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Edita: Borrell: una revisió òptica?
El ministre d’Afers Exteriors 

espanyol, Josep Borrell, va 
comentar aquesta setmana, 
després d’una reunió del 
Consell de la Unió Europea 
sobre Afers Exteriors que 
les imatges que es van 
propagar l’1-O sobre l’actitud 
violenta de la policia “eren 
falses” i formaven part “del 
procès electoral”. 
En realitat Borrell; en la mateixa 
roda de premsa, va posar a Cata·
lunya com a exemple de difusió 
de notícies falses o  lo que  ara 
està tan de moda fake  news: 
“Moltes de les imatges que es 
van propagar aquells dies sobre 
l’actitud violenta de la policia en 
realitat eren fakes. Eren imatges 
que es corresponien a actuaci·
ons que s’havien desenvolupat al 
Xile de Pinochet o eren imatges a 
les quals, quan es presentava a la 
policia espanyola, qui realment 
actuava era la policia autonòmi·
ca reprimint manifestacions de 
bombers que reclamaven aug·
ments de sou. Els famosos 1.000 

ferits dels incidents que es van 
produir durant el referèndum il·
legal a Catalunya, que després a 
l’hora de la veritat només 2 van 
ingressar a l’hospital”, va dir
Les imatges que el Més Ebre va 
difondre al seu dia eren fotos 
enviades per lectors/es del Més 

Ebre. No hi havia ni manipulació 
ni Photoshop, i els testimonis 
són els que són.
Tots els demolidors escàndols 
de Borrell s’addicionen a la llista 
del mediàtic i reconegut eco·
nomista Sala i  Martín. L’eco·
nomista recorda totes les po·

lèmiques que han esquitxat el 
ministre d’Afers Exteriors espa·
nyol. Recordem la famosa frase 
de “campanya” que deia allò de 
què  calia DESINFECTAR Cata·
lunya? Segons un  tuït de Xavier 
Sala·i ·Martin, el ministre Borrell, 
malgrat no tenir qualificacions 
universitàries que ho justifiques·
sin, va ser col·locat com a rec·
tor de la Universitat Europea de 
Florència, però poc temps des·
prés va ser obligat a DIMITIR per 
haver ENGANYAT la universitat: 
No havia declarat que treballava 
i cobrava d’Abengoa quan sabia 
que el rector no podia cobrar 
sobresous fora de la universitat. 
Malgrat ser l’economista “estre·
lla” del consell d’Abengoa (i co·
brar uns 2 milions d’euros) no va 
veure l’endeutament que esta·
va acumulant la companyia, un 
endeutament que va portar a la 
fallida...
Possiblement els fets de 
l’O1  tampoc els ha vist...Neces·
sitaria Borrell urgentment una 
revisió òptica? 

EDITORIAL

Mig centenar de persones participa en el taller 
d’anellament al Parc Natural dels Ports

FUNDACIÓ PLEGADIS

L’esdeveniment es va 
celebrar el passat 

diumenge 20 de gener. Els 
participants van anellar 
una trentena d’ocells que 
pertanyien a vuit espècies 
diferents 
Mig centenar de persones va 
participar passat diumenge al ta·
ller d’anellament que, per tal de 
descobrir els ocells del Parc Na·
tural dels Ports, van organitzar la 
Fundació Plegadis i la direcció 
del Parc. En total, i així ho des·
taca el coordinador de projectes 
de la Fundació Plegadis Sergi 
Sales, es va anellar una trente·
na d’ocells que pertanyien a vuit 
espècies diferents, totes elles 
d’ambients agrícoles i forestals: 
“Totes dues són bones xifres, 
tant la referida als participants 
com la que té a veure amb els 
ocells. Vam anellar ocells com 
el pitroig o la mallerenga blava”. 
L’activitat es va dur a terme grà·

cies a la col·laboració de la Fun·
dació Plegadis i el Parc Natural 
dels Ports amb el Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya.
La Fundació Plegadis va néixer 

l’any 2017 i disposa d’un centre 
d’educació ambiental multidis·
ciplinari ubicat a la plana del·
taica de l’Ebre on desenvolupa 
activitats per fomentar actituds 
responsables amb la preserva·

ció de la biodiversitat i el foment 
del turisme ornitològic. “Som 
una entitat arrelada al territori. 
Per nosaltres, és tot un orgull 
coorganitzar activitats d’aquest 
tipus”, explica Sergi Sales.
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ASCÓ
La negativa de l’edil no adscrit, Josep Jaimot, al nou Complex 
turístic decideix Buixeda a governar en solitari fins el maig 
El “no” de l’edil no adscrit -i 

soci de l’equip de govern- 
Josep Jaimot va tombar al Ple 
de dimarts 22 l’aprovació del 
projecte del Complex d’Ascó, 
iniciativa impulsada per 
l’alcalde Josep Maria Buixeda 
per obrir noves perspectives 
a la vila, i ha obert una espiral 
de tensió al consistori la qual 
inclou fins i tot una denúncia 
contra l’alcalde. El motiu és 
un gest que el propi Buixeda 
considera “desafortunat” i que 
Jaimot interpreta com una 
agressió. Sigui quin sigui el 
desenllaç de l’acció de Jaimot, 
Buixeda ja ha decidit: posarà 
fi a l’acord que mantenia amb 
l’edil no adscrit i governarà en 
solitari d’aquí a les eleccions.
El gest en qüestió té a veure, 
explicava l’alcalde dijous en un 
comunicat, amb un “acte re·
flex” que, un cop acabat el Ple 
on Jaimot va frustrar el projec·

te amb el seu vot negatiu, va fer 
caure una botella d’aigua la qual 
va mullar el regidor no adscrit i 
una altra edil de l’equip de Go·
vern. Desprès dels fets; Jaimot 
va presentar denúncia davant 
els Mossos d’Esquadra, els quals 
disposen, segons s’explica a 
un comunicat de l’Ajuntament, 
d’imatges de Vídeo Ascó Tele·
visió enregistrades al Ple que 
recullen els fets. Buixeda indica 
que, al gest que va fer caure la 
botella, no n’hi havia “cap inten·
cionalitat”, però, tot i això, s’ha 
disculpat per un “acte reflex” el 
qual ell mateix considera del tot 
“desafortunat”. El “no” de Jaimot 
arriba a continuació de la seva 
abstenció al projecte en una co·
missió informativa celebrada la 
setmana passada i ha estat qua·
lificat per Buixeda com a “traï·
ció”,  atès que, explica l’equip de 
Govern, “mai durant un procés 
administratiu que ha durant més 

“UN DIA TRIST 
PER ASCÓ”
Josep Maria Buixeda i el seu 
equip de govern havíen pos-
sat moltes “il·lusions” en un 
projecte molt ambiciós que, 
si finalment acaba veient la 
llum, obriria, consideren, no-
ves perspectives econòmiques 
i de progrès a una població 
on es viu en bona part d’una 
centra nuclear que sembla 
tenir una data de caducitat 
propera. Tot plegat fa que 
l’alcalde consideri “un dia trist 
per Ascó” el passat dimarts. 
Des d’ara i fins el maig, Josep 
Maria Buixeda governarà 
en solitari i espera que els 
asconencs prenguin nota del 
que ha succeït.

de dos anys i mig” es va mostrar 
Jaimot contrari a l’equipament. 
Buixeda creu que aquest entre·
banc farà que Ascó “perdi totes 
les il·lusions que s’havien posat 

en un projecte que havia de di·
namitzar el poble econòmica i 
turísticament” i al qual s’havien 
invertit uns diners que, ara,  “no 
serviran per a res”.

L’alcalde d’Ascó, Josep Ma. Buixeda.

PER L’1-O

La Fiscalia de Tarragona 
ha demanat al jutjat 

d’instrucció número 4 
d’Amposta que investigui 
l’alcalde de Sant Carles de la 
Ràpita, Josep Caparrós, i el 
primer tinent d’alcalde, Albert 
Salvadó, per la seva possible 
implicació en l’obertura i en la 
reobertura del punt de votació 
de l’1-O al municipi, ubicat al 
pavelló firal.
Segons han confirmat a l’ACN 
fonts judicials, en l’escrit es de·
mana que s’obri una peça se·
parada i que se’ls citi a declarar. 
A final de desembre, la fiscalia 
va remetre el cas de Caparrós 
al jutjat d’Amposta, que ja tenia 

no va fer res, i van seguir dies de 
complicitats i orgull pels carrers 
del poble.Sembla que es confir·
ma que la Ràpita no se’n deslliu·
ra de la venjança per tanta dig·
nitat aquell dia. Per part nostra, 
ho agafem amb tranquil.litat i 
amb agraïment per les moltíssi·
mes mostres de suport”, apunta 
el rapitenc.
El primer tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament rapitenc, afegeix 
que “no vam fer res que fos de·

diligències obertes per la jorna·
da del referèndum. Per contra, 
el ministeri fiscal va arxivar les 
diligències contra els alcaldes 
d’Amposta, Deltebre, Reus, Tor·
redembarra i Cunit en no haver 
pogut acreditar cap actuació 
seva, “positiva o omissiva”, que 
incidís en l’obertura de centres 
municipals durant la jornada.
Albert Salvadó ha manifestat al 
seu Facebook que “no hi ha res 
millor que llegir la premsa per 
saber de què t’acusen. Cap co·
municació oficial”.
Salvador també manifesta que 
“aquell 1 d’octubre de 2017 du·
rarà anys a la Ràpita. Aquell dia 
entre tots ho vam fer tot, i ningú 

FISCALIA
El ministeri fiscal 
demana al jutge que citi 
a declarar a l’alcalde 
rapitenc  Josep Caparrós 
i també al primer tinent 
d’alcalde de la població, 
Albert Salvadó

La Fiscalia demana 
investigar l’alcalde 
i el primer tinent 
d’alcalde de la Ràpita

Josep Caparrós i Albert Salvadó, tinent d’alcalde i alcalde de la Ràpita, en una imatge d’arxiu.

nunciable, més que defensar els 
drets de la gent de la Ràpita. I tot 
el que jo vaig fer, ho tornaria a fer 
totes les vegades que calguen. 
Mentre sembla que intenten re·
duir tensió als altres pobles, a la 
Ràpita pretenen imputar no no·
més a l’alcalde Josep Caparrós, 
sino també als que hem estat i 
estem al seu costat. Aquell dia 
mos van apallissar però no mos 
van guanyar, i tampoc ho faran 
ara”.
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MOCIÓ EN 
DEFENSA DELS 
CÍTRICS
El grup municipal d’ERC pre-
sentarà una moció en defensa 
de la citricultura en el pròxim 
ple de l’Ajuntament de 
Tortosa, el 4 de febrer. ERC 
reclama al govern espanyol 
que es fixen ajuts directes 
pels productors i que s’activi 
la clàusula de salvaguarda 
prevista en l’acord signat 
entre la Unió Europea i els 
països de l’Àfrica meridional. 
La portaveu del grup munici-
pal d’ERC, Maria Jesús Viña, 
ha recordat que el 2016 ja es 
va aprovar al Senat, a ins-
tàncies d’ERC, una moció en 
defensa dels citricultors que 
establia un seguit de mesures 
a implementar.

CAMINADA AMICS 
DELS JOSEPETS
L’associació Amics dels 
Josepets prepara per sisè any 
una caminada pels espais 
de Tortosa relacionats amb 
Mossèn Sol i el Col·legi Sant 
Josep, per al proper diumenge 
27 de gener de 2019”.

EL PSC DEMANA 
UNA AUDITORIA 
EXTERNA
El PSC demana a l’alcaldessa 
una auditoria externa sobre el 
compliment del contracte de 
l’enllumenat públic. Segons 
el portaveu Enric Roig, “els 
contractes es compleixen o 
no es compleixen, el govern 
no pot dir que compleixen el 
contracte d’enllumenat en la 
mesura del possible, per això 
demanem l’auditoria”.

PATRIMONI 

TEATRE

L’Ajuntament arriba a un acord amb el Bisbat 
per a l’adquisició del Mas del Bisbe de Bítem

L’Ajuntament i el Bisbat de 
Tortosa han arribat a un 

acord per a la compra del 
conegut com a Mas del Bisbe, 
a Bítem.
L’espai és un element patrimoni·
al d’alt valor que conté una ca·
pella romànica del segle XII ·que 
els experts defineixen com un 
referent únic al territori d’aquest 
estil· i una sala capitular que ja 
va ser objecte de restauració fa 
dècades per part de la Diputació. 
L’acord ha sigut possible després 
de mesos de converses entre 
ambdues institucions. L’Ajun·
tament pagarà 137.400 euros, 
repartits en quatre anualitats, a 
canvi d’una hectàrea de terreny 
on estan incloses les edificaci·
ons. L’alcaldessa, Meritxell Roi·
gé, ha subratllat la importància 
de l’adquisició des del punt de 
vista patrimonial i, sobretot, per·
què el Mas del Bisbe va suposar 
l’origen del poble de Bítem com 

El teatre auditori Felip 
Pedrell de Tortosa viurà 

avui divendres i demà dissabte 
dos representacions amb el 
cartell de complet.
D’una banda, avui divendres a les 
22 h està prevista la representa·
ció de l’obra ‘Maremar’,de Dagoll 
Dagom, que ja ha exhaurit les 
entrades des de fa dies.
 La que també porta camí de fer 
ple és l’estrena de ‘Numen, som·
ni de l’Ebre’. Es tracta d’un espec·
tacle impulsat pel col·lectiu di·
LLUMs d’Arts al Forn i organitzat 
conjuntament amb l’Ajuntament 
de Tortosa i Òmnium Cultural, 
que vol homenatjar les més de 

sica, poesia, imatge, dansa,...’ 
‘Numen’ és una deïtat pagana, 
una primitiva forma d’art que ha·
bita a la natura i atia el foc de les 
emocions humanes. 
És la musica de qualsevol disci·
plina, la mateixa que converteix 
els somnis en realitat i obre ca·
nals de llum i inspiració en les 
persones.
L’obra té l’objectiu de posar en 
valor la quantitat i la qualitat de 
la gent que treballa per la cultura 
al territori.
La representació tindrà lloc 
demà dissabte 26 de gener, a les 
20 h, al teatre auditori Felip Pe·
drell de Tortosa. 

tat, Laura Borràs.
No tindrà format de gala o d’en·
trega de premis, sinó que con·

vuitanta persones i entitats cul·
turals ebrenques que han rebut 
premis i reconeixements durant 
el 2018 en camps diversos, com 
la lliteratura, la fotografia, la pin·
tura, la comunicació, el cinema 
o la música, entre d’altres. Al·
guns dels guardons que han ob·
tingut tenen abast nacional, com 
la Creu de Sant Jordi, l’Ondas o 
els Enderrock, i altres, d’interna·
cional. La demanda d’entrades 
per veure aquest espectacle ha 
sigut elevada i pràcticament ja 
ha omplit totes les localitats dis·
ponibles. 
L’acte estarà presidit per la con·
sellera de Cultura de la Generali·

a tal. Els primers treballs que es 
faran a l’espai seran de consoli·
dació de les estructures, ja que 
actualment presenten un estat 

LAURA BORRÀS
La consellera de Cultura  
de la Generalitat 
presidirà demà dissabte 
l’espectacle ‘Numen, 
somni de l’Ebre’

Representacions amb 
el cartell de complet a 
l’Auditori Felip Pedrell, 
per avui i demà

VISITES
L’objectiu muncipal és 
que el Mas acabi sent 
visitable, aculli 
activitats i que quedi 
connectat amb el poble 
amb un nou passeig

precari. La voluntat de l’Ajunta·
ment és que la rehabilitació dels 
diferents espais es faci de forma 
esglaonada, atès que previsible·
ment suposaran una gran in·
versió. L’objectiu és que el Mas 
acabi sent visitable i que pugui 
acollir activitats.

sistirà en la representació de 
l’espectacle dissenyat per Valer 
Gisbert on combina teatre, mú·

Visita al Mas de Bisbe, aquesta setmana.

Cartell promocional de ‘Numen, somni de l’Ebre’.

NOTÍCIES 
BREUS

Ma. Jesús Viña, portaveu d’ERC.
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que vulguin ampliar la seva 
formació i capacitació. Per 
formar-ne part han d’estar 
inscrits a l’Oficina de Treball 
i amb registre al servei de 
Garantia Juvenil.

LA POLICIA 
INCORPORA UN 
NOU VEHICLE 
La Policia Local disposa, 
des de finals d’any, d’un 
nou vehicle policial trans-
format per a la realització 
d’atestats policials i controls 
d’alcoholèmia i adaptat 
també per a la utilització 
de la Unitat Canina. Amb la 
incorporació d’aquest nou 
vehicle, el cos policial ja 
compta amb un parc mòbil 
adaptat a les necessitats 
actuals.

‘AMPOSTA  
TEATRE I DANSA’
Bruno Oro, Gisela i Quim 
Masferrer, noms mediàtics 
per ‘Amposta Teatre i Dan-
sa’, per al primer semestre 
del 2019. Un inici de tempo-
rada que inclou tres obres 
de teatre per a públic adult, 
un espectacle de dansa i la 
celebració del Dia Mundial 
del Teatre, del Circ i del Dia 
Internacional de la Dansa.

NOUS SERVEIS 
PER LA GENT 
GRAN
El PSC d’Amposta demana 
un nou servei municipal 
gratuït de dentista i podòleg 
per la gent gran i diu que  
“la gestió de l’Hospital Co-
marcal li va gran al govern 
municipal” .

NOTÍCIES 
BREUS
PROBODELT 
COMPRA UNA 
PARCEL·LA AL 
POLÍGON DE 
L’ORIOLA 
L’Ajuntament d’Amposta va 
formalitzar la venda d’una 
de les 5 parcel·les al polígon 
industrial de l’Oriola que 
l’entitat va posar a la venda a 
preu assequible per afavorir 
la implantació empresarial. 
Es tracta de 3.500 metres 
quadrats de terreny adquirits 
per l’empresa Probodelt amb 
l’objectiu d’ampliar la seva 
activitat.

EN MARXA 
‘PROJECTES 
SINGULARS’ 
El programa “Projectes 
Singulars” del Servei 
d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) ja està en marxa a la 
comarca del Montsià. El 16 
i 17 de gener es va realitzar 
una primera trobada al Casal 
d’Amposta per iniciar el pro-
cés d’informació i inscripció 
dels joves interessats en 
formar part del programa. 
En el projecte treballen de 
forma conjunta l’Ajuntament 
d’Amposta, l’Ajuntament 
d’Ulldecona, la Mancomuni-
tat de la Taula del Sénia i el 
Consell Comarcal del Mont-
sià. El programa “Projectes 
Singulars” va destinat a tots 
els joves d’entre 16 i 29 anys 
de la comarca del Montsià 

INNOVACIÓ

FESTA MAJOR

Subvenció de prop de 60.000 euros 
per impulsar un centre d’economia

Melendi actuarà el 14 d’agost 
presentant el seu darrer treball

L’Ajuntament d’Amposta 
ha rebut una subvenció 

de prop de 60.000 euros per 
al futur centre d’innovació 
i economia social que vol 
instal·lar a l’actual Centre 
d’Atenció Primària, un cop 
l’activitat d’aquest edifici es 
traslladi al nou CAP.
La subvenció, atorgada per la 
direcció general d’Economia 
Social, el Tercer Sector, les Coo·
peratives i l’Autoempresa, té per 
objectiu subvencionar “projec·
tes generadors d’ocupació i de 
creació de cooperatives i socie·
tats laborals, a través de la xarxa 
d’Ateneus Cooperatius”. Així, la 

subvenció que ha rebut l’àrea 
d’Amposta Empresa es desti·
narà a impulsar aquest centre 
d’economia social. “Dels 60.000 
euros, 30.000, més 6.000 que 
aporta l’Ajuntament, són per a 
la contractació d’un tècnic du·
rant 10 mesos que farà l’estudi 
del funcionament d’aquest cen·
tre”, explica l’alcalde, Adam To·
màs, tot afegint que la resta es 
destinaran per a la “redacció del 
projecte”. “Es tracta d’un projec·
te que treballem conjuntament 
amb l’Ateneu Cooperatiu de 
les Terres de l’Ebre, del qual en 
formen part com Ajuntament”, 
explica l’alcalde, “i l’objectiu 

és convertir aquell espai en un 
centre que fomente l’economia 
social, l’emprenedoria i el coo·
perativisme com a forma de cre·
ació d’ocupació i riquesa i també 
per millorar la nostra societat”.

Adam Tomàs, alcalde d’Amposta.

L’ajuntament d’Amposta 
ha desvetllat una de les 

actuacions musicals més 
destacades dels darrers anys 
en la música actual a les Terres 
de l’Ebre, es tracta de Melendi.
El cantant asturià actuarà a Am·
posta el proper 14 d’Agost (23 
hores) desprès de l’acord al que 
han arribat les promotores i 
l’Ajuntament d’Amposta. Aquest 
concert qualificat com “de pri·
mera línea” per l’Alcalde d’Am·

posta tindrà un preu d’entrada de 
28 euros i es realitzarà al recin·
te firal de la capital del Montsià. 
Melendi presentarà el seu darrer 
projecte musical en la Festa Ma·
jor a Amposta. Serà un dels con·
certs de la seua gira, ‘Mi cubo de 
Rubik Tour’,
el novè treball del cantant asturià. 
El nou disc es coneixerà al juny 
i, per tant, Amposta serà un dels 
escenaris en els quals es podrà 
gaudir amb la seua presentació.  Melendi.
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DONACIONS DE 
L’AJUNTAMENT DE 
CAMARLES
Un any més, l’Ajuntament 
de Camarles, col·labora amb 
Fundació Noelia. Des de la 
Fundació s’ha agraït la col·la-
boració: “gràcies per aquesta 
donació de 1.500€, la qual es 
destinarà a la investigació de 
la DMC per dèficit de col·lagen 
VI”.  L’alcaldessa del municipi 
del Baix Ebre va presidir el lliu-
rament, que es va celebrar a la 
Sala de Plens de l’Ajuntament 
camarlenc, on també es va fer 
entrega del donatiu de 1000 
euros a l’entitat de Càritas 
Camarles.

PROGRAMA 
PER AJUDAR 
ALS JOVES AMB 
DIFICULTATS 
LABORALS
El Consell Comarcal del Baix 
Ebre ha posat en marxa 
aquest mes de gener el Pro-
grama Referent d’Ocupació
Juvenil amb l’objectiu de facili-
tar i acompanyar la transició 
de les persones joves des del 
sistema educatiu al sistema 
laboral i/o ocupacional.
Aquest programa, cofinançat 
pel Servei Públic d’Ocupa-
ció de Catalunya i el Fons 
Social Europeu, va adreçat 
a joves d’entre 16 i 29 anys, 
i particularment a aquells 
amb especials dificultats per 
motius personals i/o socials, i 
amb major necessitat d’asses-
sorament i acompanyament 
en el procés de transició del 
sistema educatiu a l’ocupacio-
nal o laboral.

DELTEBRE
Convocatòria dels 
ajuts i les subvencions

L’obertura de nous punts 
d’atenció turística ha 

estat clau per incrementar el 
nombre persones que s’han 
informat sobre què fer a 
l’Ametlla.
Com descobrir tota la costa de és 
una de les preguntes més recur·
rents en les 39.300 persones que, 
el passat 2018, van informar·se 
a l’Oficina de Turisme del parc 
del Bon Repòs, el Centre d’Inter·
pretació de la Pesca o els punts 
d’atenció de Les Tres Cales i Ca·
lafat. Són un 55% més que l’any 
2017, fet que constata l’interès 
per conèixer La Cala. “Les princi·
pals consultes tenen a veure amb 
les cales i platges”, diu Damià 
Llaó, gerent de l’Àrea Municipal 
de Turisme. 
Destacar que tTambé hi ha inte·
rès en “l’agenda cultural i festiva, 
la gastronomia local i, des d’uns 
anys cap aquí, la gran oferta d’ac·
tivitats nàutiques” que hi ha a la 

població sota la marca pròpia 
#AmetlladeMarExperience. Del 
conjunt de les prop de 40.000 
persones que han passat pels 
diferents punts d’informació, un 

24% prové de Catalunya, “majo·
ritàriament de l’Àrea Metropolita·
na”, un 21% de la resta de l’Estat, 
“principalment del País Basc, La 
Rioja, Aragó i Madrid” i un 25% de 
França, “de la zona de París, Mar·
sella, Lió i Tolosa especialment”, 
apunta Llaó.

PROMOCIÓ TURÍSTICA

L’Ajuntament de Deltebre 
segueix fent passes amb 

l’objectiu d’ampliar el Port 
de Deltebre. Si bé al mes de 
juliol es va fer una presentació 
pública de l’aprovació inicial 
del projecte d’ampliació del 
port, avui divendres l’alcalde 
de Deltebre, Lluís Soler, estarà 
present a una de les fires 
nàutiques més rellevants 
del món, Boot Düsseldorf, 
amb l’objectiu de presentar 
el projecte d’ampliació del 
Port de Deltebre als diferents 
assistents, a l’estand que la 
Generalitat de Catalunya i l’ 
Associació Catalana de Ports 

Joan Pere Gómez.
Gómez ha explicat que “l’ampli·
ació del port de Deltebre previs·
ta en el Pla especial ha d’atendre 
les necessitats del sector nàutic i 
del pesquer”. El gerent de Ports 
ha afegit que “presentarem el 
port fluvial de Deltebre a la fira 
nàutica més important d’Europa 
com un motor econòmic de la 
zona que és i serà respectuós 
amb el medi ambient dins d’un 
entorn tan privilegiat com és el 
Delta de l’Ebre”. Actualment, el 
Port de Deltebre té una capaci·
tat de 163 embarcacions. Amb 
la futura ampliació s’augmentarà 
fins a 358.

litzarà conjuntament amb Ports 
de la Generalitat i amb represen·
tants del sector. De fet, a banda 
del propi alcalde de Deltebre, a 
la presentació també hi partici·
parà el gerent de Ports, el calero 

Esportius i Turístics (ACPET) 
tenen a la fira de Düsseldorf. 
L’alcalde, Lluís Soler, ha desta·
cat que “l’ampliació del Port de 
Deltebre és una de les actuaci·
ons més rellevants que podem 
realitzar per impulsar l’economia 
del municipi i seguir ratificant la 
nostra condició de capitalitat del 
Delta de l’Ebre”. En relació a la 
presència de Deltebre a la fira, 
Soler ha explicat que “des de 
l’Ajuntament de Deltebre volem 
participar activament i ser prota·
gonistes en les fires que visitem, 
en lloc de ser simples observa·
dors”. La presentació d’amplia·
ció del Port de Deltebre es rea·

CAPACITAT
Ara, el Port te una 
capacitat per un total 
de 163 embarcacions, i 
amb l’ampliació, la xifra 
s’augmentarà fins a 358

Avui presentaran 
l’ampliació del Port 
de Deltebre a la fira 
Boot Düsseldorf

Port de Deltebre.

Des d’aquesta mateixa 
setmana s’ha obert 

el període per sol·licitar 
el conjunt d’ajudes i 
subvencions que l’Ajuntament 
posa a l’abast de la ciutadania, 
dels comerços i del teixit 
associatiu per al 2019.
Gran part d’aquestes ajudes 
s’han posat en funcionament 
amb l’actual govern municipal. 
L’alcalde, Lluís Soler, s’ha mos·
trat satisfet “per haver imple·
mentat durant l’actual mandat 

una sèrie de noves ajudes i sub·
vencions que beneficien tant a 
les famílies, als comerços com 
al teixit associatiu i que anà·
vem reclamant quan estàvem 
a l’oposició”. En el cas de les 
ajudes a la ciutadania, novetat 
d’aquest mandat, s’engloben 
amb els ajuts als tributs locals 
per facilitar el pagament dels 
propis tributs de l’Ajuntament, 
els ajuts d’urgència socials per a 
fer front a pagaments puntuals i 
la tarifa social de l’aigua.

Creixement de les  
consultes turístiques

L’AMETLLA DE MAR

Imatge d’arxiu de l’Ajuntament de Deltebre.
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L’AMPOLLA
S’estrenen dos nous 
itineraris saludables

La sessió plenària del mes 
de gener ha estat marcada 

per diferents temàtiques que 
s’han debatut en el transcurs 
de la sessió. Entre aquestes, 
cal destacar l’aprovació per 
unanimitat del canvi de nom 
del Carrer Capità Cortés pel 
nom Club Nàutic, proposat 
pels propis veïns i veïnes 
del carrer, una vegada el 
propi alcalde de Deltebre, 
Lluís Soler, acompanyat per 
membres de l’equip de govern 
van visitar casa per casa 
fent pedagogia del necessari 
compliment de la Llei de la 
Memòria Històrica.
Un altre punt ha estat l’aprovació 
de la liquidació de les contribu·
cions especials d’Unamuno amb 
els vots favorables del PDeCAT, 
CE· Socialistes, ERC i l’abstenció 
de la CUP. 
Finalment, les contribucions 
especials seran un 32% menors 

gràcies a “la gestió econòmi·
ca acurada que està realitzant 
l’Ajuntament de Deltebre”, ha 
remarcat l’alcalde Lluís Soler, 

que ha afegit que “no hi ha pre·
cedent a Deltebre de liquidaci·
ons negatives de contribucions 
especials en execucions d’obres 
per tornar diners que ja han pa·
gat els veïns i veïnes”. A hores 
d’ara, l’execució de l’obra per 
part de l’Ajuntament està ínte·
grament finalitzada.

EL PERELLÓ

La Penya Barcelonista del 
Perelló va participar el 

passat 17 de gener en l’Ofrena 
de Sant Antoni, dintre les 
Festes Majors, amb un escut 
del Barça de fruita que va 
causar molta expectació entre 
el públic assistent a l’acte. 
La Penya perellonenca viu un 
any de celebració. 
Avui divendres  25 de gener es 
celebraran els actes centrals del 
35è aniversari de la Penya Barce·
lonista del municipi ebrenc.
En la jornada, es comptarà amb 
la presència de Jordi Cardoner 
i Casaus (Vice·President 1r del 
club); també hi seran Xavier Ilinc·

està programat el gran sopar de 
gala. 
En total, avui al Perelló, hi haurà 
la presència de 30 penyes de les 
Terres de l’Ebre i de Tarragona 
Nord, amb l’assistència de 285 
persones al sopar de gala al Res·
taurant Censals.
La Penya Barcelonista del mu·
nicipi del Baix Ebre ha treballat 
intensament en l’organització 
d’aquesta jornada, que repre·
senta la celebració dels actes 
centrals del 35è aniversari d’una 
penya, la del Perelló, molt activa 
des de la fundació i que orga·
nitza actes diversos al nou local 
social situat a l’Hotel d’Entitats.

Perelló). Sobre les 19.30 hores, 
hi haurà un col.loqui al Cine·
ma·Auditori amb els invitats a la 
jornada. A les 21 h es procedirà a 
la recepció institucional a l’Ajun·
tament del Perelló i a les 21.45 

heta (Directiu Comissió Penyes), 
Juan Manuel Asensi (ex·juga·
dor), Ramon Fibla (president Fe·
deració Penyes ebrenques) i l’al·
calde de la localitat, Ferran Cid.
A més, hi assistiran destacats pe·
riodistes com Joan Poqui i Ivan 
San Antonio. També l’ex·can·
didat eleccions del Futbol Club 
Barcelona, Jordi Farré, i Àlex Gó·
mez (ex·tècnic del futbol base 
del Barça), entre altres.

La jornada
A les 19 hores, està prevista la 
recepció de les penyes partici·
pants al local social de la Penya 
Barcelonista (Hotel d’Entitats del 

ACTE MULTITUDINARI
Es preveu la presència 
de 30 penyes, amb 285 
persones que ja estan 
confirmades al sopar de 
gala d’aquesta nit

Actes centrals de 
la celebració dels 
35 anys de la Penya 
Barcelonista 

La Penya Barcelonista a l’ofrena al patró, amb un escut del Barça de fruita.

L’Ajuntament de l’Ampolla 
ha posat en marxa dos 

itineraris saludables que 
recorren part de la seva costa, 
ambdós s’inicien i finalitzen al 
parc de salut de l’Arenal. 
La ruta groga, que té una dis·
tància de 2,4 km entre l’anada i 
la tornada, va fins a l’Oficina de 
Turisme; mentre que la verda, 
que té una distància de 2,8 km 
entre l’anada i la tornada, va fins 
al Goleró.  Els dos itineraris es·

tan senyalitzats durant tot el tra·
jecte amb el color respectiu per 
indicar quin camí s’ha de seguir, 
i durant la ruta també s’han ins·
tal··lat cartelleres amb el mapa 
de la costa de l’Ampolla on hi ha 
els dos itineraris marcats. 
A més, també s’han posat car·
telleres al costat de cada una de 
les màquines que hi ha al parc 
de salut de l’Arenal on es des·
criu l’aparell i s’explica com uti·
litzar·lo.

El carrer Capità Cortés 
canvia el seu nom

DELTEBRE

Cartellera al parc de salut.

Lluís Soler, alcalde de Deltebre.

ROBATORI 
AMB FORÇA A 
L’AMETLLA DE 
MAR
Els Mossos d’Esquadra van 
detenir un home, de 63 anys 
i veí de l’Ametlla de Mar, 
com a presumpte autor d’un 
delicte de robatori amb força 
en un magatzem del mateix 
municipi. Dimecres passat, 
als volts de migdia, uns tes-
timonis van avisar la policia 
que una persona aliena a 
la propietat havia entrat al 
magatzem del jardí d’una 
casa de la urbanització de 
les Tres Cales. Els agents van 
trobar la porta del magatzem 
forçada i un home que hi sor-
tia. L’arrestat va reconèixer la 
seva implicació en el robatori 
i l’endemà, en un registre a 
casa seva es van recuperar 
sis altaveus, un amplificador 
i diferent material de so. El 
detingut va passar a disposi-
ció del jutjat en funcions de 
guàrdia de Tortosa divendres 
i va quedar en llibertat amb 
càrrecs

CANDIDAT DEL 
PDECAT A EL 
PERELLÓ
El perellonenc Juan Antonio 
Caballé ha estat escollit 
candidat per a representar 
el Partit Demòcrata del mu-
nicipi a les eleccions munici-
pals del proper mes de maig. 
Aquest mes de gener es van 
reunir els associats de la lo-
calitat per tal de decidir, en 
assemblea de primàries, el 
seu cap de llista. La candida-
tura de Juan Antonio Caballé 
es va aprovar per unanimitat 
i, d’aquesta manera, encap-
çalarà el projecte en aquest 
municipi del Baix Ebre. 
L’alcaldable va agrair a tots 
els associats la confiança di-
positada i va encoratjar-los 
a treballar dur de cara als 
propers comicis.
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ANIVERSARI DE 
DIABMONIS, 
A LA RÀPITA
Fins a 1.500 persones segons 
Diabmonis van poder passar 
dissabte per la plaça 1 d’oc-
tubre per sumar-se a la festa 
de celebració dels 16 anys de 
l’entitat. 

ELS AJUTS NO 
ARRIBEN A 
ALCANAR
Només un 9% dels ve-
ïns d’Alcanar reben ajuts 
pels aiguats d’octubre. Es 
van presentar més de 100 
formularis, però el Consorci 
de Compensació d’Assegu-
radores informa que molts 
no compleixen els requisits 
pertinents.

JOTA NOVA A 
ALCANAR
Enguany, com a novetat 
a Alcanar, el ball de Sant 
Antoni ha incorporat la Jota 
Nova, que es va presentar al 
públic el 13 d’octubre, en el 
marc de les Festes del Remei, 
amb una gran acceptació dels 
balladors i del públic. Està 
inspirada en el ball originari 
del municipi. Els professors 
Juanjo Villarroya i Josep 
Rangel són els autors de la 
música de la jota nova.

NOTÍCIES 
BREUS
DAVALLADA DELS 
PREUS DE L’OLI 
La campanya va iniciar-se amb 
bones perspectives, però les 
fortes pluges que van afectar 
el mes d’octubre i novembre 
han malmès l’oliva i la qualitat 
de l’oli. Tot i que aquest any 
no havia de ser de molta pro-
ducció, l’aigua va podrir part 
del fruit i la resta està arribant 
a uns graus d’acidesa molt 
elevats. Segons explicava a 
La Plana Ràdio Lluís Cardona, 
gerent de l’agrícola del camp, 
“les finques que estaven més 
carregades encara es podran 
anar defensant, però per a 
la majoria d’agricultors les 
pèrdues són importants”. Tot 
i això considera que s’ha fet 
una campanya prou bona pel 
que fa a quilos, 6 o 7 milions 
que quilos, una bona produc-
ció, però afectats pel preu i la 
qualitat.

LA SÉNIA 
CELEBRA SANT 
ANTONI 
La Sénia celebrarà diumenge 
la Festa de Sant Antoni. A les 
11.30 hores està prevista la 
Volta dels 3 Tombs. A les 12 
hores, missa en honor a Sant 
Antoni i a les 13 hores, està 
prevista la processó i benedic-
ció dels animals. A les 14.30 
hores, s’efectuarà el dinar de 
Sant Antoni. D’altra banda, 
cal incormar que el Séniafest 
tindrà lloc enguany el dia 10 
de maig.

LA RÀPITA

SANT JAUME D’ENVEJA

Leo Fibla Moreno, el primer nadó 
del 2019, rep la visita de l’alcalde

Municipi cardioprotegit, amb la 
instal·lació de tres desfibriladors

El primer nadó rapitenc 
nascut aquest 2019 es diu 

Leo Fibla Moreno, un xiquet 
que va arribar al món quan 
només feia un minut que 
havia entrat el dia 3 de gener.
El petit va rebre la visita de l’al·
calde, Josep Caparrós, en un 
petit acte de benvinguda i de 
felicitació als pares: Ivan Fibla i 
Maria Moreno.
L’alcalde els va fer arribar a la fa·
mília la seva felicitació personal i 
institucional, en nom de l’Ajun·
tament de La Ràpita, per apor·
tar un nou membre, el primer 
nascut enguany, a la comunitat 
rapitenca.

Leo va néixer a l’hospital Verge 
de la Cinta de Tortosa amb 4 
quilos i 50 grams de pes, i tant 
ell com la seva mare es troben 

perfectament. Leo també ha es·
tat molt ben rebut a casa per la 
petita Gala, la seua germaneta, la 
primera filla d’Ivan i Maria.

L’alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, va visitar el primer nadó rapitenc.

La recent instal·lació de tres 
desfibril·ladors, sumats al 

que ja porta la Policia Local 
al seu vehicle, fan que Sant 
Jaume d’Enveja es converteixi 
en municipi cardioprotegit. 
Els DEA s’han instal.lat a la zona 
esportiva (camp de futbol, pisci·
na i poliesportiu), a l’exterior de 
les instal.lacions del Club de Rem 
Delta (port fluvial·pont “lo Passa·
dor”) i a la zona escolar (col.legi i 
escola bressol). Cal destacar que 

aquest últim ha estat patrocinat 
per l’empresa Carbòniques Alba·
car Gallego C.B qui, amb l’entrega 
d’aquest desfibril.lador al munici·
pi, inicia una sèrie d’actes i patro·
cinis que es portaran a terme du·
rant aquest any 2019 celebrant el 
seu 75é aniversari. Carbòniques 
Albacar Gallego vol compartir 
aquest important aniversari amb 
tota la ciutadania de Sant Jaume 
d’Enveja i agrair·li la seva confi·
ança durant tots aquests anys.Un dels desfibril·ladors. instal·lats.
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ROMEU, CANDIDAT 
A LES PRIMÀRIES 
DEL PDCAT 
ALCANAR
El president del PDeCAT al 
Montsià, Ivan Romeu, ha 
fet públic aquest dijous al 
matí que es presentarà a 
les eleccions primàries del 
Partit Demòcrata al muni-
cipi d’Alcanar. L’actual cap 
de llista de la formació vol 
tornar a presentar-se com 
a alcaldable i és per aquest 
motiu que se sotmetrà a la 
votació de tots els associats 
i associades a l’assemblea 
que tindrà lloc el proper 
divendres 8 de febrer a les 
20 hores a Alcanar. Aquesta 
assemblea de primàries 
sorgeix després de l’intent 
de crear una llista unitària 
amb la resta de formacions 
polítiques, però aquesta 
realitat finalment no ha vist 
la llum.

‘FEM POBLE 
ULLDECONA’ ES 
PRESENTA COM 
ALTERNATIVA
Dissabte un centenar de 
persones van desbordar 
la Sala de Plens de l’Ajun-
tament d’Ulldecona en la 
presentació de Fem Poble!, 
una agrupació d’electors 
formada per presentar una 
candidatura republicana a 
les eleccions municipals del 
26 maig del 2019 a Ulldeco-
na i barris. L’agrupació es 
defineix com a “transver-
sal, inclusiva, horitzontal i, 
sobretot, oberta a totes les 
persones que hi vulguen for-
mar part”. Durant l’acte es 
va informar que Fem poble! 
no és un partit polític, sinó 
una agrupació d’electors, que 
és una alternativa als partits 
polítics prevista per la llei 
electoral per presentar-se a 
uns comicis.

MASDENVERGE     
Sònia Tomàs, cap de 
llista d’Esquerra

L’assemblea local d’Esquerra 
Republicana a Roquetes 

ha escollit a Paco Gas com 
a candidat a les properes 
eleccions municipals. L’actual 
alcalde va ser l’únic que va 
presentar la seva candidatura 
en un procediment obert 
a tota la militància de la 
població. 
Gas va acceptar tornar a encap·
çalar la candidatura d’ERC·Ro·
quetes a les eleccions municipals 
amb una condició: “és l’última 
vegada que em presentaré a les 
eleccions municipals”.
Serà, per tant, una candidatu·
ra que unirà “l’experiència amb 
renovació, garantia de gestió 
rigorosa i transparent amb els 
reptes de futur,  veterania amb  
joventut, i l’alternança entre do·
nes i homes en tota la llista”.  A 
partir d’ara, ja es començarà a 
treballar el nou programa en el 
darrer repte electoral. Des de la 

secció local d’ERC s’ha valorat 
molt positivament el treball dut a 
terme al llarg de les tres últimes 
legislatures, amb la realització a 

Roquetes de les inversions més 
grans dels últims trenta anys 
·principalment entre els anys 
2008·2012·, i la capacitat de 
gestió que Paco Gas ha tingut en 
moments difícils com els actuals, 
on s’ha aconseguit l’estabilitat 
pressupostària i la reducció del 
deute”.

INTERNACIONALITZACIÓ TURÍSTICA 

Delta Ebre Port presenta 
la nova Guia nàutica 

per a l’activitat de xàrters 
als ports ebrencs a l’estand 
que Ports de la Generalitat i 
l’Associació Catalana de Ports 
Esportius i Turístics (ACPET) 
tenen a la Boot de Düsseldorf 
(Alemanya). 
La fira nàutica, que se celebra 
del 19 al 27 de gener de 2019, 
és un referent d’Europa, on els 
ports, els Clubs Nàutics i les As·
sociacions promouen la seva 
oferta nàutica, esportiva i lúdica, 
i les destinacions turístiques hi 
presenten les novetats.  
A l’acte de presentació de Delta 

de l’Ebre”. La Guia nàutica per a 
embarcacions de lloguer amplia 
el seu contingut amb una nova 
ruta que va de les Illes Balears 
al Delta de l’Ebre, i viceversa, 
d’acord amb les necessitats dels 
usuaris de xàrters nàutics. El port 
de la Ràpita lidera la nàutica de 
la costa de Tarragona amb 1.822 
amarradors esportius.
Josep Caparrós ha valorat la fira 
i el contingut de la nova Guia 
nàutica i ha dit que “és important 
estar present als principals focus 
d’atenció del sector nàutic, en 
aquest cas aportant més infor·
mació i noves rutes des del port 
base de xàrters de la Ràpita”.

com el lloguer d’embarcacions 
és un actiu en alça per als ports, 
el sector privat  i les destinacions 
per potenciar el turisme nàutic i 
generar ocupació, riquesa i di·
namisme econòmic a les Terres 

Ebre Port han estat presents el 
gerent de Ports de la Generali·
tat, Joan Pere Gómez Comes, 
l’alcalde de la Ràpita, Josep 
Caparrós, i l’adjunt a la direcció 
del Patronat de Turisme de la 
Diputació a les Terres de l’Ebre, 
Albert Folch, entre d’altres di·
rectius, que han mostrat la seva 
satisfacció per la bona acollida 
de la nova Guia nàutica per part 
de la nova la indústria nàuti·
ca europea. Joan Pere Gómez 
ha explicat que “l’Administració 
portuària impulsa totes les ini·
ciatives del sector nàutic vincu·
lades als ports catalans”. Gómez 
Comes ha afegit que “activitats 

NOVA RUTA
La Guia amplia el seu 
contingut amb una ruta 
per embarcacions de 
lloguer de les Illes 
Balears al Delta de l’Ebre

Delta Ebre Port 
presenta la nova 
Guia nàutica per a 
l’activitat de xàrters 

Presentació de la nova Guia nàutica, a Düsseldorf.

El grup local d’Esquerra 
Republicana de 

Masdenverge va escollir per 
tercera vegada consecutiva 
a Sònia Tomàs per 
encapçalar la llista electoral 
a les municipals. Fa dues 
legislatures, Tomàs va ser la 
primera regidora republicana 
escollida al municipi des de la 
recuperació de la democràcia. 
A més, Sònia Tomàs també 
és consellera de Joventut al 
Consell Comarcal del Montsià.
Tomàs ha afirmat: “a partir de 
la tasca d’oposició construc·
tiva i responsable amb el mu·
nicipi i de la nova conjuntura 
política en que es troba el país, 
estic convençuda que la pre·
sència d’Esquerra Republicana 
a l’Ajuntament de Masdenverge 
creixerà en la següent legisla·
tura”. Entre d’altres, les princi·
pals propostes que portaran els 
republicans masdenvergencs al 

seu programa són les següents: 
la recuperació del patrimoni his·
tòric; la potenciació de la cultu·
ra; la millora de la participació 
ciutadana; i la transparència de 
l’Ajuntament. “El que ens dife·
rencia respecte als altres grups 
municipals és la manera de fer 
les coses, sempre escoltant als 
ciutadans i actuant amb el mà·
xim de transparència”, ha remar·
cat Tomàs, única regidora d’Es·
querra en el consistori.   

Paco Gas, alcaldable 
per última vegada

ROQUETES

Sònia Tomàs.

Paco Gas.
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INDEMNITZACIÓ 
D’ACUAMED A FCC
El laude arbitral, que 
s’ha dut a terme a la Cort 
d’Arbitratge de Madrid, ha 
resolt que FCC (Fomento de 
Construcciones y Contratas) 
va complir “correctament 
amb les seves obligacions 
contractuals” en els treballs 
de descontaminació de 
l’embassament de Flix i que 
va seguir les instruccions de 
la direcció d’obra designa-
da per Acuamed. La Cort 
condemna l’empresa estatal 
a pagar gairebé 1,8 milions 
d’euros pels perjudicis oca-
sionats en aquest procés de 
rescissió de contracte, però 
FCC li reclamarà 60 milions 
d’euros més pel sobrecost 
que va tenir l’actuació. L’al-
calde de Flix, Marc Mur ha 
dit que “des de l’Ajuntament 
estem interessats en què 
es descontamini totalment 
el pantà i estem al marge 
dels problemes que puguin 
existir entre Acuamed i 
l’anterior adjudicatari”.

JUTJARAN UN 
HOME PER DOS 
CRIMS AL 2002       
A BOT
L’Audiència de Tarragona 
jutjarà el maig vinent Oleg 
Makrusin, el darrer individu 
pendent de jutjar per la 
mort de dos homes lituans 
a Bot (Terra Alta) l’any 
2002. Després d’estar fugit 
de la justícia des del 2006, 
Makrusin va ser detingut 
el 26 de gener del 2018 a 
València i, actualment, està 
en presó provisional.

FUTUR DE LES 
NUCLEARS 
Experts de l’OIEA (Or-
ganisme Internacional 
d’Energia Atòmica) han 
visitat aquesta setmana  les 
nuclears d’Ascó i Vandellòs 
per avaluar preliminarment 
l’allargament de la seva 
vida útil.

NOTÍCIES 
BREUS 

SOCIETAT
Les dones del Món 
Rural creen una entitat
Amb la finalitat de donar 

veu a les dones que 
treballen al sector agrícola, 
ramader, forestal i pesquer, 
neix l’Associació de Dones 
del Món Rural, Pageses i 
Ramaderes de Catalunya.
L’entitat, que fins ara actuava sota 
el nom ‘Grup de Dones del Món 
Rural’, s’ha constituït oficialment 
com una associació i s’ha inscrit 
al Registre general de Dret i d’En·
titats Jurídiques del Departament 
de Justícia de la Generalitat. Es 
tracta d’una agrupació sense 
ànim de lucre, apolítica i no vin·
culada a cap sindicat. Segons la 
Generalitat, un 20% de les dones 

es dediquen professionalment 
al sector primari a Catalunya i a 
més, “aporten una gran millo·
ra econòmica, social i cultural 
de les zones rurals d’arreu del 
món”. Per aquesta raó, els prin·
cipals objectius d’aquesta nova 
organització són donar visibilitat 
a la feina de les dones del món 
rural, defensar els seus interessos 
i necessitats, crear sinèrgies i mi·
llorar la igualtat d’oportunitats del 
sector. L’associació es constitueix 
com una font de referència per 
proporcionar informació sobre 
la situació social i econòmica, les 
preocupacions i les necessitats 
reals de les dones del món rural.

EDUCACIÓ
Xecs de fi de carrera 
per cinc joves d’Ascó 

L’equip de govern de 
l’Ajuntament d’Ascó va 

lliurar el xec fi de carrera a 
cinc joves del municipi per un 
import de 3.000 euros cada un. 
Aquest xec es dóna a tots els 
estudiants universitaris que 
han acabat la seva formació 
universitària. 

Es tracta d’unes subvencions 
que es concedeixen des de 
l’any 2009 amb l’objectiu de 
reconèixer l’esforç que han fet 
els estudiants durant el temps 
que han durat els estudis i que 
se sumen als que es donen per 
cada crèdit aprovat durant tota 
la carrera.

LA TERRA ALTA 
PRESENTA LA 
RUTA DEL VI
El Consell Comarcal de la Terra 
Alta i el Consell Regulador de 
la Denominació d’Origen (DO) 
Terra Alta va presentar la Ruta 
del Vi de la Terra Alta, en el de·
curs d’un acte que va tenir lloc 
a l’Oficina Municipal de Turis·

me de Gandesa. L’alcalde de 
Gandesa i president del Consell 
Comarcal de la Terra Alta, Car·
les Luz, i el president del Consell 
Regulador DO Terra Alta, Joan 
Arrufí, van presidir la presentació 
del material divulgatiu d’aquest 
nou producte turístic de la con·
trada, una ruta que inclou una 
vintena de cellers que  ofereixen 
visites al públic i fins a 32 activi·
tats enoturístiques que es poden 

fer a la Terra Alta. El material 
divulgatiu que es va presentar 
consta d’un fullet desplegable 
que aplega per primer cop tots 
els cellers terraltins que obren 
les seues portes al públic, fent 
indicacions de les caracterís·
tiques i de les condicions del 
programa de visites que ofe·
reixen. També recull la diver·
sitat d’activitats enoturístiques 
paral·leles a la visita de cellers 

que ofereix la comarca, dividi·
des en diferents apartats: eno·
turisme cultural, entre vinyes, 
gastronòmic, familiar i per a 
experts i apassionats del món 
del vi.
El material inclou mapes, ex·
plicacions sobre la gastro·
nomia, els paisatges, l’oferta 
agroturística i el calendari de 
festes del vi que s’organitzen a 
la Terra Alta durant l’any. 

INDIGNACIÓ A L’AGRICULTURA
Les Terres de l’Ebre es manifesten en defensa 
dels cítrics pel “moment crític” que viuen
Aquest dilluns al 

vespre es van celebrar 
manifestacions paral·leles a 
Alcanar, Santa Bàrbara i l’Aldea. 
El territori, viu un “moment crític” 
a causa de la complicada cam·
panya del sector dels cítrics que 
està arrossegant altres sectors 
econòmics. L’alcalde d’Alcanar, 
Joan Roig, va alertar que s’han 
destruït ja “centenars de llocs 
de treball” mentre s’abandonen 
explotacions i infraestructures 
agrícoles i moltes empreses re·
lacionades amb la citricultura 
estan tancant. L’Ajuntament d’Al·
canar és l’únic de Catalunya que 
s’ha adherit a la Plataforma per la 
Dignitat del Pagès, que ha nascut 

al País Valencià per defensar la 
citricultura. 
En la manifestació de dilluns es 
va exigir l’aplicació de la clàusula 
salvaguarda contra el lliure mer·
cat de cítrics africans a Europa. 
Per aquest motiu, es va demanar 
al govern espanyol “que prengui 
la iniciativa” perquè la Unió Euro·
pea (UE) intervingui. 
Així mateix, dir que l’alcalde d’Al·
canar, Joan Roig, diversos re·
gidors d’ERC del Baix Ebre i el 
Montsià, amb la diputada Irene 
Fornós, i el president de la fede·
ració de l’Ebre del partit, Alfons 
Montserrat, van presentar una 
moció en defensa del sector ci·
trícola, dilluns passat. Manifestació de dilluns a Alcanar, una de les tres que van fer-se al territori.
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S’ha de llegir la poesia sota 
dues mirades, la masculina i 
la femenina?
Les dones hem estat poc visibles 
en el món de la literatura al llarg 
de la història. Ha arribat el mo·
ment de parlar. Me n’adono que 
en els darrers anys, les dones hem 
après a mirar·nos les unes a les 
altres amb ulls diferents, fem més 
pinya, ens agrupem en col·lec·
tius per fer sentir la nostra opinió. 
I quan escrivim, ho hem de fer 
també per les dones que no te·
nen veu, que n’hi ha.

Per què a molts lectors els cos-
ta accedir a la poesia?
S’ha de tenir el paladar entrenat 
per llegir poesia. Quan és art, la 
poesia és una delicatessen. El 

He rebut una autèntica 
lliçó poètica per part de 

la poeta, que no poetessa, 
Montserrat Boldú. Emocions, 
sensacions, bellesa, subtilesa..., 
tot està perfectament explicat 
en un llibre titulat Vestit de 
flors per a una dona nua, 
molt directe, molt personal, 
que reflecteix, justament, la 
personalitat de la seva autora. 
Una noia amb un fort caràcter, 
però, també, profundament 
humana, emotiva, càlida, dolça 
i sensual com la seva poesia.

He llegit recentment que la 
poesia no serveix per a res.
Qualsevol expressió artística, ja si·
gui música, pintura o poesia, a mi, 
m’ajuda a viure. L’expressió “No 
serveix per a res” té una lúgubre 
connotació negativa; sembla que 
hagi sortit dels llavis freds d’un 
empresari insensible. Potser qui 
l’ha escrita cerca el camí cap a la 
felicitat per altres vies allunyades 
les meues; difícilment, però, ens 
entendríem; segurament, vibrem 
en diferents longituds d’ona. De 
què serveix contemplar els colors 
d’un cel ple de matisos rogencs? 
El contacte amb la bellesa, a mi, 
em fa sentir rica i agraïda. La po·
esia també s’escriu per denunciar 
situacions d’injustícia; un poema 
pot despertar la consciència crí·
tica, ajudar a reflexionar.

«EL MOT “POETA” ÉS 
ETIMOLÒGICAMENT 
FEMENÍ. “POETESSA”
GENERA UNA
DISCRIMINACIÓ
LINGÜÍSTICA
INNECESSÀRIA”»

lector de poesia s’ha de deixar 
seduir sense necessitat de com·
prendre del tot. La percepció del 
poema canvia segons el nostre 
estat d’ànim.
Aquest és un dels motius pels 
quals escric poesia per a infants 
(El gripau Estanislau... i altres poe·
mes, Onada Edicions), perquè no 
voldria que quan els meus alum·
nes fossin adults, es perdessin 
el plaer que suposa llegir alguns 
versos de la nostra literatura.

La recent Premio Cervantes, 
Ida Vitale, diu que “la poesia 
busca treure de l’abisme al-
gunes paraules que poden 
constituir el teixit de cicatrit-
zació que tots perseguim, sen-
se saber-ho”. Ho creu també?
Tot poema neix d’una necessitat 
que busca en l’escriptura un auxi·
li. Les paraules poden curar.

En el teu poemari Vestit de 
flors per a una dona nua, què 
intentes dir al lector?
El que volia dir, ja ho he dit; està 
escrit en els versos. Per si una part 
del missatge queda amagada, et 
diré que la clau es pot trobar en 
el primer i darrer poema. Una 
dona madura que decideix viure, 
expressar·se en llibertat i navegar 
amb paraules per les sensacions a 
nivell de pell, parlar de sensualitat 
, de passió i d’emocions, sol rebre 
crítiques si es mou en ambients 

conservadors; aquestes crítiques 
solen venir de persones que no 
han viscut mai el goig del desig 
màxim: “Sóc un clatell que s’ex·
posa als savis”. En aquest recull, 
en el poema final, hi ha la decisió 
de trencar les cadenes que de ve·
gades porta la passió, i nedar cap 
a l’horitzó, cap a la llibertat.

La poesia que escrius està vin-
culada al teu món interior?
Els poemes que escric no són la 
meva autobiografia. La meva vida 
no és interessant per ella matei·
xa. Els poetes, sovint, portem una 
disfressa; ensenyem de nosaltres 
mateixos el que volem ensenyar. 
M’agrada explorar les sensacions 
que provoquen les paraules. La 
poesia és un espill, intentes que el 
lector es trobi a ell mateix, es faci 
protagonista d’uns sentiments 
que no li són aliens del tot. La po·
esia et dóna la llibertat d’imaginar 
i de ser, de visitar altres maneres 
de sentir i de viure. El que m’ena·
mora de la poesia no és la mètrica 
en si, sinó la combinació de pa·
raules que creen una realitat que 
em commou. Tot i això, necessito 
que els poemes que escric tin·
guin un ritme.

Com veus l’estat de la poesia, 
en aquests moments, a les 
Terres de l’Ebre?
En aquests moments diria que a 
les Terres de l’Ebre estem vivint un 

esclat poètic. S’escriu, es recita i 
es publica. Ha crescut el nombre 
de recitals, lectures públiques de 
poesia i assistència a aquests ac·
tes. Un altre tema seria si es venen 
llibres de poesia... Aquí m’agra·
daria parlar del col·lectiu Dilluns 
d’arts al Forn, un col·lectiu obert 
de gent interessada en la cultura, 
en l’art. Ens trobem el 1r dilluns 
de cada mes al Forn de la Canon·
ja de Tortosa. Allí compartim, ens 
coneixem i sabem el que es fa i es 
desfà per les nostres terres.

A una illa deserta, t’emporta-
ries un poemari de Gustavo 
Adolfo Bécquer o un de Sal-
vador Espriu?
A Bécquer no caldria que me 
l’emportés, perquè als 15 anys em 
sabia de memòria les “Rimas”. Les 
“Leyendas” em van agradar força. 
No renegaré mai de Bécquer, que 
quan era adolescent em va fer 
sentir emocions molt intenses! 
Recordo un exercici molt inte·
ressant que ens va proposar un 
professor de Literatura, dos po·
emes que, en teoria, volien dir el 
mateix, però l’un era de Bécquer 
i l’altre d’un poeta mediocre. No 
he oblidat mai la lliçó. No tot el 
que s’escriu és bo. Ens cal haver 
llegit molt i continuar llegint per 
anar polint el nostre criteri lite·
rari. M’emportaria el poemari de 
Salvador Espriu. Em fas unes pre·
guntes...

MONTSERRAT
BOLDÚ
POETA
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QUÈ LI PASSA A LA 
RAPITENCA?
En les tretze últimes jorna-
des, només dues victòries. 
Per què no guanya partits i 
marca pocs gols la Rapitenca? 
. És pel sistema de joc? Quin 
és el motiu? Els killers de la 
passada temporada a Segona 
catalana, Dilla (Gandesa) 
i Nacho (Ulldecona) van 
marcar 57 gols i en aquesta 
només porten 6 gols a 1a 
Catalana (Nacho ja no està). 
El salt de categoria és conis-
derable però això no afecta 
a Agus (Móra nova), Gallego 
(Ampolla) o Callarisa (La Sé-
nia) Que marquen gairebé les 
mateixes dianes a 2a catalana 
que a la 3a Catalana. I Nacho 
confirma la dada: en dos 
partits ja ha marcat dos gols 
a l’Ulldecona. I a la Rapitenca, 
sol 1 en 8 partits de titular. 
Penso que alguna cosa falla a 
la Rapitenca; només cal veure 
que el màxim golejador és un 
migcampista, Sabate amb 8 
gols (4 de penal). Jo no sóc 
entrenador, però sí analista 
per veure dues dades molt 
clares: el sistema de joc no va 
a favor dels que han de mar-
car gols i la secretària tècnica 
no ha estat molt encertada 
en fitxatges. Ja no hi són 
Aleix Salvadó, Felipe, Marc 
Garcia i Nacho més la baixa 
de Raul Istoc i ja han arribat 4 
nous fitxatges per mala plani-
ficació. Que cadascú tregui les 
seves conclusions.  
Don Fernando, i vostè que en 
pensa?

CELMA

RAÜL          
SANCHEZ
Dilluns vaig veure el documen-
tal ’26 de abril. Play Again’,  
que es va emetrà a Tortosa 
a través de la Fundació de la 
Federació Catalana de Futbol 
amb la col·laboració de la Se-
cretaria General de l’Esport a 
Terres de l’Ebre i la Universitat 
EUSES. Per qui no conegui la 
història, explicar que a l’abril 
farà cinc anys que Raúl Sanc-
hez, en un partit de la Lliga de 
Veterans Vallès-Maresme, va 
rebre una forta puntada de 
peu a l’esquena per part d’un 
jugador de l’Equo Calella, que 
li va causar una lesió medul·lar 
i el va deixar tetraplègic. El 
documental commociona. I 
també emociona. La capacitat 
que està tenint Raul per millo-
rar, dins del possible, cada dia, 
és una lliçó. Però és molt trist 
que s’hagi de lamentar una in-
cidència tan greu per un partit. 
Aquest documetal l’haurien de 
veure directius, entrenadors, 
jugadors, pares, mares i tots 
els aficionats en general que 
visiten a un recinte esportiu. Ja 
sé que sempre és una minoria 
la que crea problemes. Però 
aquest documental ha de 
servir per ser-ne conscients de 
la dimensió fatídica que pot 
tenir la violència. Ha d’ajudar 
a conscienciar que res així ha 
de passar mai. És l’objectiu. 
D’altra banda, 5 anys des-
prés, encara no s’ha celebrat 
el judici... aquest és un altre 
tema per parlar-ne en un altre 
moment. 

MICHEL

MINUT 91 . A CANAL TERRES DE L’EBRE
Diumenge, 22.30h. Resums: Ascó-Pobla, Rapitenca-Balaguer, 

Tortosa-Ulldecona, Gandesa-M Nova, Ampolla-Valls,  Perelló-Jesús 

i Maria, la Cava-Rapitenca, Roquetenc-Batea i Amposta B-Vilalba. 

Convidats: Robert Avinyó (Godall) i Cristian (J i Maria).

TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó va guanyar el primer 
partit del campionat a casa. 

Va ser contra el Castelldefels 
(3-1). 
Un triomf necessari i que s’ha fet 
esperar. L’equip de la Ribera acu·
mula 4 jornades sense perdre (8 
punts de 12) i es distancia de la 
zona de descens, tot i que enca·
ra la té a prop.
Del partit cal dir que el Castell·
defels va estar millor a la primera 
meitat, quan va tenir el control 
del joc i va fer dos pals. Però va 
ser l’Ascó, en una contra, qui va 
marcar en una jugada ben cul·
minada per Víctor Bertomeu. 
Malgrat això, els visitants van 
empatar poc abans del descans. 
A la represa, el partit va igua·
lar·se. Un penal que va assenya·

lar l’assistent va ser el 2·1, obra 
de Bertomeu. El Castelldefels 
es va abocar i l’Ascó va patir per 
l’ansietat del moment. Els barce·
lonins van estar a punt d’empa·
tar, però del 2·2 es va passar al 
3·1 amb una rematada de Revi, 
el darrer fitxatge, que debuta·
va de forma feliç. L’Ascó, demà 
dissabte, afrontarà el tercer partit 
seguit a casa, contra la Pobla.  

L’Ascó va assolir el 
primer triomf a casa

UE RAPITENCA

La Rapitenca va perdre al 
camp del Cambrils Unió, 

rival directe en la zona de 
descens (2-0).                    
Fou un pas enrere per un equip 
que venia encoratjat per l’empat 
i la imatge oferta a Almacelles. 
El tècnic Camarero  considera·
va que “possiblement vam fer la 
millor primera meitat i vam re·
accionar positivament però sen·
se encert en els darrers metres. 
La derrota fou dolorosa però la 

Rapitenca mereixia més tal com 
va anar el partit”. Omar, davanter 
que estava al Torrevieja (prefe·
rent valenciana), s’ha incorporat. 
Si ja té la fitxa, debutaria diumen·
ge en un altre partit clau, a casa 
contra el Balaguer. Pachu torna 
i Demba i Marqués, que tenien 
molesties, podran jugar. Barri i 
Brayan seran baixa. El partit és 
una nova prova per a l’equip que 
ja té reforços i que no pot agreu·
jar la seua situació. 

Omar (Torrevieja), 
nova incorporació

L’Ascó va guanyar el Castelldefels.

CARLOS ALÓS FITXA 
PER FAR RABAT

El tècnic tortosí Carlos 
Alós Ferrer ha signat 

aquest dilluns amb l’equip 
marroquí Forces Armées 
Royales (FAR) de Rabat, un 
dels històrics del futbol 
marroquí, un contracte que 
el vincula al club fins al final 
de la temporada, amb opció 
de renovació. L’equip és ara 
12è (en una categoria de 
16). 

L’entrenador responia al perfil 
que buscava el club. Acabar 
l’actual temporada classificat 
entre els primers cinc llocs de 
l’actual lliga marroquina, és la 
meta a què s’ha compromès 
el nou mister. Al costat d’Alós, 
al cos tècnic, hi serà el també 
tortosí Àlex Accensi. 
En el primer partit, dimecres, el 
FAR Rabat va perdre contra el 
Raja Casablanca (2·1).

A l’Orino
Jordi Fabregat ha estat en trac·
tes amb l’Orino, per poder diri·
gir a l’equip andorrà.

PROPERA JONADA

TERCERA DIVISIÓ
Ascó-Pobla, 
dissabte 16.30 h.

PRIMERA CATALANA
Rapitenca-Balaguer, 
diumenge 12 h.

SEGONA CATALANA

DISSABTE

Ampolla-Valls 16h
Pobla-Reddis 16h
Riudoms-Amposta 17h
Vendrell-Catllar 18h

DIUMENGE

Canonja-Camarles 12h
La Sénia-Pastoreta 12.15h
Gandesa-M. Nova 16h
Tortosa-Ulldecona 17h
Vilaseca-Torreforta 18h

TERCERA CATALANA

DISSABTE

l’Ametlla-Aldeana 15.30h
Catalònia-S Jaume 
16.30h
Roquetenc-Batea  16.30h

DIUMENGE

Masden.-Flix  12 h
La Cava-Rapitenca 12 h
R Bítem-S Bàrbara 12 h
Perelló-J i Maria 12h
Alcanar-Godall 12.15h
Olimpic-Corbera 17h

QUARTA CATALANA

DISSABTE

Tivenys-Deltebre 16h
E Escola-la Cava 17h
Amposta-Vilalba 18.15h

DIUMENGE

Ginestar-Catalònia 16h
Benissanet-Fatarella 
16h
Arnes-Xerta 16.30h
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EL GANDESA VA 
VENDRE CARA LA 
DERROTA A VALLS
El Gandesa va perdre al 
camp d’un líder, el Valls, 
que ja porta 17 jornades 
sense perdre (des del partit 
a Gandesa), amb 15 victòri-
es seguides. Els terraltins, 
tot i perdre, van fer molt 
bona imatge. Així ho deia el 
seu tècnic, Alberto López: 
“la primera meitat va ser 
igualada, disputada amb 
molta intensitat, però les 
ocasions més clares van 
ser nostres, amb una acció 
d’Adri i una altra d’Ubalde, 
poc abans del descans”. A 
la represa, segons el tècnic 
gandesà:  “ens van marcar 
aviat l’1-0 i això va condici-
onar. Però, amb els minuts, 
vam reaccionar i vam tornar 
a tenir ocasions que el seu 
porter va evitar. Va ser el 
millor jugador del partit i 
ens va privar de poder em-
patar. Ja als darrers minuts, 
arran d’un penal dubtós, 
el Valls va sentenciar amb 
el 2-0”. Alberto afegia que 
“malgrat la derrota, felicitar 
als jugadors perquè van fer 
un gran partit, deixant una 
bona imatge al camp del 
millor equip de la categoria 
que portava 14 victòries se-
guides. El 2-0 no va ser just 
i fou massa inflat pel que 
es va veure. El seu porter 
va ser decisiu”. El Gandesa 
rebrà el Móra la Nova, diu-
menge (16h).  

SEGONA CATALANA
Bona imatge del 
Tortosa, a Móra la Nova
El Tortosa va guanyar en la seua 
primera visita oficial a Móra la 
Nova (2·4). Els de German van 
ser els dominadors al primer 
temps, avançant·se amb un gol 
de De la Torre, que tornava, i 
amb un altre de Sergi Duran, 
després d’una gran jugada. El 
0·1 va ser protestat per fora de 
joc. El Tortosa, al primer temps, 
va tenir altres opcions mentre 
que al Móra la Nova li va costar 
tenir la pilota. A la represa, els 
moranovencs van estar millor. 
El Tortosa va haver de fer un pas 
enrera. Vernet, de falta, va mar·
car l’1·2 i el partit es va ajustar. 
Però els locals es van quedar en 
10 i els riscos que van assumir 

van propiciar contres d’un Torto·
sa que va perdonar però que va 
marcar l’1·3 amb una bona acció 
de Pol Benito. El Móra la Nova, 
orgullós, va insistir i Frede va fer 
el 2·3. Els locals van intentar·ho 
però una contra visitant va valdre 
el 2·4. Nando, tècnic del Móra 
la Nova: “a la primera meitat el 
Tortosa ens va superar, més do·
minador i efectiu. Però la represa 
va ser més nostra, tot i el Tortosa 
va disposar de més espais. Vam 
ser atrevits i vam pressionar, amb 
molt bona actitud, lluitant fins el 
final”. German, del Tortosa: “vam 
fer un partit molt complet, tenint 
ocasions per haver pogut decidir 
a la represa i no patir”. 

UN LÍDER 
FERMVictòria de 4 punts per 

a l’Amposta (3-1)
L‘Amposta va sumar 3 punts vi·
tals per distanciar·se de la zona 
de descens, contra el Vilaseca 
(3·1). A la primera meitat, Arnau 
Beltran va fer l’1·0 amb un golàs 
des de 30 metres. L’Amposta va 
dominar i va reclamar un penal, 
que no fou xiulat. I poc abans del 
descans, arran d’un penal, el Vi·
laseca va empatar. A la represa, 
arran d’un penal dubtós, l’Am·
posta va perdonar el 2·1. Però la 
insistència va comportar el gol 
de Carles, amb gran definició i, 
posteriorment, Carles va sen·
tenciar amb un llançament de 
falta directa. Xavi Cid, tècnic de 
l’Amposta: “a la primera meitat, 
per joc i ocasions, havíem d’ha·

ver finiquitat el partit amb un 2 
ó 3 a zero. Però, amb el penal al 
45, vam arribar al descans amb 
l’1·1. A la represa va costar en·
trar en situació però cal destacar 
que l’equip va tenir la personali·
tat que va mancar en la jornada 
anterior. Malgrat fallar el penal, 
l’equip va reaccionar amb el gol 
de Carles. I amb el 2·1, Carles, 
de falta, va sentenciar. Victòria 
important després d’una derrota 
per recuperar·nos i seguir en la 
línia que portàvem”. 
Francisco, tècnic del Vilaseca: 
“vam competir bé fins el final i 
estic satisfet del treball, tot i la 
derrota al camp d’un bon equip, 
que té molts recursos”.

CF LA SÉNIA
Triomf valuós per 
l’autoestima (0-4)
La Sénia va guanyar al camp del 
Reddis (0·4). Una victòria, des·
prés de la derrota a Ulldecona, 
important per la moral i la mo·
tivació de l’equip. Jofre, Zara·
goza (2) i Callarisa van marcar. 
Segons Serrano, tècnic de la 
Sénia: “va ser un partit que vam 
afrontar amb diverses baixes de 
l’equip titular que venia jugant 
les darreres jornades però els 
jugadors que van sortir, menys 
habituals, van estar a un gran 
nivell. En general, tot l’equip. A 
la primera meitat el partit va ser 
igualat. Nosaltres vam estar ben 
posats i ens vam avançar amb el 
gol de Jofre. A la represa, en 5 

minuts, vam sentenciar amb el 
0·3. Després, vam tenir el con·
trol del partit, amb pilota i sense 
ella i vam estar força bé, marcant 
David el 0·4 ja al final”. Serrano 
afegia que “era molt important 
refer·nos després de la derrota 
dolorosa a Ulldecona. Estic molt 
satisfet del treball i de l’actitud, 
demostrant que l’equip és com·
petitiu”. Un jugador local, des·
prés de topar amb un company, 
va protagonitzar l’ensurt de la 
tarde. Afortunadament, es va re·
cuperar posteriorment un cop 
fetes les proves pertinents.
La Sénia rebrà en la propera jor·
nada a la Pastoreta, cuer.   

CF ULLDECONA
Impuls per allunyar-se 
de la zona de descens
L’Ulldecona va guanyar la Pobla 
(3·1). Segona victòria seguida i 
pas endavant per distanciar·se 
de la zona de descens. Segons 
el tècnic Carlos Gilabert: “vam 
fer un partit molt complet tàc·
ticament. Felicito els jugadors. 
Sabíem que ens enfrontàvem 
a un bon equip. I la feina va ser 
excepcional i efectiva. Ens vam 
avançar al primer minut però, 
tot i l’empat de la Pobla, arran 
d’un rebot, vam seguir igual. Va 
ser important fer el 2·1 a l’inici 
de la represa, i vam insistir fins 
a sentenciar amb el 3·1, a partir 
d’una recuperació de pilota i una 
passada a l’esquena de la defen·

sa rival. Victòria important. Hem 
de seguir, en la línia que portem, 
amb l’actitud i la intensitat amb 
la que es va jugar”. Nacho, Ivan i 
Obi van marcar. L’Ulldecona visi·
ta diumenge el Tortosa. Gilabert 
tornarà al municipal Otero, però 
ara com a tècnic visitant.

EL CAMARLES 
CREIX, GUANYANT A 
L’AMPOLLA (3-0)
El Camarles fa sis jornades que 
no perd (12 punts de 18) i se·
gueix creixent a la taula. En el 
derbi va vèncer 3·0 a l’Ampo·
lla. Els camarlencs van encarri·
lar el partit a la primera meitat 
amb els gols de Ferreres i de 

Curto. L’Ampolla va intentar·ho 
però no va poder entrar en el 
partit i els locals van decidir a 
la represa, a manca d’un quart 
pel final, amb un gol de Samu, 
quan l’Ampolla havia assumit 
riscos i va perdre una pilota en 
zona d’iniciació. Amb la derrota, 
els ampolleros s’han estancat, 4 
punts de 15 possibles. 
Kiki, tècnic del Camarles: “vam 
fer la millor primera meitat de 

la lliga, marcant dos gols i te·
nint altres ocasions a més de 
jugar ben posats, disposant de 
la possessió de la pilota. A la 
represa, el partit es va igualar 
i l’Ampolla va fer un pas enda·
vant. Vam seguir ferms i en una 
recuperació de Samu ell ma·
teix va marcar el 3·0. Victòria 
important per seguir prop de la 
tercera plaça”. Enric Alaixendri, 
tècnic de l’Ampolla: “ens va fal·

tar intensitat defensiva, a la pri·
mera meitat. A la segona vam 
dominar més el joc però no 
vam estar encertats cara el gol 
i ells van aprofitar un error nos·
tre per sentenciar el 3·0. Bona 
resposta a la represa, però la 
primera part ens va passar fac·
tura”. 
Guillem i Samu foren les baixes 
de l’Ampolla que demà rebrà el 
líder Valls.

Nacho, jugador de l’Ulldecona.

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

45
50
40
30
41
29
32
26
30
35
24
32
16
27
23
10
14
18

8
24
28
19
31
25
19
28
27
35
24
34
26
34
24
36
45
52

49
44
36
32
32
31
30
25
25
24
23
21
19
19
17
12
11
7

equip                    GF       GC     PNTS
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L’ALDEANA FA 17 
PARTITS QUE NO 
PERD (0-0)
L’Aldeana ja fa 17 partits 
que no perd després d’haver 
empatat a casa amb el Ca-
talònia (0-0). Partit igualat, 
amb poques opcions i amb 
un arbitratge un xic descon-
certant per als dos equips. 
El col.legiat no va xiular 
un penal de Gerard, porter 
visitant, als primers minuts. 
I tampoc va xiular-ne un 
possible al visitant Xescu. 
A més, va xiular un fora de 
joc a cada equip, que no era, 
en jugades que eren opcions 
de gol. Els dos equips van 
tenir arribades aillades però 
sense excessiva claredat. Al 
final, empat a zero que va 
ser just tal com va anar el 
partit. 
Marcos Garcia va fer de mis-
ter eventual del Catalònia, 
amb el suport a la banqueta 
de Nacho i d’Isidro.
Una opció per agafar el Cata 
va poder ser la de l’aldeà 
Bartolo Meca.  Però ara 
també està la del canareu 
Juanjo Agustin. Ha existit un 
contacte, però de moment 
no hi ha res confirmat. D’al-
tra banda, dir que al camp 
de la Santa Creu de Jesús 
ja s’ha fet la instal.lació 
del nou enllumenat, una 
millora que el club reclama-
va. El Cata (4 punts de 18), 
rebrà demà el Sant Jaume 
mentre que l’Aldeana anirà 
a l’Ametlla de Mar.  

TERCERA CATALANA
El líder CE Perelló 
incorpora un davanter
El Perelló ha incorporat al da·
vanter Walter Consentino (ex·
Cambrils). Compensa les baixes 
de Cristian Gonzalez.
El Perelló és líder en solitari des·
prés de vèncer el Corbera en el 
partit de festes (6·3). Els de Mo·
linos van ser letals a la primera 
meitat quan van marcar quatre 
gols. Joab, amb un gran tret 
des de fora de l’àrea, Jusi, Jack 
i Didac van posar el 4·0. El Cor·
bera, tot i tenir alguna opció, no 
va estar dins del partit i va anar 
a remolc. El seu tècnic ha haver 
de fer un canvi a la mitja hora 
per recomposar l’equip.Però tot 
va canviar a l’inici de la represa 
quan els visitants van fer 3 gols 

en els primers minuts. El Corbe·
ra, a la represa, va ser més agres·
siu i va jugar amb molta intensi·
tat davant d’un Perelló que es va 
acomodar.El partit es va ajustar i 
el Perelló va patir fins que Marc 
va establir el 5·3. Als darrers mi·
nuts ja va baixar la intensitat del 
joc. El Corbera va disposar d’una 
ocasió amb un tret de falta i el 
Perelló va tenir·ne una, en la 
contra posterior, amb una excel.
lent jugada de Jack. Manel, por·
ter suplent que va fer de jugador 
de camp en lesionar·se Jusi, va 
tenir una oportunitat i, finalment, 
Xavi, amb qualitat, va marcar el 
6·3, després d’una intel.ligent 
acció de Didac. 

RELLEU AL 
CATALÒNIATriomf amb doble 

valor de la Cava, a Flix
La Cava va vèncer merescuda·
ment a Flix, equip que era co·
lider (0·2). Pas endavant dels 
blanciblaus que van dedicar·li la 
victòria a Sergi Grau, jugador de 
la Cava que va patir un accident, 
divendres per la nit quan tornava 
de l’entrenament.
Primera meitat amb control del 
joc de la Cava que, durant els 
primers 30 minuts, va disposar 
de 3 ocasions clares, d’u con·
tra u amb el porter local. En els 
darrers minuts del primer acte el 
partit es va igualar i el Flix, amb 
l’aparició de Xixo al centre del 
camp, va tenir més la pilota i va 
fer un parell d’arribades amb pe·
rill, amb accions de Tini.

A la represa, d’entrada, el Flix va 
pressionar més amunt i va gaudir 
de dues possibilitats, en jugades 
de Luis Garcia. Amb els minuts, 
el partit es va trencar i la Cava, 
amb gent de refresc, va impo·
sar·se. 
D’una falta a la frontal de l’àrea 
visitant, a favor dels locals, es va 
passar  a una contra que acaba·
ria amb un penal del porter local. 
Ferran no va fallar. Amb el 0·1 i 
la Cava molt posada, una altra 
contra fou el 0·2, obra de Fer·
ran, amb assistència de David. 
Victòria merescuda de la Cava 
en un partit complet, amb molta 
actitud i motivació. El Flix no va 
ser letal com altres dies. 

RAPITENCA-R BÍTEM
Un penal polèmic fou 
l’empat local (3-3)
Ramon Sancho, de la Rapitenca: 
“va ser un partit molt disputat, 
intens, amb alternatives. Després 
de començar perdent, vam re·
muntar. Però amb el 2·1, gols de 
Richard, el R. Bítem va capgirar 
el marcador amb el 2·3. Final·
ment, de penal, vam empatar a 
3. Hem de millorar. La majoria de 
gols que encaixem venen d’erra·
des nostres. D’altra banda, sense 
ser una excusa, remarcar les bai·
xes: fins a 5 (2 sancionats i 3 amb 
el primer equip). Així mateix, vull 
felicitar a la resta de la plantilla 
pel compromís i l’esforç”. David 
Garcia, del R. Bítem: “les decisi·
ons arbitrals ens van perjudicar 

molt. Un dels gols que ens van 
fer va ser una falta que no era. I 
el penal que fou el 3·3 només el 
va veure l’àrbitre. Nosaltres ens 
vam avançar amb gol de Jota, de 
penal, però la Rapitenca va em·
patar en una primera part en què 
vam estar ben posats, amb altres 
opcions. Ells a la represa van 
pressionar més i van remuntar. 
Però, en acció d’estratègia, Pau 
va empatar i, després, Roda va 
fer el 2·3. Una jugada en què va 
haver una falta prèvia a Emili, no 
xiulada, va acabar amb un penal 
que no va ser·ho. Tot i les baixes, 
vam estar bé, amb opcions, però 
el penal ens va privar del triomf”. 

UD JESÚS I MARIA
Un triomf que impulsa, 
a Masdenverge (1-3)
Gerard Capera, del Masdenver·
ge: “va ser un partit bastant igua·
lat. A la primera meitat ells van 
estar un xic millor, tot i que van 
haver ocasions pels dos. D’un 
llançament de banda ens van 
fer el 0·1 i el 0·2 va venir d’una 
pèrdua quan es cobria la pilota 
perquè surtís fora. A la represa, 
vam pressionar més. Ells van fer 
contres i nosaltres vam crear 
opcions, amb 2 penals no xiulats 
(un ho era). De falta, vam fer l’1·2 
i ens vam abocar però arran d’un 
rebot, contra visitant i 1·3. Ells 
tenen un bon equip però nosal·
tres mereixiem més”. Ito, del J i 
Maria: “ens vam adaptar. A la pri·

mera meitat ens vam posar amb 
el 0·2, amb moltes ocasions per 
sentenciar. A la represa, dues 
opcions inicials i després un gol 
fantasma (no entra) fou l’1·2.  
Però una gran jugada de Salva va 
definir·la Ximo amb l’1·3. Bona 
victòria. Potser resultat curt”.  

Ximo va fer l’1-3.

1. Perelló
2. Aldeana
3. J i Maria
4. Flix  
5. Rapitenca
6. La Cava
7.   Batea 
8. Olímpic
9. S Bàrbara
10. Corbera
11. Catalònia
12. Roquetenc
13. R Bítem
14. Ametlla
15. S Jaume
16. Godall
17. Masdenve.
18. Alcanar

50
33
43
43
55
42
43
40
26
42
22
28
41
20
30
25
20
10

28
16
22
26
34
27
27
28
20
32
18
31
29
25
36
45
51

118

36
33
33
33
31
31
30
29
29
27
27
24
22
21
19
18
7
0

equip                 GF       GC     PNTS

SANTA BARBARA I 
AMETLLA EMPATEN 
SENSE GOLS
Parra, tècnic del Santa Bàrba·
ra: “va ser un partit marcat pel 
respecte, en el que a la primera 
meitat gairebé no van haver·hi 
ocasions i a la segona, dins de 
la igualtat, el joc va seguir travat 
si bé va ser l’Ametlla qui va tenir 

les ocasions més clares, dins de 
les poques que van existir”.
Josep Maria Rovira, tècnic de la 
Cala: “la primera meitat va ser 
anivellada, molt tàctica, amb els 
dos equips ben posats, sense 
crear ocasions cap dels dos. Jo 
crec que els dos equips sabíem 
que era un partit en el que, per 
la igualtat existent, es veia que 
qui marcava primer tenia moltes 
opcions de guanyar. Per això era 

important no rebre gol. I els dos 
equips vam estar molt ferms en 
l’aspecte defensiu. A la segona 
meitat vam intentar crear es·
pais però no va ser possible. No 
obstant, vam tenir una doble 
ocasió, quan un jugador local 
va traure la pilota amb l’esque·
na. Després, quan faltaven uns 
15 minuts, l’expulsió de Sergi 
Cid no calia. Fou molt rigoro·
sa. Amb 10, vam replegar·nos 

i vam mantenir el resultat. En 
definitiva, un punt positiu i més 
al camp del Santa Bàrbara. Se·
guim puntuant i ara ja esperar 
el partit de demà, també com·
plicat, contra l’Aldeana. L’equip 
va jugar ben posat i, en gene·
ral, va merèixer puntuar, tenint 
l’ocasió més clara del partit, a 
la segona meitat”. El Santa vi·
sitarà Bítem, diumenge, partit 
especial per a Parra.
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DAVANT EL CUER 
ALCANAR (12-1)
El Batea va golejar el cuer, 
l’Alcanar, per 12-1 i, d’aques-
ta forma, és setè, amb 
30 punts, a sis del líder. 
Chema, tècnic del Batea, 
comentava que “poca cosa 
a dir del partit, únicament 
destacar l’actitud dels 
jugadors de l’Alcanar en 
una temporada que ha de 
ser molt dura i que estiguin 
competint amb la voluntat 
que ho fan”. El Batea es 
desplaça demà al camp del 
Roquetenc. L’Alcanar rebrà 
el Godall, en la propera 
jornada. 

LA FATARELLA 
SUPERA EL 
GINESTAR (3-1)
José Víctor, de la Fatarella: 
“la primera meitat nostra va 
ser molt bona. El gol d’Ar-
nau va donar confiança. Vam 
tenir més ocasions. Però no 
vam marcar i el Ginestar va 
empatar. I, posteriorment a 
l’1-1, el Ginestar va dominar. 
Però va ser clau que en 
afegit de la primera meitat, 
Arnau va establir el 2-1. A 
la represa, Vili va fer el 3-1. 
El Ginestar va apretar al 
final però sense ocasions 
clares. Crec que la victòria 
fou justa i fins i tot curta en 
un partit que vam dominar 
en moltes fases”.  Poley, del 
Ginestar:  “la Fatarella va 
sortir molt més posat que 
nosaltres, jugant amb més 
intensitat. Ens va costar 
molt adaptar-nos al partit. 
Una pèrdua va suposar l’1-0. 
Vam reaccionar empatant 
però, quan millor estàvem, 
en una acció en què vam 
tenir poca intensitat ens 
van fer el 2-1. I a la represa, 
quan semblava que podíem 
empatar, ens van marcar 
el 3-1. Vam arriscar i vam 
disposar d’alguna opció però 
ells van crear-ne de clares 
que va evitar Rafel. Triomf 
merescut de la Fatarella. Era 
una jornada clau. Lluitarem 
fins el final”. 

TERCERA CATALANA
Robert Avinyó, nou 
tècnic del Godall
Josep Lluís Bartolí va deixar de 
ser, dilluns, el tècnic del Godall. 
Era una notícia que avançàvem 
diumenge a Minut 91. Bartolí, en 
el comiat, explicava que “desitjo 
el millor per al Godall i que li pu·
gue anar bé el canvi a la banque·
ta per revertir la situació”. Robert 
Avinyó, que va estar al Vilalba i al 
Pinell, és el nou mister i ja debu·
tarà al camp de l’Alcanar.
En la darrera jornada, el Goda·
ll va perdre 2·3 amb l’Olímpic i 
ja porta 4 derrotes seguides. Els 
morencs, amb el triomf, són vui·
tens, a set punts del líder.
Jordi Roca, tècnic de l’Olímpic, 
del partit, deia que “va ser un 
partit disputat amb molta inten·

sitat en el que es va jugar de for·
ma directa a causa de l’estat del 
camp. Nosaltres vam sortir molt 
posats i ens anticipàvem a les pi·
lotes dividides. Però quan millor 
estàvem, el Godall va marcar l’1·
0, en possible foar de joc. Tot i 
això, vam reaccionar i abans del 
descans Jordi López va empa·
tar. A la represa, el juvenil Iker 
va donar dinamisme per banda 
esquerra, i ell va assistir a Imanol 
que va fer l’1·2. Cinc minuts des·
prés, el propi Iker marcava l’1·3. 
Vam tenir diverses opcions per a 
sentenciar. No vam fer·ho i vam 
acabar patint fins el final. Victòria 
treballada. Hem de seguir, cre·
ient en les nostres possibilitats”. 

EL BATEA 
GOLEJAEric lidera el triomf 

del Sant Jaume (4-2)
El Sant Jaume va vèncer el Ro·
quetenc (4·2). Eric, amb un hat·
tric, va encarrilar el triomf. Edu, 
de falta, va marcar l’altre gol. 
Camarero va reduir distàncies 
amb els dos gols visitants. Joan 
Subirats, tècnic del Sant Jaume: 
“victòria molt important que es 
va forjar aviat amb el gol d’Eric, 
arran d’un córner d’Edu. La pri·
mera meitat nostra va ser molt 
bona, amb domini i ocasions, di·
verses de clares. Edu, de falta, va 
marcar el 2·0. A la represa, vam 
seguir igual i Eric va culminar el 
hat·tric amb dos gols més. Lla·
vors ens vam acomodar i el Ro·
quetenc, que fins aquell moment 
no havia inquietat, va reduir dis·

tàncies amb gols de Camarero”. 
Miquel Campos, cap de premsa 
del Roquetenc: “va ser un partit 
marcat per les baixes, principal·
ment en defensa (Cesc i Maikel). 
El primer temps va ser igualat, 
amb més arribades del Sant Jau·
me que, no obstant, va marcar 
en accions a pilota aturada, amb 
córner d’Edu i una falta que ell 
va transformar. A la represa, Pere 
també es va lesionar i la defen·
sa va ser del tot improvisada. El 
Sant Jaume va sentenciar però 
al final Camarero va marcar dos 
gols que conserven el golavera·
ge. Davant de les baixes, Didac, 
porter suplent, va fer de jugador 
de camp, els darrers minuts”. 

QUARTA CATALANA
L’Arnes guanya al 
camp de la Cava B
L’Arnes es va imposar al camp 
del cuer, la Cava B (1·5). Segueix 
en la segona plaça, a un punt del 
líder i a 5 del tercer. El play·off, 
més a prop. 
Baltasar Capera, tècnic de la 
Cava B: “vam començar amb 
molta il.lusió però al minut 15 
arran d’una indecisió nostra ens 
van fer el 0·1. Vam baixar in·
tensitat i l’Arnes va imposar·se 
amb un Gordo excepcional. Al 
descans vam arribar amb un 0·4 
que sentenciava. A la represa, 
vam fer canvis i vam marcar el 
gol si bé ells van fer contres i 
van establir l’1·5. Partit correcte. 
Hem de millorar i segurament 

que ho farem tot i que costarà 
una mica”. 
Roger, de l’Arnes: “després de 
partits en què no estàvem bé, a 
la Cava ens vam adaptar des del 
principi, sent dominadors i po·
dent·nos imposar, estant còmo·
des i amb Gordo encertat (hat·
tric) vam poder encarrilar el partit 
amb el 0·4 abans del descans.  
Robert va fer l’altre gol. L’equip 
va treballar bé. A la represa, vam 
baixar el ritme. La Cava, de falta, 
va marcar i va arribar una mica 
més. Però nosaltres a la contra 
vam tenir opcions, amb dos gols 
anul.lats a Manero, i marcant 
Manuel l’1·5 definitiu”.

L’AMPOSTA B, LÍDER
Triomf contra el 
Benissanet (1-0)
Un gol al primer minut va valdre 
la victòria de l’Amposta contra 
el Benissanet (1·0). D’aquesta 
forma, els ampostins són líders 
i s’acosten a la confirmació del 
play·off d’ascens. Cal dir que 
el Benissanet va reaccionar al 
gol matiner i va tenir dues opci·
ons a la primera meitat, fent un 
pal. L’Amposta no va tenir idees 
clares, malgrat disposar d’una 
opció claríssima poc abans del 
descans. A la represa el partit es 
va obrir. L’Amposta va tenir més 
profunditat. Però li fa faltar cal·
ma en les darreres jugades i en 
les rematades. El Benissanet, que 
es va quedar en deu, va avisar en 

un parell de jugades amb possi·
bilitats per empatar. Va fer mérits 
per assolir l’empat. Al final, 1·0. 
Lamentar la lesió del jugador 
visitant Jaume Escalona, amb 
trencament del menisc i disten·
ció del lligament del genoll. Fou 
en un acció fortuïta.

EL VILALBA 
SEGUEIX SOMIANT 

El Vilalba va frenar la ratxa de 
quatre jornades seguides sense 
perdre del Xerta (2·0). L’equip 
terraltí està a 7 punts de la 
quarta plaça. És molta distàn·
cia però la il.lusió es manté, a 
expenses de visitar demà l’Am·
posta. 

Abdul, tècnic del Vilalba: “estic 
molt content del partit. La pri·
mera meitat va ser molt iguala·
da; ells van fer perill en accions 
a pilota aturada, però vam po·
der contrarrestar·ho. Nosaltres 
vam intentar·ho i vam tenir l’en·
cert per avançar·nos amb l’1·0, 
abans del descans. La segona 
meitat nostra fou molt bona, ju·
gant bé, i obrint el camp. El se·
gon gol de Bolai va ser una obra 

d’art (un golàs). El 2·0 ens va 
donar confiança per assolir una 
victòria merescuda en un partit 
molt complet”. 
Eric Borràs, del Xerta: “la pri·
mera meitat fou igualada, amb 
molt migcampisme. Nosaltres 
vam tenir una ocasió d’un con·
tra u que el porter local va evi·
tar. Ells, en canvi, no van fallar la 
seua ocasió en temps afegit de 
la primera meitat. A la represa, 

no vam crear excessiu perill i el 
Vilalba, a la contra, va fer·ne. 
Amb un bon tret en rosca des 
de la frontal de l’àrea, ells van 
fer el 2·0. Nosaltres vam inten·
tar reaccionar però sense gaire 
encert en les jugades d’atac. 
Victòria merescuda del Vilal·
ba que va estar més encertat, 
sense ser tan superior en el joc 
com el marcador insinua amb 
un clar 2·0”.

Jordi Subirats ‘To’, de l’Amposta B.
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QUARTA CATALANA
L’Ebre Escola  cedeix 
un empat a Deltebre
El Deltebre va empatar contra 
l’Ebre Escola (2·2). Des de Del·
tebre es valorava “l’esforç de 
l’equip, avançant·se en el mar·
cador en dues ocasions i tenint 
altres opcions, amb el 2·1, per 
haver pogut decidir. Vam fer un 
gran treball defensiu i, tot i que 
ens van empatar, cal destacar la 
implicació dels jugadors, en una 
jornada en què teníem altre cop 
baixes”. Xavi Subirats, tècnic de 
l’Ebre Escola: “partit travat en el 
que penso que el 2·2 va ser in·
just tal com va anar. Al minut 1 
ens van marcar i això va condi·
cionar. L’equip va anar a remolc 
i va estar imprecís davant d’un 
Deltebre que es va tancar i que 

no va deixar espais. Malgrat això, 
a la primera meitat vam fer dos 
travessers i ocasions per arribar 
al descans amb avantatge, des·
prés d’haver empatat. A la sego·
na meitat, ells van jugar més tan·
cats encara i ens van dificultar 
el nostre joc. Vam intentar·ho i 
vam tenir dues opcions. No vam 
marcar i ells, en una contra, per 
a mi en fora de joc, van fer el 2·1. 
Vam insistir i vam empatar, tot i 
quedar·nos en deu per l’expul·
sió del nostre porter arran d’una 
pèrdua de pilota. En qualsevol 
cas, el 2·2 no va ser just. Hem de 
seguir per canviar la dinàmica de 
les darreres dos jornades quan 
hem cedit dos empats”. 

ALS DARRERS MINUTS
El Catalònia remunta 
contra el Tivenys (2-1)
Jordi Llobet, del Catalònia B: “la 
la primera meitat va ser equili·
brada, amb molt de respecte. 
Ells van tenir una ocasió molt 
clara. Nosaltres vam fer un pal, 
amb rematada de Toni, i una al·
tra ocasió, de Dani. En general, 
al primer temps no vam estar 
bé, ells ens van guanyar el mig 
del camp. A la represa, vam fer 
canvis. Va haver una altra acti·
tud. Malgrat això, a través de Pau 
Mauri, jugador amb qualitat, el 
Tivenys va marcar el 0·1.  Vam 
reaccionar i en una falta, després 
d’uns rebutjos, Pache va empa·
tar. Vam estar ben Posats. Ells 
per lesions no tenien més can·
vis i es van quedar en deu. Jo 

hagués pogut no fer cap canvi 
més. Però vaig fer·lo per donar 
minuts a la gent que menys en 
té i llavors ells van aprofitar per 
tornar a jugar en 11. El partit es 
va obrir, buscant els dos equips 
la victòria. Al final, centrada de 
Nabil i rematada d’Elies que fou 
el 2·1. Felicitar a l’equip pel tre·
ball”. David Montardit, del Ti·
venys: “la primera meitat va ser 
de lleuger domini nostre, amb 
ocasions desaprofitades, una de 
molt clara. A la represa vam fer 
el 0·1 i no vam saber decidir. El 
Catalònia va empatar i vam patir 
perquè vam tenir fins a 3 lesions. 
Es va intentar però al final una 
contra local va ser el 2·1”. 

FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL
La delegació de Terres de l’Ebre va emetre dilluns passat 
a Tortosa el documental de Raúl Sánchez
’26 de abril. Play Again’ és 

el nom del documental 
protagonitzat per l’ex 
futbolista Raúl Sánchez, i 
dirigit per Guillermo Cruz, 
que s’emetrà el dilluns 21 
de gener a l’edifici de les 
Delegacions de la Generalitat 
a Tortosa.
Raúl Sánchez (Badalona, 39 anys) 
explica en primera persona com 
és la seva vida després de l’agres·
sió que va patir en el transcurs 

d’un partit, a la vegada que difon 
el seu cas per tal que no torni a 
succeir. I és que, el 26 d’abril de 
2014, en un partit de futbol de la 
Lliga de Veterans Vallès·Maresme, 
Sánchez, jugador del Lloreda, va 
rebre una forta puntada de peu a 
l’esquena per part d’un jugador de 
l’Equo Calella que li va causar una 
lesió medul·lar i el va deixar tetra·
plègic. Després d’una llarga hos·
pitalització i múltiples operacions, 
Sánchez va emprendre un nou 

camí, acceptant una dura realitat, 
en la seva lluita per recuperar la 
mobilitat de les extremitats i per 
deixar de ser una persona com·
pletament dependent.
La seva tasca se centra en poder 
tornar a practicar esport algun dia, 
sempre que la seva rehabilitació li 
ho permeti i gràcies a les ganes i 
la força necessàries per aconse·
guir·ho. Actualment, segueix en 
fase de recuperació i es troba a 
l’espera del judici per l’agressió.

1. Amposta

2.Arnes

3. Ebre Escola

4. Benissanet

5.Vilalba

6. Ginestar

7. Catalònia

8. Xerta

9. Tivenys

10. Deltebre

11. Fatarella

12. La Cava
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CURSA   
LO PASTISSET DE 
BENIFALLET

La Cursa del Pastisset de 
Benifallet s’ha consolidat 
com una de les proves 
imprescindibles del Circuit 
de Curses per Muntanya de 
les Terres de l’Ebre. I ho ha 
fet des del 2010 reunint any 
rere any ingredients que 
l’han fet única i irrepetible. 
Promoció de l’activitat físi-
ca, respecte al medi ambi-
ent, treball inesgotable per 
revalorar la Serra de Cardó 
i el terme de Benifallet i 
aposta per la solidaritat. 
Les xifres, deu anys des-
prés, parlen soles: uns 500 
inscrits i 200 voluntaris any 
rere any, més de 3.500 eu-
ros recaptats per a la lluita 
contra el càncer i 300 kg de 
roba i calçat esportiu solida-
ri. Quilòmetres i quilòmetres 
recorreguts, no només el dia 
de la cursa sinó per enllestir 
i netejar senderes, i hores 
i hores de dedicació desin-
teressada per fer possible 
que Lo Pastisset arribi a la 
dècada. Per aquest motiu, 
el 27 de gener vinent la 
cursa celebrarà aquest desè 
aniversari amb una gran 
festa de l’esport i la solida-
ritat que encetarà de nou el 
calendari del circuit ebrenc 
de curses per muntanya.
La prova oferirà als parti-
cipants quatre recorreguts 
“d’autèntic trail”. Lo Pas-
tisset Trail, de 30,4 km i un 
desnivell acumulat de 3.900 
metres, que és la modalitat 
reina, la més exigent i la que 
s’endinsa més en el terme 
benifalletenc. És puntua-
ble al Circuit de Curses per 
Muntanya de les Terres de 
l’Ebre i enguany, és Copa 
Terres de l’Ebre. El nombre 
màxim de participants de la 
cursa és 500 corredors/es 
entre els quatre recorreguts.

Triomf valuós del Club 
bàsquet Cantaires

L’Handbol Amposta Lagrama va 
vèncer el Sant Vicenç (24·22) el 
primer partit a casa. A primera 
meitat fou anivellada arribant·se 
al descans amb un 14·11.
La represa fou emocionant, amb 
un marcador ajustat. 22·21 era 
el que reflectia quan faltaven 20 
segons. 
2 determinants gols de Georgina 

Vila pel combinat ampostí i el de 
l’exjugadora de l’Amposta Júlia 
Calduch feien arribar el 24·22 
definitiu. Punts importants que 
donen confiança pel proper par·
tit a Saragossa. 
Dissabte es va dur a terme la 
presentació de tots els equips 
del Club Handbol Amposta (a la 
imatge, panoràmica dels equips). 

10 ANYS
L’Handbol Amposta es 
va imposar (24-22)

El Club Bàsquet Cantaires va 
guanyar el primer partit de 2019, 
a casa, contra el CN Reus Ploms 
per 85·79. Una victòria molt de·
sitjada. A l’inici del partit, el CN 
Reus Ploms, que arribava amb 
importants baixes, es va imposar 
amb un percentatge de tirs de 3  
punts molt alt, anotant sis triples 
en el primer quart. El CB Can·
taires va començar amb dubtes 
i amb un nivell d’intensitat baix. 
Això va fer que el primer quart 
acabés amb un parcial de 16·25 
a favor de l’equip visitant.
En el segon quart els tortosins 
van pujar una marxa més en de·
fensa sobretot per la posada en 
pista de Víctor Verdicia fet que 

va fer que l’equip es contagiés 
de la seva energia. Això va per·
metre al CB Cantaires acabar 
amb un parcial positiu i arribar al 
descans a prop del rival i dins del 
partit 41·43. En la  segona part 
va imperar la igualtat i l’alternan·
ça en el marcador amb un bon 
atac i una bona defensa locals li·
derades per Verdecia, David King 
i Adrian Mike. En el quart decisiu 
es va mantenir la mateixa tònica, 
fins que a manca de dos minuts 
amb empat a 75, van aparéixer 
Adrian Mike i Martí Viader, aquest 
últim amb dos triples decisius. 
Romonn va anotar els darrers tirs 
lliures per refermar la victòria 85 
a 79. L’equip va tenir un altre aire. 

POLIESPORTIU

Gran partit del sènior 
del Volei Roquetes
Aquest cap de setmana tots els 
equips roquetencs, excepte el 
juvenil masculí, han disputat els 
últims partits de la primera fase 
quan es decideixen les places 
d’accés a la segona fase.
L’equip sènior masculí va mos·
trar la seva millor versió enfront 
del segon classificat guanyant 
per 0·3. 
El juvenil masculí va donar la 
cara a casa tot i perdre davant 
el Balàfia Vòlei, segon classificat, 
per 1·3.
Victòria per 1·3 de les juvenils 
del Roquetes contra el Vilanova.
Triomf de les cadets per 0·3 a 
casa del Vilanova. 
Les de Roquetes van mantenir 

la concentració durant tots els 
sets. 
Derrota de l’infantil femení a la 
pista del C.V. Salou per 3·1. 
Bon partit a nivell defensiu de les 
noies de Roquetes, però la dife·
rència de contundència en l’atac 
dels dos equips va ser decisiu a 
l’hora de decidir els sets en el 
tram final de cadascun.

Primera jornada de 
l’any per al CE Tortosa
L’infantil femení del CE Tortosa 
va perdre 13·16 contra l’H.Esplu·
gues “Blau”.
L’infantil masculí va guanyar el 
CH Vilaseca per 16·30, en el pri·
mer partit de la segona volta.
El cadet femení del CE Tortosa va 
perdre contra el JH Mataró 25·
30. Primera jornada de la segona 
fase de l’equip cadet femení del 
CE Tortosa, i primera derrota de 
les noies entrenades per Alejan·
dro i Isaac. Tota la segona part 
les noies tortosines van intentar 
apropar·se al marcador, però el 
millor posicionament al camp de 
les de Mataró, els hi va permetre 
endur·se la victòria.
El cadet masculí va caure contra 

el CH Bordils ‘Verd’, davant del 
CE Tortosa 34·27. 
Nova derrota dels cadets torto·
sins.
El juvenil masculí va caure a la 
pista del CH Salou, per 22·17. 
El sènior femení va imposar·se 
al Pardinyes ‘Groc’ per 24·13. 
Amb el triomf, es mantenen en 
la quarta posició de la taula. 
El sènior masculí va assolir una 
victòria importantíssima pels 
ebrencs per aconseguir la per·
manència a 2ª Catalana, gua·
nyant el JH Mataró B per 29·27. 
A la mitja part els ebrencs perdi·
en per 1 gol (10·11). Finalment, a 
base de contraatacs i bona de·
fensa van aconseguir el triomf.

Cros Escolar del Baix 
Ebre al Perelló 
El diumenge 27 de gener tindrà 
lloc al Perelló la segona jorna·
da del  Campionat Comarcal 
de Cros Escolar del Baix Ebre 
on s’han previst un total de ca·
torze curses i participaran des 
d’esportistes juvenils, nascuts 

Adam Raga va ser  
segon a Budapest 
Adam Raga (TRS) no va poder 
repetir el primer lloc de la pas·
sada edició a Budapest, però va 
començar el Mundial de X·Trial, 
sumant un nou podi a la seua 
dilatada carrera com a pilot. Se·
gons informa ebredigital.cat, el 

triomf va ser per Toni Bou (Rep·
sol Montesa·HRC), en aques·
ta prova inaugural disputada a 
l’Sport Arena de Budapest da·
vant 5.400 espectadors. El pilot 
de Piera, es va imposar en un dur 
i apassionant duel amb Raga.

els anys 2001 i 2002 fins als més 
petits nascuts l’any 2015. El cir·
cuit estarà ubicat al voltant de 
les instal·lacions esportives mu·
nicipals i les curses començaran 
a partir de les onze del matí, amb 
distàncies segons les categoria.
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· Sorpresa al Catalònia: van 
marxar els dos entrenadors 
del primer equip, Albert i Ma·
rio. Raons diverses. Va haver 
una fumata blanca. Part de 
la plantilla va mostrar discre·
pances amb els misters. No 
se sentia a gust. La directiva 
i altres jugadors diuen que 
els dos entrenadors són molt 
Professionals. Els místers cre·
ien que no estaven recolzats 
per la directiva. Per a mi, s’han 
equivocat. La marxa dels en·
trenadors no era la solució. 
Podia ser tot més fàcil. Els 
problemes cal afrontar·los 
amb diàleg.
· Un jugador del R·Bítem, fa 
unes jornades, abans d’aca·
bar el partit, va abandonar el 
camp. Després va demanar la 
Baixa. No li van donar i aques·

ta setmana va jugar un gran 
partit.
· Bartolí va ser cessat a Godall 
i em va dir: “jo sóc molt exi·
gent i a determinats jugadors 
potser no els agrada donar el 
màxim”. Va aconseguir estar 
invicte a casa, fins a la jornada 
14. Però el futbol no té me·
mòria. Arriba un nou míster, el 
noi d’Aldover, Robert Avinyó.
· L’Amposta infantil es va 
presentar per jugar el partit 
contra l’Escola Delta amb 11 
jugadors. Es va lesiona un ju·
gador i l’Escola decideix treu·
re a un jugador per estar 10 
contra 10. Es lesiona un altre 
de l’Amposta i queden 9 ju·
gadors. El mister de l’Escola 
decideix novament treure a 
un jugador i així poder jugar 9 
contra 9. Tots els entrenadors 

TOP SECRET

· Important victòria de la 
Cava, a Flix, que posa la di·
recta per a l’ascens amb un 
Ferran que ja porta 16 dia·
nes i que malgrat la seva edat 
sembla un baby. Era un partit 
complicat, doncs el divendres 
el jugador Sergi Grau va tenir 
un greu accident amb el seu 
cotxe després de l’entrena·
ment. Va sortir il·lès, un mira·
cle: el cotxe destrossat.
· Descarto per a l’ascens a 
l’Aldeana i a la Rapitenca. 
L’equip de Subi és el menys 
golejat, en 8 partits porteria 
a zero. Però porta 9 Empats. I 
l’equip de Ramon Sancho, en 
dues jornades, li han marcat 
sis gols a casa. També dir que 
aquesta setmana van faltar·li 
5 titulars.
· Estic segur que els jugadors 
que van jugar diumenge a la 
tarda van menjar paella amb 
llamàntol. En 5 partits 37 gols.

TERCERA EN OFF

EQUIP DE LA SETMANA
CD LA CAVA

JO
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· Els millors equips en les últi·
mes 6 jornades: Valls 18 punts, 
Catllar 16, Amposta 15, Camar·
les 12, Gandesa 11, Vila·seca 10, 
Ulldecona i Vendrell 8.
· Cal preocupar·se pel Móra la 
Nova: últimes 4 jornades i zero 
victòries. Se salvarà si o si. Per 
decret o perquè ho diu Joaquin 
Celma. En el partit contra el 
Tortosa, gran ambient al camp, 
400 espectadors. 
· Aquest Ulldecona és un altre 
amb l’arribada de Nacho i de 
Munta. Darreres cinc jornades 
una derrota i farà una gran se·

PRIMERA I SEGONA EN OFF

EQUIP DE LA JORNADA

han de prendre nota.
· Per ser hivern, l’Ulldecona 
ha decidit jugar alguns par·
tits a les dotze. A l’Aldeana 
ja han decidit des d’aques·
ta campanya i altres equips 
estan fent alguns passos de 
jugar algun partit a les Dot·
ze. Aquesta setmana, hi ha 
un bon nombre de partits a 
les 12 perquè juga el Barça a 
les 16.15 h. Potser jugar a les 
dotze és el futur. I després 
molt més descans.
· El penúltim entrenador de 
la Canonja, José Mora, va ser 
cessat per tenir 10 jugadors 
en contra. I aquesta setmana, 
més del mateix: 10 jugadors 
en contra de Diego Reyes.
· Es preparen moviments a 
la directiva del Tortosa per la 
propera temporada.

gona volta. Gustavo no juga;  
segueix lesionat.
· La Sénia va anar al camp del 
Reddis amb baixes de l’equip 
titular per lesió: Lleixà, Òscar, 
Labèrnia i Capitan, més Pol 
sancionat i Callarisa, que no va 
sortir fins al 85 per estar Tocat. 
Malgrat tot, recital. Van gua·
nyar 0·4 i estan a 13 punts de la 
zona de descens.
· Aquesta és la 4a temporada 
seguida del Camarles en aques·
ta categoria i cada any millora el 
lloc: 7, 5, 4 i, de moment, porta 
sis partits invicte i és cinquè.

· Aquesta setmana el Ro·
quetenc tenia moltes baixes 
i va haver de jugar el porter 
del juvenil, Didac, de jugador 
de camp. Destacar que, en 
aquest equip, el 57% dels gols 
són d’Òscar Camarero.
· Els equips més en forma en 
les 6 últimes jornades: Flix 15 
punts, Perelló 14, Jesús i Ma·
ria i La cava 12; Sant Jaume i 
Sant Bàrbara 11; Batea, Alde·
ana i Remolins·Bítem 10.
· Com vaig dir, el Perelló ha 
fitxat un killer, és l’argentí 
Walter que va jugar a Cam·
brils (2013/14) i estava inac·
tiu.
· Salva, Sergi, Ronal, Brayan i 
Juan Carlos van ser els 5 ju·
venils que van jugar amb el 
Jesus i Maria a Masdenverge.
· Després de la seva llarga 
lesió, el perellonenc Jack Cid 
està recuperat (6 gols en 9 
partits).

El Perelló, celebrant la victòria en acabar el partit, diumenge, al vestidor.

EDU ALBACAR
(Sant Jaume)

Zaragoza
(la Sénia)

Quim Vila
(Olímpic) DE LA TORRE

(Tortosa)

DAVID MORA
(la Cava)GERARD MORENO

(Catalònia)

RAUL GARCIA
(Perelló)

SALVA
(Jesús i Maria)

CARLES KADER
(Amposta)

BERTOMEU
(Ascó)

ALBERT CASTELL
(Ulldecona)

VÍCTOR PUJOL
(Camarles)

Pau Roda
(R-Bítem)
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PREPARACIÓ:

Posar a escalfar el forn a 180 graus, dalt, baix. En un bol 
posem tots els ingredients i ho barregem amb la batedo-
ra. Engreixar un motlle perquè no se’ns enganxi i abo-
car-hi la massa. Coure a 180 graus uns 40 minuts, a partir 
del minut 30-35 començar a comprovar el punt de cocció 
perquè cada forn és diferent. Treure i deixar entebeir una 
mica per desemmotllar-lo. Es pot decorar amb sucre glaç 
o amb una mica de xocolata de cobertura per sobre.

Bon profit!

PA DE PESSIC 
DE XOCOLATA

INGREDIENTS

• 50 g llet
• 40 g d’oli d’oliva suau
• 200 g de farina
• 220 g de sucre
• 75 g de cacau en pols
• 1 sobre de llevat químic
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M A S A J E S 
E Y A C U L A N T E S
discretos/económicos

680 937 686
TORTOSA

T R A V E S T I

CATALANA 
INDEPENDIENTE

3 MASAJES
COMPLETOS CON 

BEBIDA 50€
DISCRETO

 Y BUEN TRATO

XXX XXX XXX

OFERTa
TORTOSA
MASAJES 
CAMILLA

DEPORTIVOS,
ERÓTICOS 20€
TODOS LOS DIAS 

10H A 20H

XXX XXX XXX

ENCUENTRA

TU PAREJA

DE VIDA MEDIANTE 

PRESENTACIONES 

INDIVIDUALES, 

TRATO 

EXCLUSIVAMENTE 

PERSONALIZADO 

695 410 052
WWW.YOTOO.ES

-OFICINA- 
TORTOSA · REUS

TARRAGONA 

VENDRELL 

VILAFRANCA 

PENEDES 

COMPRO
 VEHICLES, 

MOBLES 
I    ESTRIS
 ANTICS. 

PAGAMENT 
AL COMPTAT

 691  30 2 2 41

SE PRECISA
PELUQUERA

con    experiencia
 

ZONA TORTOSA

645  888  266

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
+ DESPESES COMUNITAT I BROSSA

674 355 349 - AURORA

TÈCNICS
 TITULATS

EN JARDINERIA

- Podes, gespa, es-
carificacions, control 
de plagues (palmeres 
i altres), optimització 
del reg, rocalles, etc...

PRESSUPOSTOS
DE NOVA CREACIÓ 

DEL SEU JARDÍ
I/O MANTENI-
MENT SENSE 
COMPROMÍS

Som PROFESSIO-
NALS amb TITULACIÓ 
acadèmica, ASSEGU-

RANÇA de respon-
sabilitat civil, carnet 
i CERTIFICAT d’apli-
cador de productes 

fitosanitaris, pla d’hi-
giene i SEGURETAT al 

treball en vigor.

TEL. 615 24 66 99 

www.florestajardineria.com 
florestajardi@hotmail.es

ES TRASPASA 
CAFETERIA 

RESTAURANT

ZONA CÈNTRICA 
DE TORTOSA, 

EN PLE 
FUNCIONAMENT.

INTERESSATS 
TRUCAR AL

637 174 866 
(TARDES) 

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:

617 954 056

ES LLOGA 
PÀRQUING:

plaça, 1 d’Octubre

(antiga Joaquin Bau)

de Tortosa

639 594 527

TORTOSA
es ven local

Baixos i 
cantoner.
c/ del Sol 

amb c/ Major 
Remolins.
Ideal per a 
qualsevol

magatzem o 
negoci.

ENTRADA 
IMMEDIATA

 619 049 038

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

VOLS ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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TELÈFONS D’INTERÈS 
EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES  (AMBULÀNCIES)

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

El trànsit de Mercu-
ri i el Sol per la teva 
casa set et convida 
que mostris la teva 
part  més autèntica 
per poder viure una 
setmana intensa 
en el terreny de 
l’amor.

aquari
21/01 al 19/02

Ves amb compte 
amb el que parles 
amb la teva pare-
lla. Controla les 
teves paraules i no 
diguis tot el que se 
t’ocorri. Respecte 
a la salut, prevenir 
és fonamental.

sagitari
23/11 al 21/12

Dintre de les teves 
relacions sentimen-
tals pots trobar 
felicitat. Respecte a 
la salut, de vegades 
és millor que et 
deixis endur per 
les teves pròpies 
intuïcions.

escorpí
24/10 al 22/11

Adapta’t a les cir-
cumstàncies de la 
teva vida sentimen-
tal i conrea la bona 
harmonia. Avui és 
millor que evitis 
tant com sigui 
possible tot tipus 
de discussions.  

balança
24/09 al 23/10

El trànsit de Mercuri i 
el Sol per la teva casa 
deu indica que la 
teva imatge  de cara  
als altres canvia. Els 
canvis seran positius. 
Has de deixar enrere 
tot allò que et provo-
qui inquietud. 

àries
21/03 al 20/04

En l’amor has de 
posar de manifest 
els teus desitjós 
més amagats. Res-
pecte  a la salut, 
has de ser més as-
senyat, de vegades 
és pitjor el remei 
que la malaltia. 

cranc
22/06 al 23/07

Mercuri i el Sol transi-
tant pel teu signe 
t’ajuden a solucionar  
problemes sentimen-
tals  que estiguin  
pendents del passat. 
Has de buscar l’equi-
libri entre l’emocio-
nal i el físic.

verge
24/08 al 23/09

El trànsit del Sol i 
Mercuri per la teva 
casa onze indica que 
les teves relacions 
personals et portaran 
sorpreses molt agra-
dables. Un dia de 
descans absolut et 
reposa del desgast. 

taure
21/04 al 21/05

No idealitzis les per-
sones amb les quals 
et relaciones. Vius 
una etapa de molta  
activitat i de molta 
comunicació. Una 
alimentació  ràpida 
de manera continua 
et perjudica.

peixos
20/02 al 20/03

En assumptes 
d’amor, avui has 
de fer més cas a la 
teva ment que als 
teus sentiments. 
Si no et vols endur  
sobresalts evita 
desplaçar-te a un lloc 
fora de la teva ciutat. 

lleó
24/07 al 23/08

En l’amor les coses 
sempre canvien. Ara 
tens l’oportunitat de 
conèixer gent nova. 
Respecte a la salut, 
pensa que anar 
accelerat per la vida 
et porta més proble-
mes que beneficis. 

bessons
02/05 al 21/06

La teva relació de 
parella guanyarà en 
profunditat  i lliura-
ment  recíprocs. Les 
presses  i els nervis  
no et condueixen 
enlloc, pensa que 
la paciència és una 
virtut.



24 a l’últimaDIARI MÉS EBRE • divendres, 25 de gener / 2019

d’ajuntar·se! Això és molt bonic, 
però també comporta que els 
pobles només tiren endavant si 
la gent que ha decidit fer·hi el 
seu projecte de vida s’hi implica 
activament. I aquest serà l’es·
perit de la nostra candidatura: un 
conjunt de gent activa que, des 
d’un espai ampli del sobiranisme 
d’esquerres, s’ajunta per donar 
el millor de cadascú. Crec que 
hem demostrat els darrers anys 
que sabem sumar sensibilitats i 
esforços i això volem seguir fent.

Quins seran els eixos prin-
cipals del seu programa i 
quins seran els projectes de 
futur?

L’entrevista permet conèixer                                                                                                      
l’alcalde/alcaldessa -o qui 

el rellevarà com a cap de llista 
del seu partit de cara a les 
municipals del maig 2019-, 
com a persona explicant la 
seva trajectòria, motivacions, 
visió de territori, concepte de 
país, reptes i objectius.

Avui entrevistem a Francesc 
Barbero Escrivà, actual primer 
tinent d’alcaldia del grup Enten·
sa per Flix, que es presenta com 
alcaldable per la seva formació 
davant la renúncia de l’actual al·
calde de Flix, Marc Mur.

Com a regidor des de l’any 
2011 i actual primer tinent 
d’alcalde i diputat provincial, 
vostè coneix perfectament la 
situació del seu municipi per 
fer-nos el balanç d’aquesta 
última legislatura. 
Venim d’una legislatura a la qual 
hem aconseguit, un cop més, 
que tots els grups del consisto·
ri s’impliquin en la governabili·
tat de l’Ajuntament. Això ens ha 
permès tirar endavant projectes 
com el nou Centre de Rehabili·
tació, renovar la totalitat de l’en·
llumenat públic (amb un estalvi 
del 60% en el consum elèctric) 
o continuar amb el projecte de 
la Llei de Barris, al mateix temps 
que manteníem el deute 0 amb 
els bancs sense rebaixar el ni·
vell dels serveis públics ni apujar 
impostos. Crec que hem posat 
molt bones bases per a la gestió 
futura de l’ajuntament.

Per a les properes eleccions 
municipals es presenta com 
alcaldable. Per què?
Sobretot, perquè res m’agrada 
més que treballar pel meu po·
ble i la seua gent. D’altra banda, 
també perquè tinc un equip i un 
grup de gent que m’han donat 
la seua confiança per fer aquest 
pas i, crec sincerament, perquè 
puc ser útil aportant el meu ba·
gatge dels darrers anys en políti·
ca. Vull insistir en el caràcter col·
lectiu dels ajuntaments i només 
cal mirar d’on ve el seu nom: 

nòmiques en qualsevol àmbit i 
treballar per potenciar sectors 
fins ara secundaris com el tu·
risme o l’agricultura per garantir 
un futur laboral divers al muni·
cipi. Paral·lelament, seguirem 
treballant per a que Flix mantin·
gui l’alt nivell de serveis públics 
i infraestructures municipals del 
qual gaudeix ara, perquè sense 
qualitat de vida, els pobles no 
seran atractius per viure·hi per 
més que hi hagi ocupació al 
seu entorn. I tot sense perdre 
de vista el repte conjunt que 
tenim els territoris rurals de no 
quedar·nos despenjats de les 
revolucions tecnològiques i de 
sostenibilitat que estan can·
viant la forma de moure’s, re·
lacionar·se, treballar i produir 
al conjunt del món, però molt 
especialment a les zones més 
desenvolupades com Catalu·
nya. Ens deixarem el coll per a 
que no hi hagi una bretxa insal·
vable entre les àrees metropo·
litanes i la resta del territori. En 
certa manera, ara més que mai 
cal actualitzar i llençar de nou 
aquella idea noucentista de la 
Catalunya·ciutat.

Els valors de fer política mu-
nicipal: Quin paper ha de ju-
gar l’alcalde, alcaldessa en 
el món municipal pel futur 
del nostre territori?
Crec que la política municipal 
és la més apassionant de to·

«VULL INSISTIR 
EN EL CARÀCTER 
COL·LECTIU DELS 
AJUNTAMENTS 
I NOMÉS CAL 
MIRAR D’ON VE 
EL SEU NOM: 
D’AJUNTAR-SE!»

tes, perquè et dóna l’oportuni·
tat d’ajudar gent que coneixes i 
treballar per les coses que t’es·
times directament. Segur que, 
des de qualsevol responsabilitat 
política, tens ocasió de servir i 
tirar endavant millores per la so·
cietat; però quan això pots fer·
ho des de la proximitat d’una 
institució com ara els ajunta·
ments, que som la primera por·
ta on truca el ciutadà quan té 
un problema, la satisfacció és 
encara més alta. També és molt 
important el paper de tots els 
representants públics, no no·
més el de l’alcalde ·que al cap·
davall és sempre la cara visible 
d’un equip molt més gran que 
inclou a polítics però també als 
treballadors públics·, sigui la de 
donar exemple. Quan parlem de 
valors republicans, que, per mi, 
són la base de qualsevol acció 
política i, fins i tot, personal, no 
parlem només d’idees abstrac·
tes, les has de posar en pràcti·
ca. Per posar un exemple sen·
zill, quan parlem d’igualtat, com 
alcalde has de ser el primer en 
ser igualitari en el tracte i les 
polítiques que facis han d’anar 
en la direcció de no deixar nin·
gú endarrere. I així, en tot. Ser 
el representant de la ciutadania, 
de tot un poble en cas d’un al·
calde, és una cosa molt seriosa 
que ha de comportar molta res·
ponsabilitat en totes les teues 
actuacions.

Què opina de la situació polí-
tica actual?
Ens ha tocat viure moments molt 
complicats. Tenim companys 
empresonats o a l’exili i  cada nova 
decisió política sembla que ens 
allunyi de la solució, més que no 
pas acostar·nos·hi. A més, venim 
d’una crisi econòmica que ha dei·
xat el país tocat en molts temes 
socials i semblaria com si la políti·
ca no fos capaç d’aportar soluci·
ons. Doncs precisament ara més 
que mai, és quan toca persistir 
en les conviccions i insistir en les 
solucions. Cal no defallir, i no de·
fallirem perquè només des de la 
persistència s’aconsegueixen les 
coses realment importants. Les 
incerteses són condició necessà·
ria per a qualsevol gran canvi.

Com alcaldable de cara a les 
pròximes eleccions, quin mis-
satge donaria als seus conciu-
tadans i conciutadanes?
De confiança i d’il·lusió. I d’apel·lar 
al treball conjunt de ciutadania i 
responsables polítics per fer re·
alitat els projectes futurs. Flix té 
les condicions per seguir sent un 
magnífic lloc per viure i treballar. 
Durant la propera legislatura tin·
drem bones notícies, com l’aca·
bament de les obres de desconta·
minació de l’embassament, i hem 
d’aprofitar aquest punt d’inflexió 
per cristal·litzar la feina feta en els 
darrers anys i rellançar el poble 
cap al futur.

FRANCESC 
BARBERO ESCRIVÀ
ALCALDABLE PER FLIX

El principal repte que tenim 
com a municipi és rellançar 
l’economia local, molt toca·
da després del tancament de 
la principal línia de producció 
d’Ercros al municipi ara fa just 
un any. Això passa per seguir 
treballant dins el marc del Pla 
de Reindustrialització que man·
tenim amb la Generalitat de Ca·
talunya i que, enguany, veurà 
avenços importants com són 
els incentius fiscals per invertir a 
Flix que s’han previst en la Llei 
de Pressupostos que ara s’està 
tramitant. Però no basta només 
això, també cal incentivar la ge·
neració local d’iniciatives eco·


