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EN QUINZE DIES DE GENER

Els pescadors de la Confraria de
Sant Carles de la Ràpita estan
capturant a la mar més d’una
tona de cranc blau diària (pg. 3)

L’amenaça
blava

Fan falta més mesures per frenar aquesta espècie invasora?
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Si, per als consumidors, l’ús de
l’euro data de 2002, el naixement
de la moneda única europea es
remunta a l’1 de gener de 1999
amb un llançament festiu l’endemà en que els bancs centrals
dels onze països van abandonar
lo que era, fins aleshores, la seua
moneda nacional.
Recordem la conversió 166,386?,
aquest número es va mantenir
durant anys a les nostres memòries! En aquella ocasió, un llançament de 2.999 globus blaus
adornats amb el símbol de l’euro,
€, va il·luminar el cel, normalment
gris, de Brussel·les. Una veritable
festa, amb els febrils preparatius:
50.000 banquers van estar re-

querits per a determinar la qualificació de l’euro en els mercats
financers que van obrir portes el
dilluns 4 de gener de 1999 després d’un llarg i laboriós cap de
setmana. Vint anys després podem constatar els èxits i fracassos
d’un dels projectes més simbòlics
europeus. En alguns països es diu
que la moneda única ha portat
prosperitat i protecció i en altres
una constant lluita per la supervivència. Pot ser que aquest serà un
dels temes principals de les eleccions europees de 2019?.
Agraïm les mostres de suport i
felicitacions rebudes per la nova
maquetació del Més Ebre. L’objectiu del nou disseny ha estat

modernitzar i donar una visió
més neta i més atractiva de les
notícies, apostant per un disseny

i qualitat adaptat als nous temps,
que arribi al cor dels nostres lectors/es.
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial.
Els articles d’opinió expressen
els criteris de qui els signa
i el diari no els fa seus.

ELS ARTICLES ANÒNIMS
NO SERAN PUBLICATS
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, podeu
trobar-los a la nostra web
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dins l’apartat: opinió

Part de l’equip de L’Onada Serveis, amb el xec solidari on figura l’aportació realitzada en benefici de La Marató 2018 de Tv3, per la lluita contra el càncer.
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ESPÈCIE INVASORA
Fan falta encara més mesures per frenar el cranc blau?
L

’increment de les captures
– i l’estímul de la demanda
als mercats- de cranc blau és
la principal mesura que, per
combatre aquesta espècie
invasora que continua estenent-se per la costa catalana
i llevantina, s’està impulsant
des de la Generalitat. Investigadors de l’IRTA com ara la
rapitenca Patrícia Prado ho
consideren “una bona estratègia” però... fan falta més mesures cara al proper estiu?
Per arribar a conclusions, avança la pròpia Prado, caldrà “impulsar estudis” encaminats a
mesurar si la presència el cranc
“pot arribar a ser un perill pels
banyistes aquest estiu” o suposar un problema per a algunes
activitats econòmiques com ara
el cultiu de mol·luscos.
L’agressivitat pròpia d’aquesta espècie afegida a la “notable
potència” de les seves pinces el
converteixen a priori en un perill
“potencial”; però, sense dades
fefaents sobre com s’alimenta

ara les platges més freqüentades
pels banyistes o àrees properes a
les zones on es desenvolupa el
cultiu de mol·luscos, seria “necessari” plantejar-se “mesures
com ara la instal·lació de xarxes”
però tenint clar que poden no

POTENCIAL PERILL

l’espècie i on n’hi ha més presència no es poden prendre decisions encara: ”Ara, analitzem
els continguts estomacals del
exemplars capturats per saber
què mengen. A priori, pensem
que la seva presència podria
suposar una amenaça pels pro-

ductors de musclos; però, abans
de plantejar accions, hem de saber-ne més. El cranc blau s’està
estenent per una àrea molt àmplia, però no sabem on està més
present”, indica la investigadora
rapitenca. En el cas que l’espècie hagi colonitzat espais com

1 D’OCTUBRE

Els pescadors empren
sempre guants
d’elevada resistència
per manipular-los
perquè poden arribar a
produir ferides que fan
necessària sutura
bastar: “Parlem d’animals que
són excel·lents nedadors i als
quals els agrada menjar musclos
i, també, ostres en la fase juvenil d’aquesta espècie i que po-

den trencar determinades xarxes
amb les pinces, llavors cal estudiar tot molt bé. La seva presència pot suposar un problema per
les famílies ebrenques que viuen
del cultiu d’aquests mol·luscos”,
apunta Prado.
A les platges, també podrien arribar a suposar un perill: “els pescadors empren guants d’elevada
resistència quan els manipulen
i, si a una platja algú trepitja un
exemplar, el cranc pot produir-li
una ferida que pot fer necessària
sutura. N’hi ha perill potencial,
però hem de veure encara fins
a quin punt ens enfrontem a
un perill cert”, assenyala Patrícia
Prado. El que ningú discuteix ja
és que el cranc blau ha arribat a
casa nostra per quedar-s’hi. “Es
desplaça per tota la costa i, al
final, s’integrarà com un cranc
propi”, explica el secretari de la
Confraria de Pescadors de la Ràpita Joan Balagué. El 2017 es van
capturar 12 tones, l’any passat;
60 i, en els 18 dies que portem
de gener, més de 12.300 quilos.

PRESSUPOSTOS

Fiscalia deslliura cinc alcaldes i
60 milions menys
manté oberta la causa de Caparrós d’inversió per al 2019
L’ALCALDE DE
LA RÀPITA NO
HA REBUT CAP
NOTIFICACIÓ

F

iscalia ha arxivat les investigacions per la seva suposada participació en l’organització del referèndum de l’1-O
contra els alcaldes de Reus,
Carles Pellicer; Amposta, Adam
Tomàs; Torredembarra, Eduard
Rovira; Deltebre, Lluís Soler; i
Cunit, Montserrat, però manté
la causa oberta contra l’alcalde
de la Ràpita Josep Caparrós per
idèntic motiu
En la resolució d’arxivament, Fiscalia reconeix que no ha pogut
acreditar que els batlles realit-

zessin cap actuació, “positiva o
omissiva”, que incidís en l’obertura de centres municipals durant la
jornada. Per contra, la Fiscalia ha
enviat als jutjats la causa oberta contra l’alcalde de la Ràpita,
Josep Caparrós perquè, apunta
ACN, un jutjat d’Amposta ja té
obertes unes diligències sobre es
mateixos fets, arran de l’actuació
de la Guàrdia Civil l’1-O.
Els sis alcaldes investigats van
comparèixer davant Fiscalia al setembre passat.. Tots, però, es va
acollir al seu dret de no declarar.

L’alcalde rapitenc , Josep
Caparrós, ha anunciat aquest
dimecres que encara no ha
rebut cap notificació sobre
la causa oberta contra ell pel
referèndum de l’1-O.“Mantinc
el convenciment que aquella
va ser una jornada de participació democràtica del poble
rapitenc, del poble català, i
que votar no és un delicte”,
ha declarat, tot afegint que
seguirà “ferm i serè treballant
pel benestar de la gent de La
Ràpita, fins conèixer i poder
valorar quina sigui la decisió
judicial definitiva”.

E

l projecte de Pressupostos
Generals de l’Estat (PGE)
presentat pel govern espanyol
del PSOE preveu destinar a
les Terres de l’Ebre i el Camp
de Tarragona un total de
212.305.530 euros. La quantitat és prop d’un 22% inferior
a les xifres dels comptes del
passat exercici 2018. La finalització del procés de descontaminació química de l’embassament de Flix és, novament,
l’actuació que s’emporta la
xifra de recursos més important. Són, en concret, 31,25
milions d’euros que hauran de
servir per reprendre i completar les operacions.
Al projecte de comptes públics
per l’exercici en curs també s’inclouen 6,1 milions d’euros per
finançar el sistema d’emmagatzemament temporal de residus
atòmics de la central nuclear
d’Ascó. A banda, el port de Tar-

ragona, amb un total de 24,7 milions, és l’entitat pública estatal
de la demarcació que disposa

d’una major dotació pressupostària. Per la seva banda, el capítol
ferroviari queda enguany força
reduït, després d’haver concentrat el gruix de les inversions els
últims anys.
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SANITAT

CULTURA

La nova direcció de
l’Hospital de Tortosa
demana incentius
per retenir els
especialistes

Mesures per apropar el teatre
a persones en risc d’exclusió

Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa.

L

a nova directora de l’Hospital Verge de la Cinta de
Tortosa (HVCT), Maria José
Rallo, s’ha posat a treballar
amb l’Institut Català de la Salut (ICS) per resoldre la falta de
metges especialistes, sobretot
en especialitats com urologia,
dermatologia o otorrinolaringologia. Sobre la taula hi ha
diverses propostes.
Per una banda, l’ICS podria
combinar les jornades dels especialistes en diferents hospitals
i fomentar l’intercanvi de metges
amb altres centres hospitalaris
de referència. Per l’altra banda,
es proposa oferir, directament,
compensacions per escollir les
Terres de l’Ebre, seguint l’exemple de l’incentiu “d’insularitat”
que es paga als metges que treballen a les Canàries.
Com ha apuntat la nova directora l’HVCT, Maria José Rallo, en
una entrevista a l’ACN, la falta de
metges especialistes té un efecte directe en les llistes d’espera,
sobretot en certes especialitats i
fins i tot en intervencions quirúrgiques complexes que s’acaben
derivant a altres hospitals de referència. “El que està clar és que
els pacients necessiten els metges especialistes i hem de buscar
l’equitat territorial”, ha apuntat
Rallo. “La idea és que l’ICS, com
a empresa, ha de buscar soluci-

ons dins de l’ICS. No pot ser que
hi hagi llocs amb tres uròlegs i
que aquí no en trobéssim cap”,
ha defensat. La directora de l’HVCT ha reconegut que costa arrelar els metges al territori malgrat la qualitat de vida i “millors
condicions” que s’ofereixen.

“EL SERVEI DE
RADIOTERAPIA
NO S’HA DE
MOURE”
El secretari general de la UGT
a les Terres de l’Ebre, Valentí
Marín, ha carregat contra el
trasllat del servei de radioteràpia a l’Hospital Verge de la
Cinta de Tortosa que projecta
el Departament de Salut.
Segons ha argumentat Valentí
Marin, la construcció d’un nou
edifici contenidor per reubicar
el servei, actualment situat a
l’Hospital de la Santa Creu de
Jesús, suposarà una despesa
innecessària de 2 milions d’euros i perjudicarà els usuaris,
pacients de càncer, per les dificultats d’accés i aparcament
al centre públic de referència al
territori.

U

n 2% de l’aforament de
les representacions que
es duguin a terme a l’auditori
Felip Pedrell es reservaran
per a aquests col·lectius, amb
entrades gratuïtes
L’Ajuntament de Tortosa s’ha
afegit als programadors i
les institucions de Catalunya
que participen en la iniciativa
Apropa Cultura. Es tracta d’una
eina que promou la integració
de col·lectius en risc d’exclusió
a la vida cultural de les ciutats,
posant-los a disposició avantatges per accedir a les diverses
propostes artístiques. En el cas
de Tortosa, totes les funcions
que es duguin a terme al teatre
auditori Felip Pedrell reservaran
el 2% de l’aforament, una dotzena de seients, a aquest estrat de
la societat, que podran veure les
obres amb entrades gratuïtes.
L’alcaldessa de Tortosa, Meritxell
Roigé, la regidora de Cultura,

Dolors Queralt, i la regidora de
Serveis Socials i Drets Civils, Maria Jesús Viña, n’han explicat els
detalls. Segons ha destacat Roigé, “la cultura és un àmbit molt
important per al desenvolupa-

sa és la primera població de les
Terres de l’Ebre que s’integra a
Apropa Cultura i que esdevé un
projecte “inclusiu i social”. “En
funció de l’acollida que tingui
entre els col·lectius que se’n po-

ENTRADA GRATUÏTA

Totes les funcions que
es facin a l’auditori
reservaran el 2% de
l’aforament a persones
en aquesta situació
Presentació de la campanya.

ment de les persones” i ha apuntat que l’adhesió de Tortosa a la
campanya vol refermar l’aposta
perquè la cultura siga accessible
“per a tothom, independentment
de la capacitat econòmica o el
context social de què dispose”.
Queralt ha assenyalat que Torto-

den beneficiar, en el futur també
s’ampliaria a la resta de propostes culturals que la regidoria a
la resta del municipi. Finalment,
Viña ha assenyalat que les necessitats culturals “també són
necessitats bàsiques” que han
d’atendre des de Serveis Socials”.

PRESIDENTA D’ADEDE
Cinta Pascual demana “renovar i
feminitzar” la Cambra de Comerç
L

’empresària rapitenca i
presidenta d’ADEDE (Associació de Dones Empresàries
de les Terres de l’Ebre), Cinta
Pascual, en una entrevista
a Canal Terres de l’Ebre, va
reclamar una “renovació” a la
Cambra de Comerç de Tortosa. L’ens cameral ha convocat
eleccions pel proper mes de
maig, entre els dies 2 i 8, i
encara no està clar si l’actual
presidenta, Josep Maria Chavarria, optarà a la reelecció de
l’ens.
L’Associació de Dones Empresàries de les Terres de l’Ebre vol
una Cambra de Comerç renovada i amb “paritat”, ja que actualment no hi ha cap dona al Comitè Executiu.
En l’entrevista a la televisió
ebrenca, Pascual va explicar que
ADEDE ja s’ha reunit amb la direcció de la Cambra de Comerç

per transmetre aquestes demandes. Pascual va admetre que
arran d’aquesta trobada, s’havia parlat de la possibilitat d’una
candidatura alternativa per pre-

tralització de Tortosa).
Cinta Pascual és la directora de
L’Onada Serveis i presideix també l’Associació de Dones Empresàries de les Terres de l’Ebre i

ELECCIONS

Cinta Pascual, a Canal TE.

sidir la Cambra, una opció que,
ara per ara, es descarta, “no està
prevista”.
Cinta Pascual sí que va insistir,
però, en reclamar un canvi de
rumb en l’ens cameral, tant des
del punt de vista polític (més
compromís amb el dret a decidir) com territorial (més descen-

La Cambra de Comerç
ha convocat eleccions.
Estan previstes pel
proper mes de maig,
entre els dies 2 i 8
la patronal del sector assistencial, ACRA. Així mateix, forma part
de la Junta Executiva de Foment
del Treball, encapçalant el comissionat de valors i ètica.
És, a més, l’única ebrenca de
l’equip del president de Foment,
Sánchez Llibre.

amposta
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SERVEIS

L’Ajuntament de la capital del
Ciscar denuncia Sorea
Montsià va adjudicar 19 projectes i la companyia parla
d’una “confusió”

Adam Tomàs, alcalde d’Amposta.

L

’Ajuntament d’Amposta va
licitar i adjudicar, durant
el 2018, 19 projectes per un
import total d’adjudicació de
4.346.425,26 milions d’euros.
D’aquests, prop de 400.000 euros corresponen a obres ja executades i acabades (la majoria,
obres menors); més d’1,7 milions d’euros a obres ja iniciades

i que s’acabaran durant el 2019
(com per exemple la rehabilitació de l’antic edifici del Sindicat),
i més de 2,2 milions d’euros són
obres adjudicades i que començaran les properes setmanes.
“D’aquestes 19 obres ja licitades
i adjudicades, 15 s’han adjudicat
a empreses d’Amposta”, destaca
l’alcalde, Adam Tomàs, “s’ha fet

un treball amb el gremi de constructors perquè, sempre dins
de la legalitat, el que inverteix
l’Ajuntament també reverteixi, al
màxim possible, a la ciutat”. Tomàs també assenyala que, entre
les millores ofertes sense cost
per l’Ajuntament i la diferència
entre l’import de licitació i l’import d’adjudicació, “el consistori
s’estalvia més d’un milió d’euros”.
Tomàs també ha destacat que
actualment hi ha en licitació,
amb pressupost del 2018, dues
obres vinculades al Pla de Foment Turístic que ascendeixen
les dos 193.000 euros i que
l’Ajuntament té sobre la taula,
pendent d’iniciar la licitació en
breu, més d’un milió d’euros en
tres obres: la segona fase dels
pluvials del carrer Tarragona, la
construcció de la nova seu de
les Mestresses de Casa al carrer Sant Roc, i la rehabilitació de
l’Església del Poble Nou.

E

l regidor a l’oposició, German Ciscar, ha denunciat
als Jutjats l’empresa subministradora d’aigua, Sorea, “per
apropiació indeguda i una estafa continuada als abonats
des de l’any 2005 que superaria el milió d’euros”. Segons
ebredigital.cat, Ciscar exposa
que l’empresa cobra pel servei d’atenció telefònica quan, al
contracte, es contemplava com
un servei gratuït. Ciscar reclama
al govern d’Esquerra d’Amposta els ingressos i despeses de la
companyia. En un comunicat,
Sorea desmenteix les acusacions que, explica, són per una
confusió doble. D’una banda,
perquè hi ha dos centres d’atenció telefònica. Un d’avaries, que
sí que és gratuït. I un comercial,
que realitza una empresa exter-

na, amb un cost anual de 6.630
euros. Per un error involuntari,
la mateixa companyia va canviar
un punt per una coma, traslladant a l’Ajuntament que el cost
del servei era de 6 euros amb
630 cèntims per client quan, defensa, se situa en menys de 60
cèntims. Pel regidor, però, és
una mostra més del “mal servei
que l’empresa presta a la ciutat”.

El regidor German Ciscar.
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REINSERCIÓ LABORAL

APARATÓS
SINISTRE A LA
CARRETERA DE
DELTEBRE

El Consell Comarcal
del Baix Ebre informa
que contractarà
11 persones en atur
Consell Comarcal del Baix Ebre.

E

l Consell Comarcal del Baix
Ebre contractarà un total
d’onze persones en situació d’atur amb l’objectiu de
facilitar-los la pràctica laboral
i l’adquisició d’experiència.
Aquesta iniciativa forma part
del programa d’ocupació Enfeina’t que l’administració comarcal iniciarà aquest mes de
gener gràcies a una subvenció
de 332.545 euros concedida
pel Servei Públic d’Ocupació
de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal-Ministerio de Empleo, Migraciones y
Seguridad Social.

Els contractes laborals tindran
una durada de 12 mesos i les
persones participants disposaran d’una persona tècnica de
referència per assolir una millor
adaptació al lloc de treball i un
reforç competencial per assolir
una posterior millor reinserció
laboral. El programa Enfeina’t
s’adreça a persones aturades de
llarga durada, que estiguin inscrites a les oficines de Treball
del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya i que portin un mínim
de 12 mesos inscrites, continuats o no, dins d’un període de 18
mesos. En concret, el Consell
Comarcal del Baix Ebre con-

tractarà tres administratius, un
auxiliar administratiu, tres peons
de brigada, un tècnic de turisme, dos orientadors laborals i un
prospector d’empresa. El procés
de preselecció dels candidats a

DURANT UN ANY

L’objectiu és facilitar
la pràctica laboral
i l’adquisició
d’experiència, dins del
programa “Enfeina’t”

cobrir aquests llocs de treball es
realitzarà a través de l’Oficina de
Treball de la Generalitat a Tortosa.
D’altra banda, el Consell Comarcal del Baix Ebre organitza,
a través de l’empresa Baix Ebre
Innova, un curs d’Operacions
auxiliars de manteniment i transport intern en la indústria alimentària, subvencionat pel Fons
Social Europeu i el Departament
de Treball, Afers Socials i Família
de la Generalitat.
Aquest curs té una durada de
280 hores i inclou 40 hores de
pràctiques professionals no laborals.

DELTEBRE

L’AMETLLA DE MAR

Maria Pastor, primer
nadó de l’any 2019

El ple va aprovar el
pressupost municipal
E

l pressupost municipal de
la Cala pel 2019 es va aprovar definitivament. El ple va
desestimar una al·legació presentada per la Asociación de
Vecinos de 3 Calas, perquè el
contingut de les reclamacions
no s’ajustava al reglament. L’al·
legació s’ha desestimat amb
els vots a favor d’ERC, Compromís i Plataforma, i l’abstenció
del PDeCAT.

Maria Pastor va néixer el dia 1 de
gener, a les 21.42 hores, amb un
pes de 3 quilograms i una alçada
de 48 centímetres.
Aquest dimecres, l’alcalde de

Deltebre, Lluís Soler, i els regidors de govern l’han visitat al seu
domicili i li han fet un petit obsequi commemoratiu per haver
estat el primer nadó de l’any.

Un grup de veïns de Les Tres
Cales reclamava que en el pressupost de l’Ajuntament per enguany, s’afegís finançament per
pavimentar i reparar els carrers
de la urbanització, així com la
posada en funcionament de la
xarxa de clavegueram. Unes peticions polítiques i no pas tècniques, que no corresponen a les
causes per les quals es podria
impugnar un pressupost.
Per això, el plenari va acabar

desestimant les reclamacions i
donant llum verda a la publicació definitiva dels pressupostos
municipals.

L’alcalde Jordi Gaseni (ERC) es
va mostrar satisfet de la feina
que s’està realitzant a les urbanitzacions i va afirmar que l’actual govern ha invertit, “com mai
s’havia fet”, en millorar l’estat
dels carrers i en resoldre problemes històrics.

El conductor d’un camió petit
va resultar ferit després de
caure dintre d’un canal a la
TV-3454 a Deltebre, el passat
dilluns. En l’accident el vehicle
hauria topat amb un cotxe i
s’hauria precipitat dintre del
canal de rec. El conductor del
camió va resultar ferit lleu. Els
Bombers van rebre l’avís a les
14.45 hores per una topada
entre dos vehicles i es van
desplaçar amb tres dotacions
fins al quilòmetre 13,5 a la
carretera que uneix Deltebre amb Amposta. Com a
conseqüència de l’accident, el
SEM va atendre al conductor
que va resultar ferit lleu i fou
traslladat a l’Hospital Verge
de la Cinta de Tortosa.

MILLORES
URBANÍSTIQUES A
LA CALA
L’actuació s’emmarca en el pla
per millorar la imatge de la façana marítima, que es realitza
progressivament actuant en
els punts més deteriorats pel
pas del temps. Un dels punts
on s’ha actuat és a la zona de
vianants, pròxima a la plaça
Joan Miró, on s’ha canviat la
barana existent per una d’acer
inoxidable, similar a les que hi
ha en altres miradors. L’altre
punt és a la plaça de l’Amerat, on se substituirà tota la
balustrada per una barana de
les mateixes característiques.
Aquesta actuació pretén
continuar l’obra que ja s’ha
finalitzat al passeig Marítim
de La Cala.

baix ebre
ROQUETES
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L’ALDEA

L’Ajuntament instal·la Detingut per multiplicar per set la
un rocòdrom Boulder i taxa d’alcohol permesa al volant
una pista d’Skate per
E
respondre una petició
de la ciutadania
ls Mossos d’Esquadra van
detenir aquest dissabte un
home de 38 anys que superava
set vegades la taxa d’alcohol
permesa i que circulava fent
ziga-zagues amb els llums
apagats per l’AP-7, sentit València, a l’alçada de Vandellòs.
L’alerta la van donar diversos
usuaris que, a quarts de set de la
tarda, van trucar al 112 per advertir de l’actitud temerària del
conductor. Una patrulla va localitzar el camió, que circulava a
uns 10km/h, a l’alçada d’Aldea i,
a la prova d’alcoholèmia, el conductor va donar un resultat positiu d’1,07 mg/l d’aire expirat,

taxa que multiplicava per set la
legalment permesa, que és de
0,15 mg/l.
Els Mossos d’Esquadra van detenir el conductor, de nacionalitat
ucraïnesa, com a presumpte au-

tor d’un delicte contra la seguretat viària i conduir sota els efectes de l’alcohol.
El detingut va passar a disposició
del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tortosa.

L’AMPOLLA
L’alcalde, Paco Gas, atenent a la premsa en la presentació dels equipaments.

L

’Ajuntament de Roquetes
ha construït al voltant del
pavelló dos nous equipaments
esportius per donar resposta a
les demandes de la ciutadania:
un rocòdrom Boulder i una
pista d’Skate, amb una inversió total de 55.000 euros.
L’alcalde, Paco Gas, ha explicat
que “feia temps que es treballava conjuntament amb diferents
entitats que practiquen esport a
la muntanya, com la Joca Club
Alpí, per construir un boulder,
una instal·lació que permet practicar l’escalada a dins de la ciutat
i que a diferència d’un rocòdrom,
el boulder és d’una alçada més

petita i no necessita la instal·lació d’elements de seguretat que
no siguin uns matalassos per esmorteir les possibles caigudes”.
Aquesta instal·lació ha tingut un
cost de 29.995 euros, finançada
en un 90% per la Diputació.
Amb la construcció de la pista
d’skate, amb un cost de 24.990
euros, segons Gas “també s’ha
volgut donar resposta a les reivindicacions d’un col·lectiu de
joves de la ciutat”. Gas també ha
explicat que “l’equip de govern
està estudiant amb un altre col·
lectiu de la ciutat la possibilitat
de construir una pista de volei
platja”.

Un pastisser competirà per ser
el millor de l’Estat espanyol

Sergio Marquez.

Un total de 13 pastissers d’elit
han estat seleccionats per participar en el MMAPE 2019 (Mejor
Maestro Pastelero Artesano de
España), entre ells Sergio Márquez, propietari de la pastisseria
‘Sergio’ a l’Ampolla. L’esdeveniment es farà el pròxim 23 i 24
de febrer a la Fira de Madrid en
el marc d’Intersicop, cita de forners i rebosters artesans. Entre
algunes proves, Sergio haurà de
cuinar la tarta de xocolata amb

fruites o crear de zero una peça
artística de sucre, per guanyar el
certamen més important de pastisseria de tot l’estat espanyol.
Sergio Márquez és un pastisser
d’alt nivell i és la quinta generació de xefs dintre de la seva família que es dedica al negoci de la
rebosteria. Márquez també imparteix classes a l’Escola d’Hosteleria de les Terres de l’Ebre a
Tortosa i treballa en el prestigiós
restaurant de Les Moles.
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montsià

LA RÀPITA
Teatre, música, propostes familiars i cinema
omplen la programació semestral del Sixte Mir
L

L’alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, en la presentació de la programació.

’Ajuntament de la Ràpita
enceta la segona temporada estable de l’Auditori
Sixto Mir omplint d’activitat
aquest equipament, que en un
any i escaig s’ha convertit en
l’espai cultural de referència
al municipi; una oferta que es
complementa amb les activitats a la Biblioteca Sebastià
Juan Arbó, el Museu de la Mar
de l’Ebre i l’Església Nova.
“Un dels objectius del nostre
mandat era acabar l’auditori i
també fer allò que sol ser més
complicat, que era dotar-lo de
contingut i d’una programació
atractiva per tal que les entitats i
la gent del poble se’l fes seu”, ha
destacat l’alcalde, Josep Caparrós, en la roda de premsa, en la
qual també han participat la regidora de Cultura, Èrika Ferraté,
i una de les artistes que componen el cartell d’aquest primer
semestre, la pallassa Pepa Plana.

“Obrim una programació potent
tant per la qualitat de les obres
de teatre, que es representaran
en periodicitat mensual, amb

PER A TOTHOM

L’oferta de l’Auditori es
complementa amb les
activitats a la Biblioteca
Sebastià Juan Arbó, el
Museu de la Mar i
l’Església Nova
artistes com Pepa Plana o Mont
Plans, com amb les actuacions
musicals, que ens portaran al
cantant Èric Vinaixa entre altres,
sense oblidar les activitats familiars i també el cinema que ens
arriba gràcies a CineClub La Ràpita”, ha apuntat l’alcalde.

NOTÍCIES
BREUS
PREMI RECERCA
DEL MEMORIAL
Un estudiant de l’Institut Els
Alfacs de Sant Carles de la Ràpita, Pep Donate Resurección,
ha guanyat el quart premi de
Recerca en Memòria Democràtica amb què el Memorial
reconeix les millors recerques
en aquesta matèria dels alumnes de segon de Batxillerat.
Donate, en el seu treball titulat “Por llanuras y montañas
guerrilleros libres van”, ha
analitzat l’impacte dels maquis a la zona dels Ports i en
concret al municipi de Vallibona (comarca valenciana dels
Ports). L’estudiant rebrà una
compensació econòmica de
mil euros i es publicarà en línia
la seva recerca.

POLÍTICA
ERC-La Ràpita inclourà
a la seva llista l’edil
Conxi Vizcarro, antiga
militant del PSC-PSOE

Pep Donate, rebent el Premi.

CAS TUROV:
COMPENSACIÓ
PER ‘DANYS
MORALS’

Conxi Vizcarro, amb Josep Caparrós, alcalde republicà de la Ràpita.

A

questa setmana s’ha fet
oficial que ERC-La Ràpita
incorporarà a la seva llista
per les Municipals del maig
la regidora Conxi Vizcarro, ex
militant del PSC-PSOE.
Conxi Vizcarro, en el seu Facebook, informava que “després de
quatre anys de feina en equip, he
decidit incorporar-me a l’equip
d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a la Ràpita al costat
de l’amic Josep Caparrós per a
les properes Eleccions Municipals de maig. He pres aquesta
decisió meditada i presa arran
de la confiança que he rebut

aquests anys de singladura de
treball conjunt pel nostre poble,
la solidesa i la il.lusió en què hem
treballat junts per servir a la gent
rapitenca, amb la resta de companys de govern, la capacitat
de superació davant situacions
difícils i, sobretot per les ganes
de seguir ajudant a aconseguir
un futur millor per la Ràpita, impulsant nous projectes que ens
estimulen a tots”. Vizcarro afegia que es tracta “d’una decisió meditada que prenc amb el
compromís de seguir defensant
els valors pels quals un dia vaig
decidir dedicar una part de la
meva vida a la política: la justí-

cia i la igualtat socials, la força de
la democràcia i la llibertat dels
pobles. Així que podeu comp-

REGIDORA
DES DEL 2007 FINS A
L’OCTUBRE DE 2017
HO ERA AMB EL PSC,
I DES DE LLAVORS HA
ESTAT NO ADSCRITA
tar amb mi per impulsar el nou
projecte d’aquest equip d’ERCLa Ràpita, que agafa embrazida.

Rapitencs i rapitenques, podeu
tenir la certesa que posaré la
feina i la il.lusió que calen per
fer el millor poble per viure, per
aconseguir el millor futur per la
Ràpita”.
Conxi Vizcarro, nascuda a la Ràpita l’any 1974 va estar regidora
del PSC a l’Ajuntament des de
2007 i fins l’octubre del 2017.
Des de llavors, és edil no adscrita
a l’Ajuntament rapitenc i, a partir d’aquesta setmana, comença
una nova etapa en el panorama polític rapitenc vinculant-se
a ERC i gràcies als lligams personals que manté amb Josep
Caparrós.

Una quinzena de propietaris
afectats per l’enderrocament
dels apartaments il·legals de
la promotora Turov a Alcanar
Platja ha presentat reclamacions de responsabilitat per
danys patrimonials i també
morals a l’Ajuntament d’Alcanar, pel “patiment” i els trastorns emocionals causats per
aquesta situació.
L’alcalde d’Alcanar, Joan Roig,
ha confirmat que el consistori té sobre la taula aquestes
peticions i està sol·licitant documentació per respondre a
les demandes. L’Ajuntament
espera encara diverses autoritzacions judicials per poder
complir l’ordre d’enderrocament.

montsià
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SANTA BÀRBARA
Números falsos de la
Grossa de Cap d’Any
L

a grossa de cap d’any està
portant mal de cap alguns
veïns de Santa Bàrbara, que
van adquirir el número 16.664.
La Plana Ràdio ha informat que;
segons explicava Laia G,. una de
les afectades, al seu perfil del
Facebook; “en anar a cobrar el
número 16.664, que va adquirir
a un veí del poble i del qual se
li havien de retornar els diners, li
van comunicar que era fals”.
L’afectada explica que un noi veí
del municipi, li va oferir a la seva
cafeteria i hi ha altra gent del poble que també van comprar-ne.
Segons explicaven els Mossos,
hi ha veïns que han presentat
denuncia tot i que, en el cas de
Laia, ella l’hauria cobrat reclamant els diners al noi que li va

El número de la polèmica.

vendre. Segons La Plana Ràdio,
el cas s’ha denunciat davant dels
Mossos que l’estan investigant.
D’altra banda, dos individus van
accedir a les oficines de la Cooperativa de Santa Bàrbara el
dia 8 de gener. L’activació de les
alarmes va fer que no estessin
més de 5 minuts a l’interior de
l’edifici. Es considera que fou un
intent frustrat de robatori.

ALCANAR
Sergi Sol presenta un
llibre sobre Junqueras

Sergi Sol i Oriol Junqueras en una imatge d’arxiu.

L

’edifici de Serveis Agraris
Joan Gil acull avui divendres a partir de les 20.30 h.
La presentació del llibre Oriol
Junqueras. Fins que siguem
lliures, una obra original de
Sergi Sol editada per Ara Llibres
El llibre redactat pel periodista qui va ser Cap de Gabinet de
Junqueras mentre l’avui pres
polític exercia com a vice-president de la Generalitat, analitza

el rerefons de les decisions de
la tardor del 2018, a la qual es
va celebrar el referèndum de l’1
d’Octubre, es proclamà la República i els principals líders de
l’independentisme català van
ser empresonats o van haver de
marxar a l’exili. L’alcalde d’Alcanar Joan Roig i l’avui empresari
i ex-conseller republicà als governs tripartits Xavier Vendrell
acompanyaran Sol a la presentació. L’accés a l’acte és lliure.
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NOTÍCIES
BREUS
L’OFICINA DE
TURISME DE
L’ALDEA REP 445
PERSONES AL 2018
Aquest passat any 2018 l’oficina de turisme de l’Aldea va
rebre un total de 130 visites.
Amb un recompte aproximat
de 445 persones de procedències variades com poden
ser: Terres de l’Ebre, Barcelona, Andalusia, València,
Aragó i algunes visites de
l’estranger (C.E.) “Volem remarcar que, un bon percentatge de persones, hi venen a
propòsit, només per a visitar
la torre de guaita, l’església i
l’ermita amb el conjunt de les
seues instal·lacions”, indiquen
des de l’Oficina

aparcar el seu vehicle, s’ha
decidit unificar els criteris, al
igual que a d’altres carrers de
sentit únic i només es podrà
aparcar a la part dreta en
sentit a la circulació. Aquesta
norma afectarà des del tram
de les Quatre Carreteres fins
el carrer Sant Rafel.

MILLORES A
CAMINS DE
CAMARLES
La regidoria de Medi Ambient
de l’Ajuntament de Camarles
ha informat que aquesta setmana s’ha iniciat la neteja de
camins del terme del municipi.

SANT JAUME,
CARDIOPROTEGIT

Ciclistes visitant l’Ermita.

CANVIS EN
L’APARCAMENT
AL CARRER
MAJOR DE SANTA
BÀRBARA
El regidor de governació va
explicar a la Plana Ràdio, que
a partir de dimecres, els veïns
del carrer Major ja no s’han
de preocupar a quina part

Sant Jaume d’Enveja ja és
municipi cardioprotegit amb
la instal.lació dels DEA a diversos indrets del poble. En
concret, a la zona del Pont “Lo
Passador”, a la zona del Col.
legi/Escola Bressol i a la zona
del Pavelló.

terres de l’ebre

FUNDACIÓ PLEGADIS
Trobada d’anellament d’ocells
al Parc Natural dels Ports
L

a Fundació Plegadis organitza aquest diumenge 20
de gener una trobada d’anellament científic gratuïta al
paratge de la Vall de la Jepa
entre les 9.30 i les 12.30 del
matí.
L’activitat, que s’ha organitzat
amb l’objectiu de donar a conèixer la riquesa ornitològica del
Parc Nacional dels Ports, es durà
a terme gràcies a la col·laboració
de la Fundació Plegadis amb el
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya i el propi Parc Natural
dels Ports. Les persones qui vulguin participar s’han d’inscriure

prèviament i, per fer-ho, només
cal trucar al telèfon 977504012
o enviar un correu a la direcció
pndelsports@gencat.cat.“Hem
programat aquesta activitat per
apropar les persones interessades en l’ornitologia a la particular riquesa d’un espai, el Parc
Nacional dels Ports, dins del qual
podem trobar tota mena d’ocells
forestals en un entorn agrari d’alt
interès paisatgístic. Animo tothom a prendre part”, detalla el
coordinador de projectes de la
Fundació Plegadis Sergi Sales.
La Fundació Plegadis va néixer
l’any 2017 i disposa d’un centre
d’educació ambiental multidis-

ciplinari ubicat a la plana deltaica de l’Ebre on desenvolupa
activitats per fomentar actituds
responsables amb la preservació
de la biodiversitat i el foment del
turisme ornitològic.

CULTURA
El PDeCAT insta a abaixar l’IVA dels
instruments musicals del 21 al 10 %

Xavier Pallarés, presentant la moció.

El vicepresident del Partit Demòcrata a la Vegueria de les Terres de l’Ebre, Xavier Pallarés, ha
presentat la moció que la formació presentarà a tots els ajuntaments ebrencs per tal d’instar al
Govern de l’Estat espanyol a una
revisió i modificació de l’IVA aplicable a la compra d’instruments
musicals, per part de les bandes
i societats de música a l’Ebre,
fent-lo baixar del 21% a un 10%.
Actualment, les Terres de l’Ebre

compten amb 30 bandes que
abasten més de 1.800 músics
en actiu, 3.500 deixebles de disciplines musicals diverses i que
aglutinen més de 6.500 membres entre les diferents entitats.
El Partit Demòcrata traslladarà
la petició, també procedent de
les diferents associacions musicals del territori, que “són una de
les principals eines de foment de
l’educació i la cultura i mereixen
un tractament fiscal especial”.

terres de l’ebre
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SOSTENIBILITAT
Equipaments de sis municipis del territori
ebrenc s’escalfaran amb biomassa forestal
U

El projecte està impulsat per la Diputació.

na trentena d’equipaments municipals de
poblacions tarragonines i
ebrenques es podran escalfar
amb estella forestal a partir del
pròxim hivern del 2020.
Nou ajuntaments de l’Ebre i el
Camp s’han adherit a aquest
projecte que lidera per la Diputació de Tarragona i subvencionen
els fons Feder. Aquest dimarts
al migdia s’ha signat el conveni
marc. Els inclosos en el projecte són els primers municipis on
s’instal·laran calderes alimentades amb biomassa forestal, però
ja n’hi ha una dotzena més amb
intenció d’afegir-s’hi. La implantació d’aquestes xarxes de calor
de proximitat suposarà als municipis un estalvi d’un 77% de
mitjana en la factura energètica
dels edificis -uns 170.000 euros
l’any-, a part de fomentar la gestió forestal sostenible i minimitzar el risc d’incendis al bosc.

El col·legi de la Sénia, la biblioteca de Gandesa, el casal d’Horta
de Sant Joan o el CAP i centre
de dia de Vandellòs i l’Hospita-

AL 2020

La Diputació és la
impulsora d’un projecte
que es posarà en marxa
en un termini de dos
anys i que cofinancia
la Unió Europea
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NOTÍCIES
BREUS
BARBERO SERÀ
CAP DE LLISTA
D’ESQUERRA A
FLIX
L’assemblea local d’Esquerra
Republicana de Flix va escollir a Francesc Barbero per
encapçalar la llista electoral
a les municipals, aquest dissabte passat. Barbero agafarà el relleu de Marc Mur al
capdavant d’una candidatura
àmplia del sobiranisme d’esquerres a Flix, que en les passades eleccions va aconseguir
la majoria absoluta sota el
nom d’Entesa per Flix.

let de l’Infant són alguns dels
equipaments que formaran part
de les nou xarxes de calor que
s’instal·laran al territori. Tivissa, la
Fatarella i Rasquera són els altres
municipis ebrencs ja adherits a
aquest nou projecte de gestió
energètica sostenible.
Francesc Barbero.

TERRA ALTA

NOVA CAPTACIÓ
D’AIGUA A
VINEBRE

Presentació a Gandesa
dels materials de
promoció turística
de la Ruta del Vi

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) està treballant en
millorar el subministrament
d’aigua a Vinebre. En aquest
sentit, s’ha posat a licitació
la redacció del projecte per
habilitar una nova captació
d’aigua, amb l’objectiu d’incrementar la garantia en
l’abastament. El pressupost
de licitació és de 60.437 euros.
Cartell pomocional de a Rura del vi

E

l Consell Comarcal de
la Terra Alta i el Consell
Regulador de la Denominació
d’Origen (DO) Terra Alta organitzen l’acte de presentació de
la Ruta del Vi de la Terra Alta,
que tindrà lloc avui divendres
18 de gener, a les 7 de la tarda,
a l’Oficina Municipal de Turisme de Gandesa.
L’alcalde de Gandesa i president
del Consell Comarcal de la Terra
Alta, Carles Luz, i el president del
Consell Regulador DO Terra Alta,
Joan Arrufí, obriran l’acte fent
una explicació de com beneficia
la comarca aquesta nova proposta turística i com millora la

promoció de l’enoturisme el fet
de disposar d’un material divulgatiu específic d’activitats enoturístiques. Seguidament parlarà
David Esteller, consultor especialitzat en enoturisme i director
de Tourislab SL, empresa que
ha dut a terme, juntament amb
DCB Turisme, la tasca de recerca
i estructuració de l’oferta enoturística a la zona de la Terra Alta.
El treball realitzat posa en relleu
la importància de la segmentació i l’especialització de l’oferta
enoturística i proposa activitats
de diferent temàtica adreçades a perfils de públic diferents.
D’aquesta manera, en el nou

material divulgatiu es proposen
activitats d’enoturisme gastronòmic, actiu i cultural; experièn-

AVUI DIVENDRES
L’acte tindrà lloc
aquesta tarda a
l’oficina de
turisme municipal
de gandesa
cies per a famílies i apassionats
del vi i propostes entre vinyes
per a descobrir el territori que

defineix la singularitat dels vins
terraltins.
El mapa-guia de la Ruta del Vi
s’ha elaborat en el marc del projecte “Treball a les 7 Comarques”
Terra Alta Més, amb la col·laboració del Consell Comarcal de la
Terra Alta i el Consell Regulador
DO Terra Alta. Fins a dia d’avui no
existia cap material divulgatiu on
apareguessin tots els cellers que
ofereixen experiències enoturístiques a la Terra Alta així com les
activitats que proposen als visitants. Amb la iniciativa es planteja promoure l’oferta enoturística
de la zona d’una forma conjunta
i sota el concepte de “ruta”.

DETENEN UN
HOME QUE HAVIA
FURTAT EN UNA
FERRETERIA A
MÓRA D’EBRE
A finals d’any, l’individu ja va
ser arrestat pel cos de seguretat per dos robatoris amb
força en cases deshabitades
al mateix municipi. Es tracta
d’un home de 38 anys i veí
de la localitat de Móra d’Ebre
qui era ja conegut per la seva
habitual activitat delictiva al
territori.
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LA FESTA DELS
TRES TOMBS

LES TERRES DE L’EBRE
HONOREN SANT ANTONI ABAD

A

mb les primeres setmanes de l’any arriba
puntual a les Terres de l’Ebre la festivitat de Sant Antoni, Festa Major d’Hivern a
molts dels pobles i ciutats de casa nostra.
Ascó, Móra d’Ebre, el Perelló, Alcanar, Santa
Bàrbara i Roquetes recorden les seves arrels
pageses i honoren el sant a qui, a les terres
de parla catalana, s’encomana la benedicció dels animals, tant els de treball com les
mascotes. El nom de la festa, els Tres Tombs,
recorda les tres voltes que els carros tirats
per cavalleries donaven tradicionalment
a les esglésies després de rebre una benedicció amb la qual es pretenia conservar la
salut d’uns animals clau dins les antigues
societats rurals i agràries i garantir-ne la
seva fertilitat.

Ara, tot i conservar-se arreu les desfilades de carros i cavalleries, el gruix dels
animals que es beneïxen són mascotes
domèstiques. La dinàmica de la festa ens
remunta a èpoques remotes, perquè n’hi
ha notícia de com, a èpoques anteriors a
l’extensió del cristianisme, s’acostumava
sovint a donar voltes entorn dels temples
per demanar ajut a les divinitats de llavors.
A les Terres de l’Ebre, la festa de Sant
Antoni es viu amb intensitat a poblacions
com ara Ascó, on la celebració va ser distingida com Festa Patrimonial d’Interès
Nacional i fogueres, cavalls i rucs, jotes
i delícies com la clotxa i el rom cremat
es conjuren per combatre el fred. A Móra
d’Ebre, Sant Antoni també és festa gran,
en concret la Festa Major d’Hivern. Mostres d’Artesania, teatre, exposicions i gastronomia – de l’onze al 27 de gener es
pot gaudir als establiments hostalers de
la ciutat de la Ruta Tapa Porca 2019, són
algunes de les activitats programades. Al
Perelló, a la tradicional benedicció dels
animals se sumen altres activitats com
ara una cursa ciclista o els tradicionals
correfocs. A Alcanar, ja al Montsià la fan
ben grossa i les jotes i el ball de mantons
són peces clau de la festa. Roquetes i Jesús també organitzen enguany un bon
munt d’activitats i cavalls en desfilada
pels carrers, exhibicions d’agility i degustació de coquetes i baldanes ens recordarà aquest cap de setmana que, al gener, els ebrencs recordem qui som i d’on
venim tot celebrant Sant Antoni Abat.
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l’entrevista

PRESIDENTA DE LA JCI
DE LES TERRES DE L’EBRE
L

a Jove Cambra Internacional (JCI) és una associació
sense ànim de lucre, formada
per joves (entre 18 i 40 anys)
de tots els sectors de la societat amb una àmplia varietat
d’ocupacions que pretén
contribuir a la millora de la
societat canalitzant les idees
dels joves amb inquietuds a
través de projectes de desenvolupament social, econòmic i
cultural a nivell local, nacional
i internacional. La presentació oficial de la JCI tindrà lloc
dissabte 2 de febrer amb un
sopar de germanor al Racó de
Mig camí de Tortosa.
Parlem amb Georgina Matamoros, presidenta de la JCI de les
Terres de l’Ebre.
Per què neix la Jove Cambra
Internacional de les Terres de
l’Ebre?
La Jove Cambra Internacional té
com a objectiu dinamitzar el territori, fer accions que condueixin
al canvi positiu i impactin sobre
la societat de forma beneficiosa. Quan vam saber d’aquesta
entitat formada per jóvens que
fan projectes a nivell local per tal
de millorar la comunitat i donar
solució als problemes del territori, de seguida vam pensar que
podia funcionar a les Terres de
l’Ebre, una regió que necessita
ser dinamitzada i potenciada.
Molts cops els jóvens ebrencs
han de marxar del territori en
busca d’oportunitats, però, i si
fem alguna cosa, i si treballem
junts i som capaços de crear
aquestes oportunitats a casa?
Als anys setanta, ja existia la
Jove Cambra amb seu a Tortosa.
Sí, quan vam engegar aquest
projecte, ens vam assabentar que antigament va existir la
Jove Cambra Internacional de
Tortosa, la qual, tot i haver fet
una tasca excel·lent i haver estat guardonada per alguns dels
seus projectes, va acabar extingint-se. La JCI Terres de l’Ebre

ISABEL CARRASCO

GEORGINA
MATAMOROS
pren com exemple moltes de les
accions del que fou la JCI Tortosa, ens deixem assessorar per
aquells que en formaren part i
busquem aplicar els seus consells en el conjunt del territori
ebrenc (Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta), per tal
de donar veu a tots els jóvens de
la zona.
Quins són els vostres objectius?
Els nostres objectius estan en
concordança amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible establerts per l’ONU, ja
que la Jove Cambra és membre de les Nacions Unides. Per

«EL NOSTRE
PROPÒSIT ÉS LA
DINAMITZACIÓ
DE LES TERRES
DE L’EBRE I
L’APODERAMENT
DE LA JOVENTUT
EBRENCA»
tant, tots els nostres projectes
van encaminats al compliment
d’aquests objectius i és per això,
que el nostre programa inclou
des d’accions pel clima, com
el World Clean Up Day realitzat a la Platja del Trabucador
el passat mes de setembre, fins
projectes que busquen donar
veu a la dona ebrenca, com el
llibre que presentarem el dia 2
de febrer, “Dona Poesia”. Tots
aquests objectius i accions van
encaminats al compliment del
nostre propòsit principal: la
dinamització de les Terres de
l’Ebre i l’apoderament de la joventut ebrenca.

Dintre dels vostres projectes figura un Pla Estratègic
2017-2021 per la igualtat, i
un programa Nacional Totes
som líders per ajudar a posicionar el lideratge femení.
Efectivament, tant a nivell de
JCI Catalunya com a nivell local,
un dels nostres objectius inclou
la igualtat de gènere, i per això,
molts dels nostres programes
estan orientats a l’apoderament
de la dona. Tal i com comentava, la JCI Terres de l’Ebre ha
realitzat un projecte que té com
objectiu donar veu a les escriptores de poesia ebrenques,
mitjançant la publicació del llibre Dona Poesia, una iniciativa
conjunta amb l’associació cultural Mar de Fora. El llibre busca
projectar la mirada de la dona
de les nostres terres, a través de
la poesia i la fotografia.
Quin és el perfil dels joves voluntaris compromesos amb la
JCI?

No hi ha un perfil predeterminat
dels jóvens membres de la JCI,
donat que cadascú de nosaltres
prové d’àmbits diversos i som diferents en molts aspectes, el que
ens uneix és el nostre compromís
pel territori i la motivació i ganes
de fer alguna cosa positiva per la
comunitat i societat ebrenca. Per
tant, qualsevol jove inquiet d’entre
18 i 40 anys que tingui interès en
crear un canvi positiu a les Terres
de l’Ebre i fer accions que aportin
valor i donin solucions a problemàtiques de la nostra societat, és
benvingut i estarem encantats de
rebre’l amb els braços oberts.
Que pot aportar ser membre
de la JCI?
John F. Kennedy, que fou membre de la JCI USA, va dir “Harvard
em va donar una educació per a
la feina, Jove Cambra em va donar una educació per a la vida”.
Encara que soni a tòpic, la JCI
és una escola de la vida, perquè
t’ensenya coses que no s’apre-

nen a la universitat i que molt
possiblement no aprendries al
teu entorn diari, com és la feina.
La JCI té quatre àrees principals:
formació, internacional, relacions
socials i àrea professional, mitjançant les quals es donen solucions
i ferramentes als jóvens que en
són membres. Des del meu punt
de vista, la formació va més enllà, perquè no és només la que fa
referència als cursos i tallers, sinó
també a la formació indirecta, que
et fa créixer com a persona.
Dissabte 2 de febrer, tindrà
lloc la presentació oficial.
Sí, el proper dissabte dia 2 de
febrer, celebrarem un sopar a
la ciutat de Tortosa, per tal de
presentar públicament la nostra
entitat. L’acte estarà amenitzat
amb música, espectacles i altres
sorpreses, i a més a més, dins el
mateix acte, presentarem el llibre
“Dona Poesia”, juntament amb algunes de les autores i el representant de Mar de Fora.

publicitat
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PROPERA JONADA
TERCERA DIVISIÓ
Ascó-Castelldefels,
dissabte 16.30 h.

PRIMERA CATALANA
Cambrils U-Rapitenca,
dissabte 17.45 h.

SEGONA CATALANA
DISSABTE

M. Nova-Tortosa 16.30h
Reddis-la Sénia 16.30h
Pastoreta-Riudoms 17h
DIUMENGE

Catllar-Canonja 12h
Ulldecona-Pobla 12h
Torreforta-Vendrell 12h
Camarles-Ampolla 16h
Valls-Gandesa 16.30h
Amposta-Vilaseca 17h

TERCERA CATALANA
DISSABTE

S. Bàrbara-Ametlla 16h
Flix-la Cava 16.30h
Rapitenca-R Bítem
17.30h
DIUMENGE

Aldeana-Catalònia 12h
S Jaume-Roquetenc
15.45h
Godall-Olímpic 15.45 h
Masdenv.-J i Maria 16h
Batea-Alcanar 16h
Perelló-Corbera 16.30h

QUARTA CATALANA

TERCERA DIVISIÓ

EL VALLS SERÀ EL
CAMPIÓ

PIQUÉ I
L’ANDORRA

Cada any també pronostico
qui serà el campió de Segona
catalana, molts mesos
abans. I així des de 2010.
Valls, Morell, Jesús i Maria,
Reddis, Vila-seca, Cambrils,
Tortosa i Cambrils Unió han
estat campions, amb una
sola fallida: en la temporada
2015/16 quan vaig apostar pel
Tortosa i al final va quedar
segon.

Diumenge passat, Raül Paje,
entrenador del Viladecans,
va fer unes declaracions
explosives després de perdre
0-1 contra l’Andorra, el club
de Piqué, jugador del Barça,
que és el nou propietari.
Paje va explotar dient que
la nova etapa de l’Andorra,
quan s’acaba la primera volta,
adultera la competició: “fa
quinze dies no ens guanyen”
i ara amb tots els fitxatges
“ho han fet”. “Si Piqué té uns
altres interessos a Andorra em
sembla bé, però a nosaltres
que no ens toqui els nassos”,
deia Paje. L’ambient del partit
es va escalfar i aficionats del
Viladecans van llançar ‘bitllets’
als de l’Andorra.
Entenc a l’amic Paje perquè el
Viladecans, a còpia de treball i
d’implicació, lluita altre cop per
l’ascens. I l’Andorra, d’entrada,
podria ser una amenaça en
aquesta lluita. No obstant,
s’ha de veure també que l’Andorra, amb Piqué o amb qui
sigue, no ha fet res que estigui
prohibit. Un altre tema és que
potser s’hauria de canviar la
normativa i que hi hagués un
control sobre el número de
fitxatges i la inversió que un
club de regional pot fer en
un mercat hivernal que, a la
vegada, també s’hauria de
determinar.

L

’Ascó va fer oficial dilluns el
fitxatge del davanter Antonio Revidiego González “Revi”.
Revi coneix la categoría perquè
va jugar al Santboià. Ara estava
a l’equip de Lleó de Tercera divissió La Virgen del Camino. Té
25 anys i s’incorpora per intentar
solucionar la manca de gol que
té el conjunt de la Ribera.
L’Ascó va empatar diumenge
passat, contra la Grama, en el
primer dels sis partits que ha
de jugar seguits a casa (1-1). El
malefici no es va poder trencar
malgrat la bona feina de la primera meitat. Masqué va fer aviat
l’1-0 i l’Ascó va estar ben posat
en el partit. Però a la represa no
es va poder sentenciar i la por a
guanyar va acabar condemnant

Dani Pujol ha causat baixa de l’Ascó.

perquè en afegit, la Grama va
aprofitar un rebuig d’Eudal i va
assolir l’empat. L’equip, per tant,
segueix de pega a casa, on encara no ha guanyat. Demà dissabte (16.30h), en festes de Sant
Antoni, l’Ascó rebrà el Castelldefels un altre partit, com el de diumenge passat, amb doble valor
de punts en la lluita per fugir de
la zona delicada de la taula.

DOBLE VALOR DE PUNTS
La Rapitenca visita
demà el Cambrils Unió
L

a Rapitenca va empatar diumenge passat al camp de
l’Almacelles (1-1).
Segons el tècnic, Guillermo Camarero, “ens vam avançar al
primer temps amb un gran gol
de Sabaté i vam estar força bé,
jugant amb molta intensitat. A la
represa, potser quan millor estàvem, vam rebre el gol i, després,
amb un menys, vam haver de
defensar-nos amb molta implicació per sumar un punt en un

ACLARIMENTS

Deltebre-Ebre E 16h
Amposta-Benissanet 17h

D’EDU ALBACAR

Vilalba-Xerta 15.45h
Fatarella-Ginestar 16h
Catalònia-Tivenys
16.30h
La Cava-Arnes 17h

MICHEL

L’Ascó incorpora al
davanter Revi

DISSABTE

DIUMENGE

CELMA

E

du Albacar va intervenir
a Minut 91, a Canal TE,
diumenge passat, per fer els
seus aclariments després del
comunicat de la junta directiva del J i Maria.
Edu va demanar disculpes públicament “per haver donat per
fet el projecte, que era el que jo
tenia entès en el moment de la
presentació a Canal Terres de

camp d’un bon equip on pocs
puntuaran. Els jugadors van jugar amb molta actitud, demostrant compromís i que volen sortir de la posició actual”. I demà,
la Rapitenca visita el Cambrils
Unió: “afrontem un mes amb
partits determinants i aquest és
un d’ells, contra un rival directe”,
deia Camarero. Marqués i Iker
podran jugar mentre que Pachu
(sanció) i Barri i Brayan (lesió) seran baixa.

l’Ebre. No obstant, entenc que
ha de passar per una assemblea. En qualsevol cas, no va
ser la meua intenció molestar
a ningú”.
Sobre si l’assemblea del Jesús
i Maria decideix no acceptar
la proposta de ser filial de la
nova entitat, Futbol Formatiu
Terres de l’Ebre, Edu Albacar va
informar que el projecte tirarà
avant ‘si o si i ara més que mai’.
Edu va aclarir que havia rebut
trucades d’altres clubs interessant-se pel projecte, per si no
es fa a Jesús i Maria.

Vaig dir abans de començar
a lliga que el Valls era màxim
favorit. I ara faig la meva
aposta final: serà campió. El
artifex d’aquest equip té un
nom propi, un guanyador nat
com el tècnic Pallarés. Dos
ascensos consecutius amb el
Morell, fins a la tercera divisió
i si no ho va poder salvar
fou perquè el van cessar; va
salvar la Rapitenca en les
últimes 3 jornades i no va
poder fer-ho a Valls la temporada passada però gairebé va
assolir el miracle perquè va
agafar l’equip a la jornada 19
amb, amb sis punts, i va acabar amb 24. Pallarés mai ha
fracassat i per això el Valls va
apostar per ell, per ascendir a
la 1a catalana. L’aventura del
Valls l’any passat va durar un
any a la 1a Catalana i el proper li pot passar Igual. La seva
categoria ideal és la segona.
No és una població fàcil per al
futbol; només cal veure que
al 2008 el Valls va estar a 3a
catalana i també que conviu
amb un altre equip, l’At Valls.

El que cal valorar, en qualsevol
cas, és que la Primera catalana
guanya mediàticament amb
Piqué.

MINUT 91 . A CANAL TERRES DE L’EBRE
Diumenge, 22.30h. Resums: Ascó-Castelldefels, M Nova-Tortosa,
Ulldecona-Pobla, Camarles-Ampolla, Amposta-Vilaseca, Flix-la
Cava, Aldeana-Catalònia, Perelló-Corbera i Amposta-Benissanet.
Convidats: Edu Llop (M.Nova) i Víctor Pujol (Camarles).
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SEGONA CATALANA

El Camarles salva un
El Torreforta frena
punt contra el Gandesa l’impuls de l’Amposta
Camarles i Gandesa, dos equips
que lluiten per estar entre els
cinc primers, van empatar a dos
gols en un derbi marcat pel vent.
El local Ferreres, aviat, va fer l’10. El partit era igualat, amb els
locals molt ferms en defensa,
quan jugaven amb el vent en
contra. Malgrat això, una centrada del gandesà Vila des de l’esquerra, es va enverinar pel vent
i va ser l’empat. A la represa, als
dos minuts, arran d’un córner i
amb rematada del visitant Guerola, el Gandesa va marcar l’1-2.
Els locals ja van haver de jugar
més accelerats i les seues opcions van ser a pilota aturada. El
Gandesa, amb espais, va poder

sentenciar amb dues ocasions,
una molt clara que va evitar Jaume, porter camarlenc. Faltaven
pocs minuts i quan el Gandesa
reclamava una falta no xiulada,
la jugada va seguir i una centrada-xut de Teixidó va suposar el
2-2. Kiki, del Camarles: “cal valorar l’empat i més tal com es va
posar el partit a la represa”.
Alberto López, del Gandesa, “havent remuntat i rebent l’empat a
poc del final, sap greu no haver
guanyat i haver-nos pogut distanciar d’un rival directe. Amb
l’1-2, vam tenir un parell d’opcions per decidir. Però cal valorar
el punt al camp d’un equip que
també va treballar per puntuar”.

L’Amposta començava l’any
rebent el Torreforta, un dels
cuers. Semblava que seria una
bona ocasió per seguir la ratxa
i per impulsar-se cap a la zona
mitjana de la taula. Però no va
ser així (0-1). Segons el tècnic
Xavi Cid, tècnic de l’Amposta, “va
ser un partit que vam començar
bé, tenint el control del joc, a
més de crear diverses ocasions.
Però, amb els minuts, vam perdre intensitat i fluidesa. I el Torreforta va fer el que li interessava
i va anar trencant el ritme. Ja a la
segona meitat, no vam fer transicions ràpides i no vam obrir el
camp i el rival es va fer fort. A
més, el Torreforta, arran d’una

centrada-xut, va fer el seu gol i
va refermar el seu plantejament,
fent un gran treball. Nosaltres,
amb el 0-1, vam voler refer-nos
però ja va ser amb precipitació i
sense claredat. No vam estar bé
i, tot i tenir ocasions, no va haver
encert”.

ES TRENCA LA RATXA

L’Amposta portava
5 victòries seguides.
Diumenge es va trencar
la bona dinàmica de
resultats

L’Ampolla va cedir a
Desfeta moranovenca
darrera hora, al Catllar davant de la Pobla (1-5)
L’Ampolla, minvada per les baixes (Marc, Erik i Guillem), va perdre al Catllar (4-2). En el partit,
la segona plaça estava en joc. Els
tarragonins, amb la victòria, es
distancien a 5 punts dels ampolleros. Enric Alaixendri, tècnic de
l’Ampolla: “va ser un partit molt
igualat, molt disputat, amb ritme
i intensitat. Nosaltres ens vam
avançar amb un gol de Gallego, a la sortida d’un córner. Vam
aguantar el 0-1 fins poc abans
del descans quan també de
córner, del segon seguit que va
traure el Catllar, ens van empatar. A la represa, el partit va continuar sent disputat. Un altre cop

de córner, Gallego va marcar l’12. Vam estar ben posats fins que
a manca d’un quart el Catllar va
fer el 2-2, arran d’una acció que
els meus jugadors van protestar.
A partir d’aquí vam patir. Circumstàncies que passen a tots
els equips i que es produeixen
en alguna jornada, a nosaltres
ens van limitar en aquesta per
a poder tenir més frescura. Ja a
manca de cinc minuts, va venir
el 3-2 que va sentenciar perquè,
tot i intentar-ho, no vam poder
empatar i, amb el partit trencat,
ja al final, el Catllar va establir el
4-2. Malgrat la derrota, estic satisfet. L’equip va donar la cara”.

El Móra la Nova va perdre el primer partit a casa, contra la Pobla
de Mafumet (1-5). Nando Garcia,
tècnic del Móra la Nova, explicava que “la Pobla, per creació
de joc, em va semblar el millor
equip dels 17 que hem jugat fins
ara. Va buscar tenir la pilota i,
d’aquesta forma, ens va contrarrestar el nostre joc. Per això
nosaltres vam tenir moltes dificultats i va ser dels dies en què
no ens vam trobar còmodes sobre el camp”. La Pobla va avançar-se amb el 0-1 però Edu Llop
va empatar abans del descans.
No obstant, els visitants van tornar-se a avançar en el marcador

Nando, tècnic del Móra la Nova.

amb l’1-2. Segons Nando, “a la
represa vam intentar pressionar
més amunt i vam assumir riscos,
però no vam tenir la fluidesa necessària i ells, per la seua banda,
van sentenciar amb l’1-3. Posteriorment, amb el partit trencat,
ells van ampliar l’avantatge”.

DERBI
INÈDIT
EL TORTOSA
VISITA EL MÓRA
LA NOVA
El Tortosa visita demà dissabte el Móra la Nova en un
derbi inèdit en competició
oficial (16.30h). L’equip de
German va perdre diumenge passat al camp del líder,
el Valls. Un gol del tortosí
Toni Ondazabal (ara al
Valls) va decidir al final (10). Segons German, “era un
partit d’empat. Era el més
just i el vam merèixer”. El
Tortosa es troba a 17 punts
del líder i a 12 de la segona
plaça: “estem contents
de l’actitud i del treball.
L’equip, malgrat les baixes,
va donar la cara i va estar a
l’altura. I, en general, està
treballant força bé. No obstant, estem també tristos
per trobar-nos tan lluny de
les dues primeres places.
Però només ens queda
seguir treballant com fins
ara i ser competitius perquè
un club com el Tortosa ha
de lluitar sempre per estar
el més amunt possible. Així
mateix, tots ho hem de fer a
nivell personal perquè hem
de ser responsables i també
perquè hem de pensar en el
futur, per a poder seguir en
el projecte”. De la Torre ja
pot tornar a l’equip mentre
que les baixes segueixen
sent Aleix i Marc Garcia (de
moment no s’ha d’operar)
amb el dubte d’Alejandro.

EQUIP

PUNTS VITALS PER
A L’ULLDECONA ,
EN EL DERBI (3-0)
L’Ulldecona va guanyar 3-0 a
la Sénia en el derbi. Els locals,
molt posats des del principi,
van decidir al primer temps,
amb els 3 gols. La bona feina
falduda va coincidir amb l’apatia de la Sénia, desconeguda al
primer temps i molt fràgil en
defensa. Ivan González, Albert
i Nacho, que debutava en el
retorn, van marcar abans del
descans. A la represa, els locals
van poder ampliar l’avantat-

ge, quan van disposar de més
espais. La Sénia, tot i millorar,
no va poder entrar en el partit.
Els falduts, amb els fitxatges de
Munta i Nacho, més Rovira que
ja va arribar abans, van fer una
bona sensació, amb optimisme per poder salvar-se. Carlos
Gilabert, tècnic de l’Ulldecona, estava molt satisfet perquè
“l’equip va estar molt bé en tots
els aspectes. Es van fer bones
transicions i es va jugar amb
intensitat i ritme, recuperant pilotes i creant espais per poder
tenir arribada. Va ser important
transformar les ocasions perquè
anar per davant en el marcador

va donar confiança. A més, tot
i anar guanyant, l’equip no va
baixar el ritme i va seguir ben
posat defensivament. Es un
triomf important, contra un
gran rival. No obstant, queda
molt per fer”. Serrano, de la

Sénia: “principalment a la primera meitat, no vam estar dins
del partit. Ens va costar adaptar-nos i ells van saber decidir
amb els gols. A la represa vam
intentar-ho però no vam poder reaccionar”.

17

1. Valls
2. Catllar
3. Ampolla
4.Gandesa
5. Tortosa
6. Camarles
7. La Sénia
8. Pobla
9. Móra Nova
10. Amposta
11.Riudoms
12.Canonja
13.Ulldecona
14. Vendrell
15. Vilaseca
16. Torreforta
1 7. Re d d i s
18. Pastoreta

GF

GC PNTS

43 8
46
49 24
41
40 25 36
32 17
30
26 17
29
38 31 29
25 25 28
25 25 25
33 31 24
27 26 22
22 25 20
27 33 19
29 33 1 8
15 25 18
22 21
17
9 35
11
1 4 42 1 1
17 50
7

18
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TERCERA CATALANA
El Roquetenc puntua al El Flix és letal, contra
camp del líder Aldeana el R-Bítem (4-0)
L’Aldeana era líder i rebia al Roquetenc. I va cedir un empat. I
això que aviat es va avançar amb
l’1-0, de penal. Didac va transformar-lo. Però els aldeans van anar
de més a menys. El Roquetenc,
ben posat, ja va avisar abans del
descans amb dues rematades
del seu referent, Camarero. Una
intervenció del porter visitant,
Iniesta, a rematada de Robert, va
ser l’ocasió més clara dels aldeans a la primera meitat. A la represa, l’Aldeana va seguir espessa amb la pilota. Marc Alegre va
entrar pel Roquetenc i ell va originar una jugada per la dreta que
Camarero va aprofitar al cor de
l’àrea per empatar. El partit esta-

va incert però un altre penal, que
fou expulsió del roquetenc Cesc,
va ser el 2-1. Els aldeans podien
assegurar els punts i seguir líders
però al final, un cúmul d’errades,
va ocasionar el 2-2, obra també d’un incisiu Camarero. Subi,
tècnic aldeà: “ens va faltar més
intensitat defensiva i tenir més
tranquil.litat, sobre tot al Final. I
se’ns van escapar dos punts. El
Roquetenc va fer un gran treball però per domini i ocasions
mereixiem més”. L’Aldeana porta
16 jornades sense perdre. Miquel
Campos, cap de premsa del Roquetenc, “pel treball i la lluita, el
punt va ser merescut i molt valuós, al camp del líder”.

El Flix va assolir la cinquena victòria seguida, contra el R Bítem
(4-0). Els locals van mostrar la
seua artilleria, sent letals ja en
la primera arribada, amb un golàs de Nacho. Els de Bítem, amb
més control de pilota, van avisar
amb un parell d’arribades i van
tenir un penal que Marc, porter
local, va aturar a Moha. De l’1-1
es va passar al 2-0, arran d’una
acció de Tini. El seu tret fou desviat lleugerament per un jugador visitant. Era temps afegit al
primer temps. A la represa, el R
Bítem va arriscar i va tenir dues
opcions per entrar en la confrontació. Però, amb espais, va
ser el Flix a la contra qui va sen-

tenciar amb la velocitat de Tini,
que va fer el 3-0, i amb una acció exquisida de Luis Garcia que
fou el 4-0. Els locals estan enlairats (són colíders) mentre que el
R Bítem va veure frenada la seua
inèrcia perdent una ocasió d’enganxar-se al tren capdavanter de
la taula. Narcís Labòria, del Flix:
“el partit va ser més competit del
que el resultat va indicar i sobre
tot a la primera meitat, el R. Bítem ens va crear dificultats. A la
represa, amb més espais, vam
decidir”. David Garcia, del R. Bítem: “ells van tenir més encert i
aquí va estar la diferència. El 4-0
és excessiu. No vam merèixer un
resultat així”.

Dimissió d’Albert
Forcadell al Catalònia

El Perelló, a Godall,
recupera el liderat

Albert Forcadell va dimitir dimecres com a tècnic del Catalònia.
El tècnic informava que “els motius han estat discrepances amb
la presidenta i amb una petita
part de la plantilla. Crec que estàvem treballant bé, però s’havien de fer una sèrie de canvis i
no era possible fer-los. Per això,
vam considerar que era la millor
solució”. Cinta Querol, presidenta del Cata, aclaria que “dilluns ens vam reunir la junta i el
cos tècnic i es van plantejar uns
canvis i no va haver acord per
a dur-los a terme. No ha hagut
res més”. Marcos Garcia, de moment, agafa l’equip. El Catalònia

El CE Perelló va guanyar a Godall (1-3) i és líder, empatat amb
el Flix. Els locals, amb 3 derrotes
seguides, no s’allunyen de la part
baixa. Josep Ll. Bartolí, del Godall: “partit jugat amb molta intensitat en el que, tot i les baixes,
vam estar força bé i, en general,
estic satisfet perquè l’aplicació
del sistema previst va millorar i
la disposició dels jugadors va ser
molt bona, amb força mental per
tirar avant. Si juguem així, ens en
sortirem. D’altra banda, valoro la
feina dels àrbitres i mai m’excuso amb ells. Tampoc ho faig ara
però només diré que potser no
va estar del tot encertat en de-

ha sumat 3 punts dels darrers 15:
“la dinàmica no era bona, però
creiem que podíem revertir-la.
No obstant, han hagut altres
circumstàncies”, deia Albert. El
Catalònia va perdre diumenge a
S. Bàrbara. Parra, tècnic de planer: “va ser un partit molt disputat, davant d’un Catalònia que
em va agradar molt. La primera
meitat va ser igualada, marcant
Pau l’1-0. A la represa, el Catalònia va tenir un parell d’opcions i
va empatar. Però llavors, un gran
gol de falta de Genís, fou el 2-1
i ja al final, Garxet va sentenciar.
Molt content de l’equip”. El Santa ha sumat 3 victòries seguides.

terminades decisions”. Des del
Perelló es deia que “vam sortir
molt posats i als 10 minuts Eric
va marcar el 0-1. I vam tenir dues
opcions més. Però, després, arran d’una indecisió nostra, el
Godall va empatar, tenint un
altra opció abans del descans.
A la represa, vam tornar a sortir
posats. Va haver sacrifici en un
camp irregular. La insistència va
portar al gol de Vicent, a la sortida d’un córner. I, acte seguit,
Jack va sentenciar aprofitant un
rebuig del porter després d’una
contra portada per Jonatan. Victòria important. Ens vam adaptar
al partit, amb treball i actitud”.

LA CAVA
GOLEJA
AL MASDENVERGE
(4-0)
La Cava va golejar el Masdenverge (4-0) i és sisena, a
5 punts dels líders. Segons
Mario Arques, del CD la
Cava, “va ser un partit plàctit
davant d’un voluntariós
Masdenverge. La primera
meitat va ser de domini
total nostre, amb els gols de
Manel i Grau, a més d’altres
ocasions com un tret al pal
de Ferran. A la represa, el
partit es va igualar però
el Masdenverge no va fer
sensació de perill mentre que
nosaltres vam sentenciar
amb un altre gol de Manel
i el darrer de Ferran, tenint
alguna opció com un pal de
Manel”. Per la seua part,
Gerard Capera, del Masdenverge deia que “la Cava va
ser molt superior en tots els
aspectes. A més, nosaltres
no vam estar ben posats a
la primera meitat i no vam
poder evitar el seu domini.
Tot i això, amb el 0-0, vam
tenir una ocasió. Però ells,
amb qualitat, van saber
decidir amb dos gols. A la
represa, ells van baixar el
ritme i nosaltres ja vam estar
millor, gaudint Moha d’una
ocasió per fer el 2-1. Tot i la
millora, vam rebre el 3-0 que
ja va sentenciar. I al final, el
4-0. Res a dir. Victòria Justa.
Per la part nostra, a seguir
treballant per a millorar
la imatge, sobre tot la del
primer temps”.
EQUIP

L’AMETLLA ES
FA GRAN AMB EL
TRIOMF A LA RÀPITA
La Rapitenca B va perdre el primer partit a casa, contra una
Ametlla renovada i que s’allunya de la zona de descens (13).
Ramon Sancho, tècnic rapitenc: “vam començar bé, tenint dues opcions. Però fou
l’Ametlla qui, posteriorment,
va avançar-se. Fins el descans,
vam dominar però ens va costar arribar amb claredat. A la
represa, en pocs minuts, arran

de dues errades nostres, l’Ametlla es va posar amb el 0-3. Vam
lluitar fins el final, fent l’1-3 i tenint opcions, com un gol anul.
lat perquè l’àrbitre va xiular falta
a favor nostre a la frontal. Ells,
amb espais, també vam tenir-ne
un parell. Res a dir. Felicitar a
l’Ametlla per la victòria que fou
justa”. Josep Ma Rovira, tècnic
de l’Ametlla: “la primera ocasió
clara del partit va ser de la Rapitenca. Nosaltres, amb els minuts, ens vam adaptar i sobre tot
per banda esquerra vam tenir
profunditat i vam arribar, provocant diversos córners. En un
d’ells vam fer el 0-1 (Edu). Fins el

descans, ja els dos equips amb
deu, ells van apretar però vam
estar ben col.locats tenint una
opció Toni que va rebre una falta i era vermella i només es va
traure groga. A la represa vam
fer uns retocs i ens van anar bé
perquè als pocs minuts ja havíem fet dos gols. Amb el 0-3,
ells van dominar però sense fer
excessiu perill i nosaltres a la
contra vam disposar de dues
opcions, a més de fores de joc
dubtosos que ens van xiular.
Al final, de penal, 1-3. Victòria
merescuda que ens dóna confiança”. Ruben Barceló ha estat
baixa, fitxant pel Ginestar.

Toni Calafat va fer dos gols.

1. Perelló
2. Flix		
3. Aldeana
4. Rapitenca
5. Jesús i Maria
6. la Cava
7. S. Bàrbara
8. Corbera
9. Batea
10. Olimpic
11. Catalònia
12. Roquetenc
13. Rem Bítem
14. Ametlla
15. Godall
16. S Jaume
17. Masdenverge
18. Alcanar

GF

44
43
33
52
40
40
26
39
31
37
22
26
38
20
23
26
19
9

GC PNTS

25
24
16
31
21
27
20
26
26
26
18
27
26
25
42
34
48
106

33
33
32
30
30
28
28
27
27
26
26
24
21
20
18
16
7
0
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TERCERA CATALANA
Batea i Olímpic Móra
d’Ebre empaten (1-1)

Salt de qualitat del
Jesús i Maria (0-2)

Chema, tècnic del Batea: “va ser
un partit molt igualat, molt disputat en el que no va haver un
clar dominador. Al primer temps
nosaltres vam estar bé en defensa però vam tenir poca claredat
en atac, excepte alguna acció
aïllada. Arran d’una bona jugada, Adrià va marcar l’1-0. A la represa, vam seguir bé en defensa
i vam millorar ofensivament, tenint un parell d’opcions. Però en
una acció desafortunada nostra,
l’Olímpic va empatar. I, amb l’1-1,
ells van trobar-se més còmodes.
Va ser així fins els darrers minuts
quan ens vam abocar per buscar
la victòria. Al final, empat. Potser
en el global del partit, mereixiem

El Jesús i Maria va guanyar a
Corbera (0-2) i és cinquè amb
30 punts. Els corberans són vuitens amb 27.
Jorge Parraga, tècnic del Corbera: “era una jornada per a poder
fer un salt a la taula i acostar-nos
a les primeres places, però no va
poder ser. Penso que a la primera meitat vam ser superiors, amb
més domini i ocasions clares. Ells
en van fer alguna a pilota aturada. La represa ja va ser més igualada. Ells van aprofitar una falta
per marcar el 0-1 i llavors van fer
el que més els convenia trencant
el ritme al partit. L’àrbitre no va
saber tallar-ho i, en general, no
va estar bé. Vam insistir fins amb

alguna cosa més”. Jordi Roca,
de l’Olímpic: “partit molt disputat i igualat en què vam estar ben
posats en defensa contrarrestant
el joc vertical del Batea. Vam fer
una pressió alta per recuperar
pilotes i així vam crear les 3 ocasions més clares de la primera
meitat. Però, arran d’una indecisió nostra, el Batea va marcar
abans del descans. A la represa,
vam seguir igual i amb una acció
afortunada, en un rebot, Imanol
va marcar l’1-1. Sobre el minut
75 de partit, a nosaltres ens va
costar fer la pressió i vam tenir
dificultats perquè el Batea va
apretar i va tenir un parell d’arribades per a poder marcar”.

4 davanters al final però no vam
poder empatar i ells, en afegit,
van fer el 0-2. No vam merèixer
perdre”. Ito, del J. i Maria: “partit
molt igualat al camp d’un molt
bon equip. Primera part igualada i amb ocasions repartides.
Nosaltres vam fer dos pals i ells
van tenir-ne dues de clares que
no van encertar. A la represa,
nosaltres vam sortir molt posats
i amb un bon llançament de falta d’Oriol vam marcar el 0-1. El
Corbera va insistir i ens va apretar molt, sobre tot els darrers deu
minuts. vam saber sofrir i al final,
una contra entre Ximo i Oriol va
acabar amb el 0-2. Gran victòria
que ens enganxa al grup de dalt”.

QUARTA CATALANA

CORBERA D’EBRE

L’Arnes guanya un
Deltebre molt minvat

“Les declaracions van
ser per a fer un circ”

L’Arnes va vèncer el Deltebre
(3-1) en un partit marcat per la
limitació dels visitants, que van
presentar-se amb 10 i sense
porters. A més, se’ls va lesionar
un jugador i van jugar, ja des de
la primera meitat, amb 9. L’Arnes va imposar-se 3-1. Roger,
de l’Arnes: “va ser un partit atípic,
per les circumstàncies que tenia
el rival. Tot i parlar-ho, l’equip
no va sortir posat en el joc i no
va tenir ni la intensitat ni el rigor necessaris. Aquesta mena
de partits, es poden complicar
si el rival a sobre s’avança. I així
va ser. Després, ens vam quedar
amb 10 per expulsió de Gerard i

el partit encara va ser més atípic,
amb el Deltebre amb un jugador
de camp a la porteria. Malgrat
no estar bé, vam tenir opcions a
través de Sergi i Gordo, amb dos
gols anul.lats a Robert. De falta,
Carlos va empatar. Però no vam
millorar i el més positiu va ser
el gol de Manuel poc abans del
descans. A la represa, vam millorar però sense excessiva claredat
ofensiva. El marcador, tot i que el
rival no va poder crear perill, era
incert i així va ser-ho fins que a
manca de 5 minuts Robert va establir el 3-1. Mal partit i el millor
fou el resultat que ens acosta a
l’objectiu de fer el play-off”.

Jorge Parraga, tècnic del Corbera, considerava que l’arbitratge
de diumenge, en el partit entre
el seu equip i el Jesús i Maria, va
ser polèmic. Segons el tècnic, “el
Jesús i Maria, a la represa, amb
el 0-1, va fer el que li convenia,
trencant el ritme del joc. I l’àrbitre no va saber tallar-ho”. Parraga creu que “les declaracions
que un president d’un club va fer
la setmana passada van ser per
a fer un circ, dient coses fora de
la realitat. I van condicionar pel
partit d’aquest diumenge. Tot
plegat ens va passar factura quan
no en teníem cap culpa”. D’altra
banda, el tècnic feia una bona

valoració de la primera volta. I de
cara a la segona comentava que
“no hem pogut fitxar i tenim una
plantilla curta. Per aquest motiu,
podem patir. Però anem a buscar el nostre objectiu, que és la
permanència, i un cop assolida
mirarem per cotes més altes”.

tenir més pegada i aquesta va
ser la clau de la seua victòria. La
primera meitat va ser més dels
visitants, tot i que fou el local
Pol Bladé qui va marcar l’1-0. El
Vilalba, posteriorment, va empatar, amb gol de Bolai i va tenir
un parell d’opcions més per a fer
l’1-2.
Però els locals, efectius, van tornar a avançar-se arran d’un tret
des de fora de l’àrea que va des-

viar un jugador visitant.
A la represa, el partit va igualar-se. El Benissanet va estar
més ferm defensivament i el
Vilalba no va poder controlar
el joc com a la primera meitat. Malgrat això, una contra
visitant va suposar un penal
que va transformar Zoufi, jugador molt ràpid, amb el 2-2.
No obstant, poc després, arran
d’un córner, indecisió de mar-

catge visitant i Pol Bladé que va
decidir amb el 3-2.
El Benissanet, amb la victòria,
amplia distàncies i es consolida
entre els quatre primers. Ginestar i Xerta apreten per darrera
però ja a set i vuit punts.
El Vilalba, que va fer una bona
imatge, es queda a 10 punts de
la quarta plaça. El partit a Benissanet era clau per tenir opcions d’accedir al play-off.

3 PUNTS D’OR PER
AL BENISSANET,
DAVANT DEL
VILALBA (3-2)
El Benissanet va fer un pas ferm
endavant en guanyar el Vilalba,
equip que buscava reduir distàncies en la lluita pel play-off
d’ascens (3-2). Els locals van

Jorge Parraca, tècnic del Corbera.
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UE SANT
JAUME
TRIOMF DAVANT
EL CUER ALCANAR
El Sant Jaume va golejar el
cuer Alcanar, sumant 3 punts
valuosos per sortir de la zona
incòmoda de la taula (5-1).
Del partit, Joan Subirats,
tècnic local, deia que “Eric
va marcar aviat l’1-0 però
llavors, tot i tenir fins a sis
ocasions clares, ens vam
acomodar i el partit va estar
incert. A la represa, també
aviat, va arribar el 2-0 que va
trencar la confrontació i llavors ja vam poder sentenciar
amb els altres gols. Victòria
important en la lluita per
sortir a la posició en la que
estem”. Marc Pardo va fer
3 dels gols del Sant Jaume,
equip que ha fitxat a Fran
(Perelló).

MALESTAR A
L’AMETLLA
El club calero està molt molest
per la sanció a Edu Maestre (5
partits).
I, per aquest motiu, veu un
tracte desigual. “El jugador
nostre va soltar el peu tornant-se quan va ser agredit
mentre estava a terra. I feia
anys que no l’expulsaven. I al
que és reincident se’l tracta
millor. No sabem quin criteri
se segueix. La veritat és que
donen ganes de plegar per
Tot. Potser és que som un
club petit?”, deien des de la
Cala. L’Ametlla incorpora a Aitor Pujades (Ascó).
EQUIP

GF

GC PNTS

1. Amposta

29

9

33

2. Arnes

33

13

32

3. Ebre Escola

39

21

29

4. Benissanet

43

25

29

5. Ginestar

27

27

22

6. Xerta

23

28

21

7. Vilalba

41

34

19

8. Catalònia

27

29

18

9. Tivenys

21

45

12

10. Deltebre

2 2

2 8

1

11. Fatarella

19

29

9

12. la Cava

12

48

3
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PODIA PASSAR DE TOT

EMPAT A 3

EL MERCAT
ES MOU

Ginestar-Amposta B,
Ebre Escola-Cata, el
partit esbojarrat (3-3) un gran partit (2-2)
Xavi Subirats, tècnic de l’Ebre Escola: “va ser un partit boig. A la
primera meitat fou molt travat.
El Catalònia, amb un 5-4-1, ens
va tancar bé el nostre joc interior i va jugar ben posat. Nosaltres
no vam estar bé en la pressió i
ens va costar. Van haver poques
opcions, un pal per equip foren
les més destacades. A la represa,
aviat, arran d’una greu errada
nostra, ens van fer el 0-1. Acte
seguit, errada seua i Pep va marcar. L’equip ja estava més posat
i va arribar el 2-1. No obstant, el
Catalònia va tornar a empatar.
Vam fer el 3-2 i llavors ens va
mancar frenar el ritme del joc. I
arran d’una pilota bombada, in-

decisió amb un rebot i 3-3. Mal
partit nostre, però va ser mérit
del Catalònia”. Jordi Llobet, del
Catalònia: “destacar l’actitud dels
jugadors i el gran ambient que hi
havia al camp. Nosaltres ens vam
quedar amb 10 a la primera meitat. Malgrat això, Nabil va fer el
0-1 a la represa. Però vam pagar
cares les errades que vam cometre. Així va venir l’empat a un.
Nabil va marcar l’1-2 però arran
d’un penal (d’un rebot del cos
la pilota va anar a la mà) i d’una
altra indecisió, ens van remuntar
amb el 3-2. Ens vam quedar amb
nou però, tot i la doble inferioritat, Nabil va empatar. Satisfacció
i orgull per la reacció i l’empat”.

CONTRA LA CAVA
El Xerta decideix a la
segona meitat (2-0)
El Xerta va guanyar la Cava (2-0)
i comença l’any amb un altre resultat positiu que referma la progressió (10 punts de 12). Ara és
sisè a 8 punts de la quarta plaça.
Eric Borràs, tècnic del Xerta: “la
primera meitat va ser molt travada; teníem el vent en contra
i ens va costar molt arribar amb
perill. A la represa, aviat, a la sortida d’un córner, vam marcar l’10 i això ens va donar confiança i
també seguretat. El 2-0 va arribar arran d’un lliure directe. Els
gols van ser en accions a pilota
aturada però, en general, bona
segona part de l’equip, per joc i
domini de la pilota”.
Baltasar Capera debutava en el
retorn a la Cava, com a tècnic
del filial. Del partit, Balta deia que
“la primera meitat va ser igualada, amb un parell de rematades

per equip i potser un xic més
de domini nostre, també perquè teníem el vent a favor. A la
represa, en 10 minuts, en dues
accions a pilota aturada, ens van
fer els gols i, tot i intentar-ho i
tenir alguna opció, ja vam baixar
una mica físicament i no vam
poder entrar en el partit. Felicitar al Xerta per la victòria en una
confrontació disputada amb
gran esportivitat. També felicitar
els meus jugadors pel treball i
l’actitud amb la que van jugar”.
En la propera jornada, la Cava
rebrà l’Arnes, diumenge. El Xerta
es desplaçarà al camp del Vilalba on buscarà seguir en la ratxa
de les darreres jornades en les
que ha sumat 10 punts de 12. La
Cava, per la seua banda, intentarà assolir el primer triomf en
lliga.

José Luis Poley, tècnic del
Ginestar: “va ser un partit molt
bonic. Tot i rebre el 0-1, l’equip
va seguir treballant, cedint la
pilota a l’Amposta i sortint a la
contra. D’aquesta forma, vam
tenir, a més de l’empat, opcions
per remuntar. Més tard, en una
altra contra, vam assolir el 2-1. A
la represa, el treball va continuar
i malgrat rebre el 2-2, va haver
resposta i vam tornar a gaudir
d’ocasions, amb un gol anul.lat
per un fora de joc potser dubtós.
Ells també en van tenir alguna.
Gran treball de l’equip que, valorant l’empat, mereixia alguna
cosa més”. Jordi Subirats, tècnic
de l’Amposta B: “partit molt dis-

FITXATGES DEL
GINESTAR

putat i marcat per les condicions
del camp, dur i irregular. Vam
començar bé, fent Eric el 0-1.
Amb els minuts, el Ginestar es va
estirar, amb més possessió i va
tenir diverses situacions de gol,
a més de l’empat. Amb l’1-1, vam
reaccionar i el partit es va igualar
però en una contra ens van fer el
2-1. A la represa, vam sortir molt
posats, intentant circular la pilota i amb una pilota a l’espai per
Cristian va venir el 2-2. Posteriorment, vam tenir un parell
d’opcions. Però a darrera hora
el Ginestar va empènyer i també
va poder marcar el 3-2. Per tant,
empat just, tot i que qualsevol
dels dos hagués pogut guanyar”.

El Ginestar ha presentat
novetats en l’inici d’any.
Ruben Barceló, jugador
que estava a l’Ametlla, s’ha
incorporat a l’equip de Poley.
El porter Rafel, que torna al
club, també ha fitxat i ja va
debutar diumenge passat,
quan David era baixa. L’equip
g i n e s t a r o l h a r e c u p e ra t
jugadors, tot i que encara va
tenir baixes com les de Carlos,
Robles, Miguel i l’esmentada
del porter David. Per la seua
par t, el Masdenverge ha
fitxat a Ferran Bo i Hristo
(Deltebre). Cristian Alvarez
(Godall) va a l’Arnes.

TERCER EN LA LLIGA

CAPERA VA
DEBUTAR AMB LA
CAVA

Triomf del Tivenys
davant de la Fatarella

Baltasar va debutar a la
banqueta del CD la Cava B.
El tècnic, tot i la derrota,
estava “molt satisfet per
l’actitud dels jugadors i el
seu esforç en el primer partit
d’aquesta nova etapa”. A
la confrontació de l’anada,
van haver incidències. Però
en aquesta tornada el partit
va ser del tot esportiu: “va
haver molt bon tracte i el
partit va ser correcte, sense
cap problema”, deia Baltasar
Capera, tècnic que debutava
en aquesta jornada. En la
propera, jornada, el Xerta
visitarà el Vilalba i la Cava
rebrà l’Arnes.

El Tivenys va assolir la tercera
victòria en la lliga, contra la Fatarella (2-1). I ara és novè amb
12 punts. Els terraltins són onzens amb 9.
David Montardit, president del
Tivenys: “a la primera meitat
amb el vent en contra, vam dominar i vam tenir ocasions, fent
l’1-0 i podent ampliar l’avantatge, marcant també el 2-0 sobre
el minut 30. A la represa, els visitants amb els canvis van sortir
més posats i van dominar i van
tenir més oportunitats, obtenint
el 2-1 que va ajustar el marcador. El partit es va obrir i nosaltres vam poder sentenciar. No
vam fer-ho i vam haver de patir perquè la Fatarella va insistir.
Però ens vam defensar força bé,
amb un gran treball que va valdre la victòria”.

VOLS ANUNCIAR-TE?
Aquest és el teu
espai privilegiat de publicitat

No t’ho pensis més!

José Víctor, tècnic de la Fatarella: “vam començar molt bé,
ben posats. Va ser així fins el
minut 15 quan vam rebre l’1-0.
El gol ens va traure totalment
del partit, tot i que poc abans
del descans vam poder marcar.
A la represa, tot va canviar. Vam
estar millor, dominant i jugant
amb intensitat. El Tivenys, amb
espais, va tenir opcions mentre
que nosaltres vam insistir i vam
buscar l’empat fins el final. Per
la segona meitat, mereixiem alguna cosa més”.
En la propera jornada, el Tivenys
visita el catalònia, diumenge
(16.30h). La Fatarella rebrà el
Ginestar, també diumenge, a
les 16 hores. El Tivenys ha recuperat al jugador local Carles
Beltran, que estava a la Cava de
Tercera catalana.

977 279 290
comercial@mesebre.cat

esports
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EQUIP DE LA JORNADA

EQUIP
JOAQUIN CELMA

JE FLIX

ORIOL VALLESPÍ

GENÍS

(Gandesa)

(S. Bàrbara)
ROVIRA
(Ulldecona)

SERGI VILA
(Olímpic)

CRISTIAN VENTURA
(Roquetenc)

JOSUÉ

TINI

(Rapitenca)

(Olímpic)
ORIOL PRAT
(Jesús i Maria)

SERGI CID

ERIC BRULL

(Ametlla)

(Perelló)

MANELET

(S. Jaume)

(la Cava)

PRIMERA I SEGONA EN OFF

· Amb l’arribada dels tres fit-

· Roda de Barà, Bonavis-

· No hi ha secret en el futbol.

xatges a la Rapitenca, aquesta setmana només 3 titulars
eren sortits del planter: Cardona, Mata i Peque, i només
un és de la Ràpita.
· Al Tortosa li calia i li cal un
home Gol. La pregunta és:
per què no es va fitxar a la
pretemporada?.
· L’ex míster del Cambrils U,
Amores, està en l’agenda de
diversos equips ebrencs per a
la propera temporada.
· Si un jugador de 4a catalana ha jugat 5 partits no pot
fitxar per cap altre equip del
mateix grup. En canvi, es poden fer canvis rotatius, amb
la qual cosa s’hauria de donar el vistiplau per fitxar amb
l’equip que un vol durant tota
la temporada.

ta i Borges del Camp, llevat
desastre, són gairebé nous
equips de 2a catalana, entre
els tres només han perdut 5
partits.
· Corre el rumor altra vegada d’una possible fusió Ebre
Escola i Tortosa per al futbol
Base. Amb tants de rumors
totes les temporades, al final
s’entendran.
· Quan tornaran a l’Amposta
jugadors mítics com Gustavo
i Miguel Reverté?
· Alguns presidents de clubs
de futbol acaben tan cremats
que ja no tornen a trepitjar
seu estadi.
· Masdenverge, Godall, Corbera i Roquetenc, són els
únics camps tenen gespa natural de tercera catalana.

“Com entrenes jugues”, em
diu un tècnic ebrenc
· Es pretén fer un quadrangular dels 4 equips centenaris del Montsià: Ulldecona,
Alcanar, Amposta i Santa
Bàrbara
· La realitat de la segona Divisió B. Al grup on estan els
equips catalans, en nombrosos partits, els espectadors
no arriben als 1000.
· Jordi Fabregat va estar prop
de fitxar per la Ponferradina.
· Edu Albacar diu que ha
rebut trucades de 3 clubs
ebrencs per muntar el projecte Futbol Formatiu Terres
de l’Ebre, si no es fa a Jesús
i Maria que sembla el més
probable. Jo imagino quins
clubs són.

LIDERATGE DEL FUTBOL EBRENC PER TEMPORADA
1		

(Roquetenc)

MARC PARDO

TOP SECRET

TEM.

CAMARERO

2		

3		

4		

5

90/91

TORTOSA

LA CAVA

AMPOSTA

ALCANAR

RAPITENCA

91/92

TORTOSA

LA CAVA

AMPOSTA

ALCANAR

RAPITENCA

92/93

TORTOSA

ALCANAR

AMPOSTA

LA CAVA

AMETLLA

93/94

TORTOSA

ALCANAR

AMPOSTA

R-BITEM

LA CAVA

94/95

TORTOSA

GINESTAR

LA CAVA

ALCANAR

ASCÓ

95/96

TORTOSA

GINESTAR

ASCÓ

LA SÉNIA

AMPOSTA

96/97

TORTOSA

ASCÓ

LA SÉNIA

AMPOSTA

RAPITENCA

97/98

TORTOSA

ASCÓ

LA SÉNIA

ROQUETENC

RAPITENCA

98/99

TORTOSA

ASCÓ

LA SÉNIA

ROQUETENC

S BÀRBARA

99/00

TORTOSA

LA SÉNIA

ASCÓ

ROQUETENC

ULLDECONA

· L’Ampolla va ser, la passada
temporada, l’equip ebrenc que
va aconseguir més punts en la
primera volta (49). I en aquesta, més del mateix: ja en porta
36. Té la salvació virtualment
garantida i cal destacar un crac,
David Gallego, que la passada
campanya va marcar 20 gols i
ara en porta 17.
· Ressaca de l’aturada de festes
per als equips ebrencs: dels 10,
fins a la Segona catalana, només va guanyar l’Ulldecona. Al
club faldut, tot i els últims fitxatges, no hi ha baixes.
· La lliga a Segona està decidida.
Enguany no veurem un ascens
ebrenc. Valls i Catllar són molt
regulars i han agafat distàncies.
· La màgia del futbol: el Torreforta només havia guanyat
dos partits (Pastoreta i Tortosa)
i aquesta setmana va vèncercontra pronòstic a Amposta.
· El Móra la Nova va perdre el

seu primer partit al seu camp,
contra la Pobla B, que portava sis jornades sense guanyar
i que va utilitzar 3 jugadors de
3a Divisió. A l’equip de Nando li
esperen tres partits molt difícils,
Tortosa, Gandesa i Ampolla.
· Una bona notícia per als descensos de 2a Catalana. El Cambrils Unió està sortint del pou:
7 últimes jornades i només una
derrota. I demà rebrà la Rapitenca.
· Els cuers es desperten. Vila-seca, tres victòries consecutives i Reddis, primeres 11
jornades 1 punt i últimes sis, 10
punts.
· Abans de començar aquesta campanya vaig dir que no
baixaria ni un equip ebrenc de
segona a tercera catalana i, de
moment, ni un equip està en
descens. Amposta i Ulldecona,
que van estar-hi, comencen a
sortir del pou de la classificació.

TERCERA EN OFF
· Aquesta és una lliga de les més
Igualades. Els dos líders, Perelló i
Flix, només tenen 33 punts. I els
onze primers només estan separats per 7 punts, cosa mai Vista. I dels descendits de 2a Catalana, Catalònia, Batea i la Cava
cap d’ells es troba en posicions
D’ascens. I dels ascendits de 4a,
Flix i Rapitenca estan al pòdium
dels 4 millors. Crec que la Cava,
Flix o Perelló, un dels tres apunta a ser campió.
· El Flix porta cinc victòries consecutives, amb tres partits amb
la porteria a zero i un gran tàn-

dem ofensiu: Tini i Luis Garcia.
Gran efectivitat d’aquest equip.
Propera jornada, partidàs.
Reben a la Cava.
· Segons fonts de la Cava, el
partit a Corbera, de fa 2 setmanes, va ser un robatori. I ara
és el Corbera qui es queixa de
l’actuacióarbitral d’aquesta setmana contra Jesús i Maria.
*Cinc dels fitxatges de l’Ametlla
van jugar de titulars i van derrotar a una Rapitenca, que estava
invicte al seu camp.
· Aldeana, 8 empats i 16 jornades invicte, gran treball de Subi.
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gastronomia

CREPS
DOLCES I SALADES

INGREDIENTS
•
•
•
•
•

250 grs farina
500 grs llet
2 ous
1 pessic de sal
1 cullerada d’oli suau

PREPARACIÓ:
Batre tots els ingredients i deixar reposar dins la nevera,
mínim 1 hora. Passat aquest temps, remenar la massa i
començar a fer els creps. Escalfar una paella antiadherent i passar una mica de mantega amb paper de cuinar.
D’aquesta manera engreixem la paella i recollim l’excés
de greix. Amb un cullerot avocar la massa a la paella i deixar coure el crep. Quan està cuit, donar la volta i deixar
coure per l’altra banda. Treure amb compte perquè no es
trenqui. Ara només queda farcir-lo del que més ens agradi: pernil i formatge, xampinyons, espinacs i formatge,
compota de poma, melmelades, xocolata...
Bon profit!

serveis
IMMOBILIARIA

ES VEN PIS
A AMPOSTA
2 habitacions,
cuina i menjador,
bany i traster.
Zona darrere
estació autobusos
i nou CAP.

Reformat
per estrenar
45.000€
Tel. 645 888 266

TORTOSA
es ven local
Baixos i
cantoner.
c/ del Sol
amb c/ Major
Remolins.
Ideal per a
qualsevol
magatzem o
negoci.

ENTRADA
IMMEDIATA

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

ES LLOGA
PÀRQUING:
plaça,1 d’Octubre
(antiga plaça Joaquin Bau)
de Tortosa

639 594 527

ENCUENTRA
TU PAREJA
DE VIDA MEDIANTE

+ DESPESES COMUNITAT I BROSSA

PRESENTACIONES

674 355 349 - AURORA
SE VENDE

CASA ADOSADA,
URBANIZACIÓN

TORRE
D’EN GIL,
ROQUETES.

Excelente
orientación, cuatro
habitaciones,
comedor, dos
cuartos de baño,
cocina, magníficas
terrazas, zona de
ocio con barbacoa
y garaje.

A 500 m. de colegios,
instituto y pabellón
polideportivo.
Precio 169.000 euros.

TELÉFONO
CONTACTO:
617954056
ES TRASPASA
CAFETERIA
RESTAURANT

619 049 038
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ZONA CÈNTRICA
DE TORTOSA,
EN PLE
FUNCIONAMENT
INTERESSATS
TRUCAR AL

637 174 866

L’HORÒSCOP

(TARDES)

INDIVIDUALES,
TRATO

SERVEIS

CASA
LA MARIPOSA
comercial@mesebre.cat
Chicas
695 410 052
No t’ho pensis més!
Latinas
WWW.YOTOO.ES
24 Horas
SE PRECISA
DISPONIBLES
PELUQUERA -OFICINA671 363 108
con experiencia TORTOSA · REUS
VOLS ANUNCIAR-TE?
Aquest és el teu
espai privilegiat de
PUBLICITAT
977 279 290

TÈCNICS
TITULATS
EN JARDINERIA
- Podes, gespa, escarificacions, control
de plagues (palmeres
i altres), optimització
del reg, rocalles, etc...

PRESSUPOSTOS
DE NOVA CREACIÓ
DEL SEU JARDÍ
I/O MANTENIMENT SENSE
COMPROMÍS
Som PROFESSIONALS amb TITULACIÓ
acadèmica, ASSEGURANÇA de responsabilitat civil, carnet
i CERTIFICAT d’aplicador de productes
fitosanitaris, pla d’higiene i SEGURETAT al
treball en vigor.

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

EXCLUSIVAMENTE
PERSONALIZADO

TARRAGONA

ZONA TORTOSA

VENDRELL
VILAFRANCA

645 888 266

PENEDÈS

RELAX
COMPRO
VEHICLES,
MOBLES
I ESTRIS
ANTICS
PAGAMENT
AL COMPTAT

691 30 2 2 41

OFERTA 20€
TORTOSA
MASAJES
CAMILLA
DEPORTIVOS,
ERÓTICOS
TODOS LOS DIAS
10H A 20H

CATALANA

INDEPENDIENTE
3 MASAJES
COMPLETOS CON
BEBIDA 50€
DISCRETO
Y BUEN TRATO

XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

discretos/económicos

680 937 686
TORTOSA

T R AV E S T I
Secció patrocinada per:

ÀRIES 20/3 AL 19/4

CRANC 22/6 AL 21/7

BALANÇA 22/9 AL 22/10

CAPRICORN 21/12 AL 19/01

Hauràs de fer un esforç per resoldre qüestions de treball que
seran de molta importància,
però procura no actuar de manera massa brusca.

Aquest serà el millor dia per
prendre una decisió en qüestions de feina, perquè és possible
que puguis fer el gran salt que
necessites per progressar.

Aquest serà un dia que els grans
mals hauran de resoldre’s amb
gran solucions i per a tu això es
farà notar en les teves relacions
familiars i assumptes de feina.

Tindràs força i voluntat per resoldre problemes o per iniciar coses
noves, però no et passis en les
teves paraules ni en els teus actes.
Mostra diplomàcia i bona voluntat.

TAURE 20/4 AL 19/5

LLEÓ 22/7 AL 22/8

ESCORPÍ 22/10 AL 21/11

AQUARI 20/1 AL 18/2

És possible que hagis de prendre decisions ràpidament, fesho amb fase en el que coneguis
i puguis, però de cap manera et
quedis paralitzat.

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

El dia serà bo per parlar clarament amb els teus fills, amb els
teus amics i amb la teva parella en
relacions de festeig, però no vegis
solament els errors dels altres.

A partir d’avui podràs tenir
mes clares les coses i ara sí que
sabràs com actuar. És possible
que rebis un suport econòmic ,
però no et confiïs per això.

BESSONS 20/5 AL 21/6

VERGE 23/8 AL 21/9

SAGITARI 21/11 AL 21/12

PEIXOS 19/2 AL 20/3

Les teves relacions sentimentals
requeriran de tota la teva atenció,
i hauràs de resoldre els problemes que hagin quedat bloquejats. Deixa que tothom sigui lliure.

Poden sorgir situacions especials relacionades amb la llar, la família i qüestions de diners, que tindran un bon resultat. Deixa que els
teus sentiments positius et guiïn.

Ara si que podràs prendre les
decisions que has estat analitzant des de fa temps, i obtindràs
més del que imagines. Comptaràs amb ajuda d’amics.

El dia serà mogut . Pel que fa
al teu treball, és possible que es
presentin canvis que també hauran de veure amb la teva economia, però seran canvis bons.

MASAJES
E YA C U L A N T E S

TELÈFONS D’INTERÈS:
EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES
(AMBULÀNCIES)
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a l’última

ENRIC ADELL
MORAGREGA
ALCALDE DE PAÜLS
L

’entrevista permet conèixer l’alcalde/alcaldessa, de
cara a les pròximes eleccions
municipals del maig 2019,
com a persona explicant la
seva trajectòria, motivacions,
visió de territori i país, reptes,
objectius.
Avui entrevistem a Enric Adell
Moragrega, alcalde de Paüls
Quin balanç fa d’aquesta legislatura?
El primer repte era guanyar les
eleccions, començant de zero
i presentant-se tres llistes i ho
vam aconseguir. El següent era
aquesta legislatura, on volíem
que les propostes del programa
electoral passessin a ser realitats i amb molt de treball, així
ha estat. Per tant, el balanç que
faig d’aquesta legislatura és positiu. S’han fet moltes millores:
camins, carrers, escola de música, piscines, Casal, pati escola,
llar d’infants, caixer automàtic,
parcs infantils...i a la vegada hem
reduït l’elevat deute que teníem
en un 30%. Haguéssim volgut fer
més, però la complicada situació
econòmica del nostre consistori
ens ho ha impedit. Tot i això, estic molt content de la feina feta.
Per a les properes municipals torna a presentar-se Per
què?
El grup va donar-me suport i
tornaré a presentar-me. Hem
executat moltes propostes del
nostre programa, però encara ens queda per fer. Un poble
és dinàmic i les necessitats van
canviant. Vaig ser alcalde amb
28 anys i no en porto ni quatre
en política. El projecte de Per
Paüls està creixent i continuo tenint les mateixes ganes i il·lusió
de treballar pel poble que el primer dia. També em torno a presentar perquè els propers quatre
anys seran millors, hem treballat
i coneixem les necessitats del
municipi i la realitat econòmica
que tenim. Tot i això; sóc conscient que, degut a l’elevat endeutament, encara ens venen

anys complicats. Un exemple
ben clar és que, al pressupost
del 2019, quasi un 9% es destina
a amortitzacions i interessos dels
préstecs. Estem parlant de més
de 56.000 € i això, per un municipi com Paüls, és molt.
Quins han estat els eixos del
seu programa i quins seran
els projectes de futur?
Com he dit abans, hem executat un percentatge molt elevat
del nostre programa electoral;
però, a més, hem fet moltes
actuacions que allí no apareixien. Volíem canviar les formes i
les maneres, i, en fer més d’un
80% del programa, crec que

«PER PAÜLS
ESTÀ CREIXENT I
CONTINUO TENINT
LES MATEIXES
GANES I IL·LUSIÓ
DE TREBALLAR
PEL POBLE QUE EL
PRIMER DIA»
ens hem guanyat una credibilitat. Això ja ho diu tot. En aquest
mandat; podríem dir que hi ha
hagut quatre eixos principals:
camins, edificis municipals,
carrers i finances. S’ha fet un
pla de millora de camins molt
important, ja que estaven en
mal estat. Amb això hem ajudat molt la pagesia del poble,
però també al turisme, ja que
permet accedir amb més facilitat als diferents llocs amb encant del terme. S’han fet moltes
actuacions als edificis municipals: Escola, Casal, piscines...,
i això ha permès millorar el dia
a dia de la nostra gent. També

s’han fet actuacions a diversos
carrers i, les properes setmanes, se’n continuaran fent. Aquí
queda feina per fer, tot i això,
aquest mandat s’hauran remodelat quatre carrers. Pel que
fa a les finances, després de la
sentència del TSJC per impagament d’unes obres del 2007;
el deute heretat era de més
de 600.000 € (més de 1.000 €
per habitant) i, en finalitzar el
mandat esperem deixar-lo en
uns 425.000 €, és a dir, un 30%
menys. I a banda d’aquests quatre eixos, que penso que han
de continuar sent importants
al projecte de futur, també vull
remarcar les diferents bonificacions que hem aprovat en
temes socials, la instal·lació del
caixer automàtic, l’impuls a les
associacions, l’atenció al públic, la proximitat, la promoció
i potenciació de la Festa de la
Cirera, les festes patronals... La
clau pel futur és escoltar a la
nostra gent i tenir molt clar cap
on volem anar. I nosaltres així
continuarem: millorant el que
tenim i, si podem, ampliant els
serveis i instal·lacions de les que
disposem, però sense fer obres
innecessàries o promeses impossibles. La situació econòmica és complexa i cal molta seriositat i rigor per gestionar-la.
Hem tancat en positiu tots els
exercicis, reduirem un 30% l’en-

deutament i, a la vegada, hem
abaixat l’IBI urbà el primer any
que estàvem a govern més d’un
9% i l’IBI rústic un 5% el 2017.
Lluny de populisme electoral o
improvisacions d’última hora.
Quin paper ha de jugar un
alcalde o alcaldessa en el
món municipal pel futur del
nostre territori?
El paper que juga l’alcalde o alcaldessa en un poble és molt
important. Un cop tens la sort i
privilegi de poder-ho ser, t’adones encara més de l’enorme
responsabilitat que això comporta. L’Ajuntament som l’administració més propera a la
ciutadania, per tant, els alcaldes
som els “primers” a saber els
seus problemes i necessitats.
Per això és clau canviar i dotar
de més finançament els consistoris locals, perquè alguns
cops no tenim la competència i/o els recursos per poder
ajudar els nostres veïns. Com
a alcaldes, hem de defensar el
nostre poble; però a la vegada
hem de tenir una visió territorial, ja que sinó, el futur de l’Ebre
serà complicat. I si les Terres de
l’Ebre no van bé; el país, tampoc. Hem d’anar units per defensar els nostres interessos, ja
que fer el contrari o tenir una
visió individualista, ja sabem el
que comporta.

Què opina de la situació política actual?
A nivell municipal, el clima ha canviat molt. Paüls era un poble on la
política es vivia molt intensament
i, per sort, s’ha rebaixat la tensió.
Ens hem de felicitar tots i totes els
que ho hem fet possible, en això
ha contribuït tothom. Ara, ja només són casos molt aïllats els de
la gent que vol o fomenta la crispació municipal. Paüls ha canviat i
estic molt content, això també era
una de les nostres prioritats.
La situació a nivell de país no és
fàcil, estem en un moment d’impàs, però clau pel futur. Hem de
continuar treballant i sumant gent
al projecte per fer realitat el nostre objectiu. Estem vivint i patint
una injustícia alarmant en molts
sentits i això no es pot acceptar.
Espero que el futur sigui millor i
que tothom sigui lliure.
Quin missatge donaria als
seus conciutadans i conciutadanes?
D’il·lusió i de treball. Paüls és un
poble de muntanya amb present i
futur, seguirem treballant per tots
i totes. Continuarem apostant per
polítiques socials, però sense deixar de banda el dia a dia: carrers,
camins, turisme... Hem confeccionat un equip fort i renovat, això
ens permetrà seguir millorant el
nostre poble, sense cap mena de
dubte!

