRIA AMB GOLS ESPLÈNDITS (1-5)

Jordi Roca, de l’Olímpic: “ens va costar entrar en el partit
i el S. Bàrbara, d’entrada, va ser més intens. A partir del mi-
nut 15, nosaltres vam començar a imposar-nos al centre del
camp, gaudint de les primeres ocasions, amb una pilota al
pal. A l’inici de la represa, el S. Bàrbara va tornar a estar més
posat però, amb els minuts, vam entrar en el partit i Marc
Alis va fer l’1-0. Llavors vam tenir opcions per ampliar
distàncies. No vam estar encertats i el Santa, arran d’una ac-
ció a l’esquena de la defensa nostra, Ahmed marcaria l’em-
pat”. Segons Parra, del S. Bàrbara: “partit molt igualat i dis-
putat amb molta intensitat arribant-se al descans amb el
0-0. a la represa, arran d’una acció desafortunada per a no-
saltres, en un rebot, l’Olímpic va establir l’1-0. Vam avançar
línies i ja a la desesperada, amb Ahmed de davanter centre,
va arribar un empat que vam merèixer perquè vam tenir les
nostres opcions a més del domini en diverses fases del par-
tit”. El S. Bàrbara fa 7 jornades que no guanya (5 empats).

El Santa salva un punt al final

AL CAMP DE L’OLIMPIC DE MÓRA D’EBRE (1-1)

Jack Cid.
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L’Ebre Escola va sumar uns punts amb doble valor,
contra un rival directe que arribava com a líder: el Benis-
sanet (3-1). Gran partit, de nivell superior, amb molt
d’entusiasme i suport de l’afició local a la tribuna. 
El Benissanet va avançar-se aviat amb un gol de Pol.

Els de Xavi Pérez tenien clar el seu plantejament amb un
4-5-1 que va propiciar que no tinguessin la pilota però,
a la vegada, també dificultava el joc dels locals, que van
dominar i van tenir un parell d’opcions, però no acaba-
ven d’estar còmodes. Els riberencs, a més, van tenir una
altra opció clara amb una contra de Pol. A la represa, els
visitants van acusar l’esforç en un camp gran i l’Ebre va
imposar-se, amb ritme i intensitat. Va poder entrar per
dins i també per fora i la seua pressió li va comportar
ocasions i els gols de Jordi, Pep i Sisco que van permetre
la remuntada. Gran partit i els locals que van merèixer la
victòria i s’enlairen.

L’Ebre Escola fa un pas endavant amb la remuntada contra el Benissanet

4A CATALANA. 3-1

Eric Borràs, del Xerta: “partit molt disputat, amb alternati-
ves i en el que cal destacar els 3 porters, 2 del Xerta i el de la
Fatarella. Va ser un partit en què haguessin pogut haver-hi
molts gols. Primera meitat amb control nostre i ocasions, amb
un pal, però contres dels visitants també amb perill, fent un
altre pal. A la represa, amb els minuts, vam poder controlar
millor el partit i vam fer el gol. Ells es van abocar i la bona fei-
na defensiva i el nostre porter van evitar el seu empat. Victò-
ria que mereixiem pel treball de les darreres setmanes, tot i
les adversitats. Felicitar als dos equips pel partit”. Ramon, de
la Fatarella: “va ser un partit amb moltes alternatives però el
resultat no va ser just. A la primera meitat ja vam tenir diver-
ses ocasions, amb un pal de Vili. A la represa, vam passar per
una fase dolenta en què ells van apretar i van tenir opcions,
en accions a pilota aturada. Ens van fer el gol. Vam tornar a
tenir oportunitats. I ens mereixiem guanyar però la dinàmica
és aquesta”. La junta ha decidit buscar un relleu i José Víctor,
de Flix, és el nou mister de la Fatarella. Ramon no segueix.    

Triomf del Xerta (1-0)

RAMON GRAU DEIXA LA FATARELLA

Sisco Martí, de la Cava B: “va ser un partit amb poca
història. Molt poques ocasions i molt migcampisme. Per
la nostra part, vam llançar la primera meitat. I una de les
poques possibilitats que van existir al primer temps va
ser del Catalònia i fou el 0-1. Va ser arran d’un llança-
ment de banda a favor nostre, vam fer una mala sortida
de pilota i ells van recuperar-la i ens van fer el gol. A la
represa vam millorar, intentant jugar més per terra i no
sent tant directes com a la primera meitat, quan la de-
fensa del Catalònia, experimentada en el joc aeri, va es-
tar còmoda per aquest motiu. No obstant, tot i la millo-
ra de la segona meitat, no vam crear opcions clares”.
Jordi Llobet, del Catalònia: “va ser el pitjor partit que
hem fet fins ara, davant de la Cava que em va sorpren-
dre positivament, jugant bé a futbol. Si continua així
traurà millors resultats. He vist equips més febles i amb
menys proposta que ells. Nosaltres a la primera meitat
vam dur la iniciativa i a més de gol de Nàbil vam tenir
un parell d’opcions. Però a la represa, ells van pressionar
més amunt i nosaltres ens en vam sortir, sent massa di-
rectes en un camp gran al que no estem habituats. Hem
de fer autocrítica i admetre que a nivell col.lectiu no
vam estar gens bé. El millor, els 3 punts”. 

Un gol de Nàbil val el triomf

EL CATALÒNIA VA GUANYAR A LA CAVA (0-1)

El Tivenys torna a guanyar

DAVANT DEL GINESTAR (3-2)

Anton, del Deltebre: “com en la jornada anterior, vam
llançar la primera part; tot i avançar-nos, sense merèixer-ho,
no vam estar dins del partit i el Vilalba va remuntar amb l’1-4.
Vam parlar-ho al descans i a la represa vam sortir més posats i
Marc, en gràcia els darrers partits, i Ferran, van posar el 3-4.
Llavors el Vilalba es va dedicar a tallar el ritme del partit i no-
saltres, que no tenim ofici en aquest sentit, vam caure en el
parany. Malgrat tot, vam insistir fins el final però no vam po-
der empatar. Lamentar també el criteri desigual en una jugada
en què el porter visitant va tallar fora de l’àrea una pilota amb
la mà, evitant una ocasió, i es trau groga. En canvi, una acció
similar del nostre porter, va ser vermella. No ho entenc i hauria
d’existir més rigor perquè estem treballant durant la setmana i
decisions com aquesta van condicionar”. Abdul, del Vilalba:
“tot i rebre l’1-0 en una acció a pilota aturada, a la primera
meitat vam jugar bé, arribant al descans amb l’1-4. A la repre-
sa vam baixar i ells van intentar remuntar, però vam aguantar
i, per tot el partit, vam merèixer guanyar”. La ratxa va seguir
ahir, guanyant el líder Amposta (2-1). 4 victòries seguides.

El Deltebre acarona la remuntada

EL VILALBA VA GUANYAR A DELTEBRE I AL LÍDER

Roger Blanc, de l’Arnes: “el partit va
començar amb molt de respecte entre
els dos equips. Amb els minuts, nosal-
tres vam imposar-nos i vam tenir fins a
cinc ocasions clares, sobre tot una de
Pinyol que van traure sota els pals i
una altra de Manuel. Sergi i Gordo
també van poder marcar. Intentàvem
circular la pilota i també, quan érem
més directes, estàvem ben posats en
les segones jugades, prop de la seua
àrea. Un gol el vam merèixer i ens ha-
gués donat més confiança. A la repre-
sa, el partit es va equilibrar. Ja no vam
poder imposar-nos tant i vam fer apro-
ximacions i, tot i intensificar els in-
tents, no va ser amb ocasions clares.
L’Amposta, a la segona meitat, ja va
tenir més profunditat i la seua ocasió
més clara va ser de Regolf. A manca
de deu minuts, una falta lateral mal defensada per nosaltres, va suposar el 0-1. Vam buscar l’empat però no es va poder
aconseguir. Segona derrota seguida i la situació s’ha ajustat però seguim amb il.lusió de cara la segona volta”. Per la seua
part, Jordi Subirats, de l’Amposta B: “a la primera meitat, ens va costar adaptar-nos i l’Arnes va ser molt superior, creant 3
ó 4 ocasions molt clares que Rafa, encertat, va evitar. En la recta final del primer temps ja vam estar més posats i vam estirar
les linés i ja vam fer alguna aproximació. A la represa, ja vam poder controlar millor el partit, amb més presència al centre
del camp i amb opcions per a poder marcar. Arran d’una falta que va traure Batalla, Pau va fer el 0-1. Es va seguir treballant
molt i vam poder conservar el 0-1 en un partit molt intens i disputat. Molt satisfet amb la feina en un camp en el que va cos-
tar adaptar-nos però l’equip va saber fer-ho i va sumar un triomf important que ens situa líders a hores d’ara de la taula.
Hem de seguir. Queda molt”.  El líder Amposta va perdre ahir en partit recuperat a Vilalba (2-1). 

Cara i creu per a l’Amposta: va guanyar a Arnes i ahir va perdre a Vilalba

ELS AMPOSTINS LIDEREN LA TAULA

Jugadors de l’Ebre Escola celebrant la victòria al vestidor, dissabte.

David Montardit, president del Tivenys: “vam co-
mençar molt bé, amb un joc més directe, tenint control
del partit i avançanet-nos a la mitja hora amb l’1-0.
Però, poc abans del descans, el ginestar ens va empatar.
A la represa, el Ginestar va sortir a pel partit. No obs-
tant, quan pithjor ho passàvem, vam fer el 2-1, recupe-
rant el control i establint al quart d’hora de la segona
meitat el 3-1. Vam estar ben posats i ens vam defensar
bé, tenint alguna arribada com un penal no xiulat. El Gi-
nestar, però, es va posar dins del partit amb el llança-
ment d’una falta directa. Amb el 3-2, vam haver de pa-
tir fins el final però vam saber fer-ho i vam sumarv una
victòria treballa i important després dels darrers resul-
tats”. Pau Mauri (2) i Ronys van fer els gols locals. Po-
ley, del Ginestar: “ens va costar molt entrar en el partit,
després de dues derrotes, i també, i no és excusa, per les
moltes baixes que tenim. A més, ara estem en un mo-
ment en què ens costa fer gol i, en canvi, el rival ens pe-
nalitza aprofitant les indecions nostres com la de l’1-0,
quan va haver-hi una indecisió entre el porter i un de-
fensa. Vam empatar abans del descans i a la represa
vam pressionar més amunt i vam entrar al partit. Però
va ser el Tivenys qui va fer el 2-1. En la situació que es-
tem, el gol ens va fer mal i després va venir el 3-1. De
falta vam fer el 3-2 i vam treballar amb intensitat per
empatar, tenint ocasions, sobre tot una jugada en què
van haver rebots i diverses rematades en la mateixa ac-
ció”. Poley destacava “l’arbitratge. Molt bé. Un àrbitre
experimentat i que sap portar els partits. Va estar co-
rrecte com també els
jugadors dels dos
equips i el públic”. No
obstant, des de Gines-
tar s’ha lamentat l’acti-
tud de l’entrenador lo-
cal “provocant a
jugadors nostres en al-
gun moment del partit
i, en acabar, anant a
buscar-ne a un per a
també provocar-lo i
fer-li, fins i tot, dos co-
pets a la galta. Tot això
va sobrar”. El Ginestar,
per les baixes, està mi-
rant de fer fitxatges. 

Equip                                            GF  GC   P

1. Amposta                  19        6     26

2. Ebre Escola              33      15     25

3. Benissanet                38      19     23

4. Arnes                       24        9     22

5. Ginestar                   21      21     18

6. Catalònia                  23      24     16

7. Vilalba                      25      26     13

8. Deltebre                   18      21     10

9. Xerta                        13      23     10

10. Fatarella                 16      22 9

11. Tivenys                   18      36 9

12. la Cava                     9      35 2
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Les Vinyes del Convent Cantaires CSIT 2019 va per-
dre a la pista de l’Alpicat per 93-70. 
El primer quart es va iniciar amb un clar domini de
l'equip local, amb anotacions en contraatac, i un bon
encert des de la línia de tres punts, per acabar el pri-
mer quart 23 a 16 a favor del equip local.
En el segon quart, els tortosins van començar la
remuntada en els últims 5 minuts amb un parcial de
2 a 16 a favor dels visitants. Un canvi defensiu va
permetre al CB Cantaires realitzar anotacions ràpides
mentre el rival no trobava la forma de trencar la
defensa rival, per acabar la segona part amb un  45-
47 a favor dels tortosins.
Ja en el tercer quart el partit es va mantenir la igualtat
fins al minut 4, on un canvi defensiu de l’Alpicat va
complicar el joc del CB Cantaires, amb un parcial de
14 a 2, deixant el marcador amb un 71 a 56 pels
locals. En l'últim quart, tot i els intents dels visitants
la remuntada es veia complicada i el rival crescut no
va deixar tornar entrar en el partit al tortosins. Al
final, 93-70. 
El CB Cantaires Tortosa informa que el pivot Georgià,
Giorgi Tvalabeishvili deixa la discilplina de l'entitat
per l'interes que ha mostrat el CB Benidorm de Lliga
EBA. S’està buscant un substitut.

Derrota de Les Vinyes del Convent
Cantaires CSIT 2019, a Alpicat

Els dos equips ebrencs de Lliga catalana van sumar
punts. D’una banda l’Handbol Ascó va empatar a 21
gols davant el Gavà, un dels equips que lluita pel
lideratge. Un punt de gran valor, ja que les asconen-
ques són les primeres en puntuar a la pista de les
gavanenques. El Perelló va fer de casa un fortí i es va
endur el duel davant el San Vicenç B per un ajustat
23 a 22. Partit igualat i intens, que es va complicar a
la primera meitat ja que al descans es marxava amb
un 7 a 9. Les perellonenques a la represa van mostrar
la seua eficàcia en atac per endur-se els dos punts.

Handbol. Lliga Catalana femenina

El divendres dia 30 de novembre es va celebrar una
nova edició de la festa de l’esport 2017/18 al Perelló,
on es van premiar atletes que obtingueren podis a par-
tir de campionats territorials. En total es van reconèixer
a 57 esportistes locals,  reconeguts per les posicions
obtingudes en diferents campionats. 
Entre els guardons de millors esportistes quedaren,
En competició escolar: JOAN CALLAU LABÒRIA
Federat, en edat escolar: MÀXIM VALÈNCIA PIÑOL
En categoria absoluta: CRISTINA LLAÓ SUBIRATS
ambé es va  fer un reconeixement especial a  Juanjo
Accensi Andreu per estar durant 30 anys, al servei de
l’esport al municipi i de formar atletes, ensenyant-los
els valors de l’esport d’equip i individuals.

Festa de l'Esport 2017/18 
al Perelló

El dissabte 1 de desembre, va tenir lloc al llac de
Banyoles, la II Regata Promoció, regata que disputen
les categories alevins i infantils. Per part del CN
Amposta es va aconseguir un primer lloc, quatre
segons llocs i quatre tercers, en les següents modali-
tats: Primer lloc: Sebastià Cano, en 1x infantil. Segon
lloc: Noa Guasch, en 1x infantil, Hadar Vázquez i
Joan Torta en 2x aleví, Noa Guasch i Violant Rallo en
2x infantil, Sebastià Cano, Adrià Gisbert, Robert
Mioaja i Nil Sánchez en 4x infantil
Tercer lloc: Hadar Vázquez en 1x aleví, Noa Roca i
Sara Roig en 2x aleví, Sebastià Cano, Adrià Gisbert en
2x infantil, Noa Guasch, Natiela Vatamaniuc, Vera
Haynes i Violant Rallo en 2x infantil.
La pròxima regata serà al Abierto Internacional de
Andalucia a Sevilla, el cap de setmana del 15 i 16 de
desembre, per a categories, cadet, juvenil i sènior.

Regata Promoció, al llac de
Banyoles

El Club Ciclista Jesús organitza la XV edició de la
Trobada Cicloturista de Jesús, XIII Memorial Miquel
Espinós, a favor de La Marató, dedicada a la malaltia
del càncer. Atès que aquest esdeveniment arriba
enguany a la seva 15ena edició, el club ha programat
una sèrie d’actes. Entre altres, el dissabte dia 15 (18h)
i a la seu de l’EMD de Jesús, tindrà lloc la inauguració
de l’exposició que portarà per títol “El ciclisme a Jesús.
15 anys col·laborant amb La Marató de TV3”.

Trobada Cicloturista de Jesús

Derrota del sènior masculí a la pista del FC Barcelona
per 3-1. L'equip de Roquetes la va vendre molt cara.
El juvenil masculí va perdre al camp del Sant Martí en
un partit marcat pels errors de recepció i la superiori-
tat rival.
Victòria del juvenil femení per 3-1 contra el
Vilafranca, un dels equips forts del grup.
Triomf del cadet femení per 3-0 a Vilafranca, un dels
cuers. Les roqueteres, que anaven justes de jugadores
per culpa de les últimes lesions, no van donar opció
al rival.
Derrota per 3-0 de l'Infantil Femení a la pista del
Claver Negre. Mal partit de les noies de Roquetes
amb molts errors no forçats, que sumats a dos molt
bons saques de l'equip rival, no van donar opció de
sumar en aquest partit.
El proper cap de setmana hi haurà jornada de des-
cans. 
La competició tornarà el cap de setmana del 15-16
de desembre. 

Club Volei Roquetes

Aleví-infantil masculí:  Vendrell-CE Tortosa 20-29
Infantil femení: CE Tortosa-CH Amposta (26-14)
Infantil masculí: CET-S Andreu (34-7).
Cadet femení:  Amposta-CET (24-20)
Cadet masculí: Igualada B-CET (29-21). 
Juvenil masculí: CET-Liceo Francés (25-29).
Sènior femení:  Cardedeu-CET (27-23)
Sènior masculí: CET-Llavaneres (20-18). Victòria
ajustada dels tortosins contra el Llavaneres, en un
matx molt igualat de principi a fi. A la meitat del
segon temps els locals van fer un parcial de 4 gols,
que va ser clau al final.

Handbol. Centre Esports Tortosa

El Club Handbol Amposta Lagrama, de la Divisió
d’Honor Plata, va vèncer l’Associació Lleidatana per
27-15. Partit travat, sobretot a la primera meitat, on
el ritme fou lent i van haver-hi pocs gols. Fins al
minut cinc de partit no es va moure el marcador, amb
el 0-1 favorable a les lleidatanes. Poc a poc
l'Amposta Lagrama es va fer amb el domini fins a
arribar al descans amb un 12-8. A la represa les de la
Terra Ferma van acusar ja el cansament, coincidint
amb les bones accions defensives de les jugadores de
Mateu Castellà, la gran actuació de la portera Noèlia
i l'encert de cara a porteria de gairebé tot l'equip. Va
ser una còmoda segona meitat. Finalment nova
victòria. Demà dissabte jornada 12, a Eivissa, per
jugar contra el BFIT ANTS MUCHOTICKET PUCHI.

Nova victòria 
del Club Handbol Amposta
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EQUIP DE LA 
JORNADA

JOAQUIN CELMA

Excel·lent
camada boxer
atigrats, 

pit blanc, cara
negra. Bon

Top Secret

Equip de la setmana
CF ULLDECONA 

*La llista per entrenar a la Rapitenca en un futur o en aquesta temporada, si la cosa es
complica, és llarga i tots són rapitencs: el rei Teixidó; tot caràcter Carlos Rodríguez; pur
pulmó Subi; Ramon Sancho, el Guardiola del futur i dos vells coneguts: Carlos Gilabert i
Parra.
*En 18 temporades, l’Ulldecona ha tingut 18 entrenadors: Edu Marin-Cardona, Teixidó,
Enric, Sergi Navarro, Pedro Garcia, Jordi Sansano, David Rodríguez, Toni Sánchez,
Rogelio, Serrano, Ramon Querol, Hilari, Tena, Rubiales, Jorge Vazquez i ara Carlos
Gilabert. Només dos van poder estar dues campanyes completes.
*Hi ha un equip de Tercera catalana que una setmana tenen una baixada i en altres sor-
prenen amb golejades. El mister ho descriu així: "Són uns cabrons aquests jugadors".
*El filial de l'Amposta va camí de l'ascens, amb només 4 gols en contra. I ull a l’Ebre
Escola que és l'equip revelació.
*Després d'unes setmanes en estat greu, el gran Lleixà està ja de tornada a Tortosa,
ingressat al verge de la Cinta.
*En alguns partits de Segona catalana, en algunes zones de la demarcació, alguns juga-
dors d'un equip parlen amb els liniers com si es coneguessin de tota la vida.
*¿Per què en alguns partits no es poden veure les actes en intranet, quan han passat 45
minuts d’haver acabat?
*Hi ha un equip de Tercera catalana que no cobra, però té un ambient formidable al ves-
tidor. I un equip de la Ribera li ofereix a un jugador galàctic d'aquest vestidor 80 euros
per partit. Això molesta al seu entrenador i amb tota la raó.
*Un jugador de Tercera catalana, en acabar el partit, volia cobrar i va dir que si no se li
pagava, no tornava més.

sss*
*La Rapitenca té 5 punts menys que la temporada passada a la jornada 14.
I atenció que el següent partit és a Manresa, tercer classificat. La directiva
no volia fitxar i ho haurà de fer, amb dos defenses. Decepció per l'actitud
d'alguns jugadors; hi hauran baixes.
*Raúl Istoc porta 5 anys a la Rapitenca. La lliga passada va jugar 25 partits
de titular. Com agraïment li han donat la baixa perquè vingui un de fora
*Vilaseca, tres fitxatges: Valerio, Jonàs (Espanya Canonja) i Raul Arroyo
(Perelló i Olimpic). I canvi a la banqueta. Peque ha estat cessat i arriba
Francisco José Garcia (va estar a l’Espanya Canonja).
*Vaig dir abans de començar la campanya que no baixaria ni un equip
ebrenc de Segona i, de moment, tots fora del descens. Però ull que poden
haver-hi sis descensos, si baixen Rapitenca i Cambrils.
*El gran dubte és si l’Ampolla o el Catllar promocionen i la guanyen;
¿renunciaran a l'ascens?
*Els equips més en forma en les últimes 6 jornades: Catllar 18 punts; Valls,
16; Móra la Nova i Ampolla 13; Amposta i Camarles 12 i Gandesa 10.
*La Sénia tenia moltes baixes i va jugar contra el Camarles amb 13 juga-
dors de la primera plantilla (un amb molesties). Serrano com ha fet altres
vegades, va traure 4 juvenils, ja des del minut 39. Chapeau mister!

*Els reforços de la Cava despunten. Mars, 6 partits de titular 6 gols.
Edgar, 7 i 6 dianes. Però el golejador Monfort segueix sense des-
pertar.
*Per què alguns equips de la Tercera catalana en lloc de jugar a fut-
bol es dediquen a perdre temps, fer faltes...si es jugués més a fut-
bol,   els espectadors gaudirien més.
*A l’Ametlla estan de pega per les lesions: Pitarque, Rullo, Pepe,
Sergi Brull, Boyer... possibles altes Adrià Quiñones, Edu Maestre,
Lluís Castelló, Sergi Cid (Camarles) i Yassine (Amposta).  
*Tot i la marxa de Marcel, aquest Flix segueix aspirant a l'ascens
amb les altes de Xixo i Amador té mes consistència. Aquesta set-
mana ho va demostrar davant d'un Roquentenc que va perdre el seu
primer partit al seu camp.
*Ja només queden tres equips invictes a casa: Godall, Aldeana i la
Rapitenca B, equip que està virtualment salvat encara que perdi tots
els partits. Aquesta setmana van jugar 6 juvenils, a Alcanar.
*Els equips més en forma en les últimes 6 jornades: Aldeana 14
punts; la Cava 13; Rapitenca i Flix 12; Olimpic 11; Jesús i Maria i
Roquetenc 10.
*No és bo ser líder. El Perelló, en les últimes 4 jornades només una
victòria. 
*El Corbera porta deu suspensions d'entrenament per les pluges i
després d'un mes va jugar el seu primer partit a casa.

TERCERA CATALANA EN OFF

PRIMERA I SEGONA CATALANA EN OFF

Celebracions del Corbera, després de guanyar el derbi amb el Batea, de diumenge passat. 

RICHARD (Rapitenca B)

ALEIX (Godall) ENRIC (Corbera)

AGUS (Móra la Nova)

AITOR (Camarles)

JONATAN (Amposta)

VICTOR VILA (Gandesa)
SERGI GRAU (la Cava) 

FAGES (Ametlla)

ALBERT CASTELL (Ulldecona) 

DURAN (Tortosa)

ISAAC (J. i Maria)

TINI (Flix)
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INGREDIENTS:
• 12 sardines
• 1 ceba grossa tallada a juliana
• 5 alls
• 1 fulla de llorer
• 1 branca de farigola i una de julivert
• Sal, pebre negre i pebre vermell dolç
• 1 got de vinagre
• 1 got d’oli

PREPARACIÓ:
En una cassola de terrissa disposem en fred tots els
ingredients implicats en el plat. Quan ho tenim tot
ben col·locat, posem la cassola al foc i la deixem 10
min., fins que les sardines siguin cuites. Retirem i
reservem.
Millor deixar reposar-ho tot i menjar d’un dia per
l’altre.

ESCABETX DE SARDINA
www.tradicionarius.es

SECCIÓ PATROCINADA PER: 
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

PASSATEMPS

L’horòscop

COSTURA

SOLUCIÓ

Àries
20/3 al 19/4

Aquesta setmana tindràs un respir en l'àmbit
laboral que et permetrà centrar-te en els pro-
blemes que últimament et lleven la son, apro-
fita.

Les teves noves adquisicions tenen una
rellevància important, però recorda que no
cal capficar-se en la materialitat i cal gaudir
de les experiències.

Taure
20/4 al 19/5

Aquesta és la teva setmana, aprofita bé les
oportunitats del cap de setmana. Oblida els
problemes i les obligacions, recorda cal gau-
dir la vida.

No descuidis els teus compromisos, has de
complir les teves obligacions sobretot en
l'àmbit laboral i no mandregis en aspectes
realment rellevants per tercers.

Bessons
20/5 al 21/6

Les tempestes no duren sempre, i després
arriba la calma. Aguanta i no pateixis, tot té
el seu moment i arriba, pensa en positiu i no
et desesperis.

Cranc
22/6 al 21/7

Com bé saps, el diàleg és la millor manera
de resolució dels conflictes encara que a
vegades sembli que els altres no puguin tro-
bar l'equilibri. Tu persevera.

Has de començar a modificar la forma d'en-
focar la teva perspectiva, no tothom ha d'a-
daptar-se als teus ideals, la diversitat serà
riquesa per tu.

Lleó
22/7 al 22/8

Els temes econòmics mai han de guiar-se pel
cor, en aquest camp deixa que actuï la teva
part més racional, pensa en el futur i impre-
vistos, però sense excedir-te.

Aquari
20/1 al 18/2

Els moments grisos pels quals travesses
des de fa tant temps sembla que acabaran,
però no et confiïs... Tot depèn de tu i ho
saps, continua amb aquesta mentalitat.

Verge
23/8 al 21/9

És un bon moment per a iniciar nous projec-
tes que fa temps que rumies, això no signifi-
ca que et llencis a la piscina. Pensa primer i
després actua si ho veus clar.

Peixos
19/2 al 20/3

Els teus amics són un gran pilar a la teva
vida, però no et deixis enganyar pels qui ho
semblen. No et deixis endur pels falsos sen-
timents i fixa't en qui va de front.

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01

Tant moviment acabarà passant factura al
teu cos, continua amb el teu tarannà tranquil
i intenta reduir esforços. Sobretot cuida la
teva alimentació.
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IMMOBILIARIAÑ

SERVEISÑ

VARISÑ

RELAXÑ 

TÈCNICS
TITULATS

EN JARDINERIA
- Podes, gespa, escarifica-
cions, control de plagues
(palmeres i altres), optimitza-
ció 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

COMPRO
tractors, cotxes, 4x4, 

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

l'estat
Màxima serietat.  Pere

tlf: 686 979 513

ENCUENTRA
TU PAREJA
DE VIDA MEDIANTE
PRESENTACIONES
INDIVIDUALES,

TRATO 
EXCLUSIVAMENTE
PERSONALIZADO

695410052

WWW.YOTOO.ES

-OFICINA- 
TORTOSA · REUS
TARRAGONA 
VENDRELL 

VILAFRANCA PENEDES

Es lloga 
pàrquing:
plaça,1 d'Octubre

(antiga
plaça Joaquin Bau)

de Tortosa
639 594 527

CATALANA 
SCORT

ACOMPAÑAMIENTO
CENA, VIAJES, 
DISCRETO, 

SOLO PERSONA
SERIA Y FORMAL
XXX XXX XXX

TORTOSA
CATALANA 
MASAJISTA
JOVEN,
MASAJES
COMPLETOS
PRECIOS

ECONOMICOS 
CADA DIA 10H 20H
664 149 258

MONT-ROIG DEL CAMP.
ES LLOGA CASA ADOSSADA
Menjador, cuina equipada, dos
anys, 3 habitacions, Terrassa,
jardí amb barbacoa i piscina
comunitària. Sense moblar, 
lloguer per tot l’any.

525€/mes
+ despises comunitat i brossa
674355349 - AURORA

TORTOSA
ES VEN LOCAL
BAIXOS I CANTONER.

C/ DEL SOL AMB C/ MAJOR
REMOLINS.
IDEAL PER A 
QUALSEVOL

MAGATzEM O NEGOCI.
ENTRADA 

IMMEDIATA.

619 049 038

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT

977 
279
290

comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!

Venc cadira 
de rodes
elèctrica

minusvàlid.
Estat nou

.
TELEF.

977 70 02 79 

Es traspassa cafe-
teria restaurant
zona cèntrica de
Tortosa, en ple
funcionament.

Interessats trucar
al 637174866

(tardes) 

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 
espai privilegiat de
PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!

COMPRO
VEHICLES,
MOBLES 
I ESTRIS
ANTICS. 

PAGAMENT 
AL COMPTAT.

691 30 22 41

MASAJES 
EYACULANTES
discretos/económicos
680 937 686
TORTOSA
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L'entrevista permet conèixer
l'alcalde/alcaldessa, de cara a
les pròximes eleccions munici-
pals del maig 2019, com a per-
sona explicant la seva trajectò-
ria, motivacions, visió de terri-
tori, país, reptes i objectius.

Avui entrevistem a l'alcaldessa
de Benifallet, Mercè Pedret
(Candidatura de Progrés
Benifallet).

Quin seria el balanç d'a-
questa legislatura al cap-
davant de l'ajuntament
de Benifallet?
Natros ens vàrem presentar
amb ganes de treballar, però la
veritat siga és que hi havia
molta feina a fer. Tant en la
part econòmica, la principal i la
que més feina ens ha donat, i
ens dóna. Hem aconseguit
contenció en la despesa i
reducció del deute, que, era i
és el nostre principal objectiu.
Sí que és cert, que encara
tenim molt deute, però també
és cert que l'hem reduït en més
de 350.000 €. Hem pogut
transformar un dels deutes
d'1.229.000 €, que ens signifi-
caven una despesa d'aproxi-
madament un 6% d'interès, en
un préstec on l'interès és apro-
ximadament de l'1%.
La contenció de la despesa i la
reducció del deute han estat,
per tant, la base del nostre pro-
grama de govern però no ha
anat en detriment de continuar
prestant serveis i garantint el
dia a dia al poble, amb molta
feina també que hem hagut de
fer de manteniment i millora. A
més, a la meitat del mandat,
vam assumir la nostra respon-
sabilitat com a govern i davant
la problemàtica que patia la
cooperativa de la SAT ens vam
veure, també moralment, amb
el compromís d'adquirir-la, un
edifici de la major part de beni-
falletencs/enques. Era dels
veïns del poble i ho havia de
continuar sent. Personalment,
crec que és una molt bona
adquisició per Benifallet. I
l'hem pogut adquirir sense
incrementar el deute, al contra-
ri, com he dit abans, aquest
l'hem reduït. I serà un espai
que podrem destinar a un
equipament multifuncional tan
necessari per al poble.
Hem apostat pel turisme i l'in-
crement de visites ha estat
força elevat. Tant és aquesta, la
nostra aposta que, a partir de

la setmana vinent, es renova
tot l'enllumenat de les Coves
que li atorgarà valor afegit.
Malgrat les mancances, que
també hi són, hauríem volgut
arribar a poder arreglar més
coses. No hem pogut arribar a
tot arreu on voldríem (tenim
un pla d'ajust, motivat pel
deute). La valoració, per mi és
positiva.

Per a les properes elec-
cions municipals es torna
a presentar per alcaldes-
sa? Per què?
En tot cas ens presentarem a
unes eleccions municipals, que
en siga alcaldessa depèn del
poble, i de com valori la nostra
gestió, i la confiança que l'hi
donem, per continuar apostant
per natros.
El motiu seria donar pas a
aquesta forma de fer municipa-
lisme, que entén la gestió des
de la humilitat que tots som
iguals sense esperar rebre una
remuneració de l'Ajuntament.
Estaria bé poder eixugar més
deute. I crec que la forma que
hem adoptat de cenyir-nos a
uns pressupostos austers sense
elevar les contribucions ha
estat una bona fórmula.

Quins han estat els eixos
principals del seu progra-
ma i quins seran els pro-
jectes de futur.
Fer un Benifallet per viure i, rei-
tero, sobretot, eixugar deute.
Ha estat la principal batalla del
nostre equip. Complir els pres-
supostos. Per fer-ho, i davant
la gravetat dels nostres comp-
tes, vam prendre la decisió de
treure l'assignació econòmica
que l'Ajuntament donava als
seus regidors i regidores i a l'al-
calde, i que ara és un cost zero,
des del 2015, en què natros
entrarem a governar i a cuidar-
nos de les arques de Benifallet. 
En tot cas, segueixo dient, ja
que no tenim les eleccions en
ment, ja que encara que es
sent parlar a molts llocs de pre-
campanya, ens queden mesos
de molt treballar i és el que ara
ens toca fer.

Els valors de fer política
municipal: Quin paper ha
de jugar l'alcalde, alcal-
dessa en el món munici-
pal pel futur del nostre
territori?
Fer política municipal, és, per
mi apostar pels veïns, parlar en
ells de tu a tu, que puguen tin-

dre la franquesa de poder venir
a la teua casa a parlar dels seus
problemes, aclarir dubtes si els
tenen i que puguen opinar el
que creuen que hauríem de fer
pel bé del poble.
Respecte al territori, crec que
els alcaldes haurien de tenir
molt a dir i pensar el que seria
millor per al territori, indepen-
dentment de les sigles políti-
ques que manen a cada pobla-
ció o, fins i tot, al país, però
crec que això és una utopia
perquè malauradament tot és
massa partidista. Voldria equi-
vocar-me.

Què opina de la situació
política actual?
Jo tinc una percepció molt
catalanista de la història. Al
1980, quant es va poder fer
per primer cop, em vaig catala-
nitzar el nom, tot i que en
aquelles dates, ni pensava
remotament en res apropat a la
política municipal, tot i tenir
familiars en la política.
Catalanitzar el meu nom fou la
petita aportació meua a la lluita
per una reivindicació dels
valors de Catalunya. Això no
vol dir que en cap moment fos
independentista, sinó que

entenia i entenc que Catalunya
ha de tenir un reconeixement
que no se li dóna.
També he defensat des de
sempre els principis de llibertat,
igualtat i justícia.
Veig molt difícil trobar un des-
llorigador a la situació en què
estem immersos avui a
Catalunya. Cal més diàleg. Les
polítiques i els polítics presos
no haurien d'estar privats de
llibertat per defensar unes
idees. I el que ha passat recent-
ment a Andalusia, amb la
irrupció del partit VOX, em fa
témer per un futur preocupant.
Hem de plantar-hi cara enfor-
tint la nostra democràcia.
També tenim al davant una
oportunitat d'aconseguir uns
dels pressupostos a l'Estat que
més poden fer per la justícia
social i no es pot desaprofitar.

Quin missatge donaria
als seus conciutadans i
conciutadanes?
Jo voldria que el poble, que
s'ha demostrat que és molt
participatiu, s'impliqués també
en la gestió municipal, de la
mateixa manera que natros ho
hem fet, no dic que s'impliquin
en el dia a dia, però sí en voler
conèixer més coses del que
passa al poble, per això hem
tingut el costum de fer xerra-
des informatives, per assaben-
tar a Benifallet del que es cou a
l'administració i per una aposta
per la transparència.
Estaria bé que el civisme fos
una bandera a defensar, i no
trobar-te amb caguerades de
gos o faroles trencades de tant
en tant. Les destrosses o la
insuficiència en fer les coses bé,
no deixa de ser una mancança
pel futur, d'aquells mateixos
que fan destrosses.
En general Benifallet és alegre i
participatiu, i voldríem que
continués sent així. Que pugui
expressar allò què pensa lliure-
ment amb l'objectiu de cons-
truir sempre.
No podem fer promeses, a les
darreres eleccions tampoc les
férem. L'únic que podem pro-
metre és treball i treball.
Resumint, jo voldria un
Benifallet participatiu, amb un
futur que faci que sigui més
atractiu per a la gent quedar-
s'hi a viure, o recuperar i atreu-
re gent que ha hagut de mar-
xar i vulgui tornar a aquest
entorn natural que és únic i
preciós.

Mercè Pedret 
ALCALDESSA DE BENIFALLET

Hem aconseguit contenció en la despesa i reducció del deute


