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Castor: tocat i afonat?
El govern estatal ha decidit desmantellar-lo per ‘ruïnós’

XAVIER PALLARÉS 
“Una gran notícia per a 
les Terres de l’Ebre si es 
confirma el segellament 
definitiu del magatzem- 
plataforma Castor”  

JORDI PUIG,
A AMPOSTA

L’activista Jordi Puig 
Panella va visitar Amposta 

dins del seu periple en cadira 
de rodes pel Països Catalans 
per exigir la implementació 
de la República Catalana, la 
llibertat dels presos i preses 
polítics i el retorn dels exiliats.
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Edita: Que això no ens passi a natros
Cada cop més japonesos, 

homes i dones de més 
de 65 anys, busquen la 
“protecció” dels barrots de la 
presó per fugir de la pobresa i 
la solitud.  
Molts intenten escalfar-se en-
cerclats en un petit parc, quasi 
desèrtic, aprofitant les poques 
hores de sol de l’hivern. Homes 
i dones amb el cos castigat per 
anys de feina segueixen enve-
llint, embolicats en una parca 
que ha viscut, com ells, dies 
millors, i amb un barret de lla-
na ben clavat al cap per man-
tenir la calor i la poca memòria. 
S’intercanvien somriures tristos 
mentre comenten els anys pas-
sats, quan tot era diferent al país 
que ara, després d’anys de llui-
ta, els gratifica amb una ridícu-
la pensió i, de rebot,amb molta 
solitud.”Demà vaig a la presó a 
veure un amic”, no és un crimi-
nal, està jubilat i té 78 anys. El 
van arrestar per robar un paquet 
de galetes en un supermercat... 
El fet és que ell volia ser arres-

tat perquè a la presó s’està ca-
lent, alimentat i, si estàs malalt, 
s’ocupen de tu ... Un dia pot 
ser que ho faci jo...”, comenta 
Akihiko de 72 anys.
Japó té la taxa de criminalitat 
més baixa del món i el nombre 
de persones empresonades és 

relativament petit, però la po-
blació s’està envellint ràpida-
ment. Japó enarbora la meda-
lla d’or en l’esperança de vida, 
però la proporció de persones 
en edat activa s’està reduint, i 
una quarta part de la població té 
més de 65 anys (40% el 2050). 

El fenomen “delictiu” d’aquests 
jubilats, que majoritàriament 
roben menjar per alimentar-se, 
va aparèixer en la passada dè-
cada i s’està empitjorant. Guar-
dem aquesta imatge a la nostra 
retina i lluitem perquè això no 
ens passi en natros. 

EDITORIAL

L’empresa premia els seus millors 
treballadors/es amb un viatge a Londres

L’ONADA SERVEIS

Dins del seu ferm 
compromís en favor 

de la millora contínua en 
l’atenció a les persones, 
L’Onada Serveis ha guardonat 
enguany les millors 
treballadores i treballadors 
de les seves residències 
assistides durant l’any 2017 
amb un viatge a Londres. 
L’activitat, que es va desenvo-
lupar durant els dies 22 i 23 de 
gener, va permetre reconèixer 
la tasca de totes aquelles do-
nes i homes que, per la excel-
lència, compromís i dedicació 
que van aplicar durant l’exercici 
2017 a la seva tasca diària, han 
destacat entre els treballadors 
i treballadores de les residèn-
cies de L’Onada Serveis. “Cada 
any fem una activitat diferent i, 
enguany, ens vam decidir per 
un viatge. La gent sabia que 
hi havia una sortida, però no 
va conèixer la destinació fins 

que van arribar a l’aeroport. Hi 
havia persones de tots els per-
fils. Guardonem ara els millors 
treballadors i treballadores de 
2017, a qui se’ls va comunicar 
a les festes d’aniversari de cada 

residència celebrades durant el 
2018. Als guardonats de 2018, 
atès que la recollida de dades 
es fa durant els dotze mesos 
de l’any, els hi comunicarem 
a les festes d’aniversari que se 

celebraran a les diferents resi-
dències assistides enguany i 
rebran el premi a principis de 
2020”, destaca Núria Roselló, 
coordinadora de la Zona Nord 
de L’Onada Serveis.
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INFRAESTRUCTURES

L’anunci  del 
desmantellament definitiu 

del projecte Castor realitzat 
per la ministra de Transició 
Ecològica Teresa Ribera 
ha generat una satisfacció 
cautelosa al territori, des 
d’on polítics i entitats han 
demanat “concreció” per 
aclarir com i quan es farà 
efectiva una decisió que tots 
coincideixen en destacar com 
“imprescindible”. 
Així; i mentre l’Alcalde d’Alca-
nar impulsa un acord de Junta 
de Govern exigint, entre d’altres 
punts,  “una visita” de la Ministra 
a l’Ajuntament canareu per a que 
informi amb detalls i terminis so-
bre la qüestió; el primer edil ra-
pitenc Josep Caparrós reclama 
“restituir els danys als afectats” i 
que es faci públic “un calendari”. 

en Defensa de les Terres del Sé-
nia incidia en que el segellament 
dels pous encara no té data i 
exigia actuacions concretes: 
“Cal actuar de manera immedia-
ta per evitar el deteriorament del 
segell provisional”, apunten. Pel 
geòleg Josep Giner, la solució 
anunciada és “l’única viable”. Des 

Caute també es mostra al va-
lorar l’anunci de Ribera –qui va 
qualificar el projecte de “ruïnós” i 
“innecessari”- el delegat del Go-
vern Xavier Pallarès, qui conside-
ra el compromís “bona notícia” 
però destaca que, de la decisió, 
“només” es coneix “el titular”. 
Pallarés recorda que “cal veu-
re” quines mesures es prendran 
amb les instal·lacions terrestres.
La decisió de Ribera arriba des-
prés de més de cinc anys d’espe-
ra durant els quals la instal·lació 
romania en estat d’hibernació, 
generava despeses milionàries 
i es constatava amb informes 
tècnics que tornar a posar en 
marxa el projecte “podria causar 
terratrèmols” de magnitud molt 
més gran que els soferts. Un cop 
conegudes les paraules de la mi-
nistra, la Plataforma Ciutadana 

SENSE CALENDARI
Teresa Ribera, l’actual 
ministra de Transició 
Ecològica, no ha fet 
públics encara els 
terminis en els quals es 
farà efectiva la decisió 
de l’Executiu

Satisfacció amb cauteles al 
territori davant l’anunci del 
desmantellament del Castor

Imatge d’arxiu de la Plataforma

de Compromís, el senador Jor-
di Navarrete ha anunciat també 
que el seu grup es mantindrà “vi-
gilant”  i ha lamentat també l’ab-
sència “d’un calendari”. Miquel 
Aubà, senador d’ERC exigia a 
més “accions per revertir les pèr-
dues i danys”. Atents igualment 
es mantindran Mònica Sales, di-
putada de Junts per Catalunya al 
Parlament; Ferran Bel, diputat del 
PDeCat al Congrés i Ivan Romeu, 
president del PDeCAT al Montsià. 
Sales remarca que cal “no repe-
tir els errors del passat”, Bel re-

corda que encara s’ha de veure 
“en quin moment” s’inicia el des-
mantellament i Romeu mostra 
la seva “satisfacció” però dema-
na “estar informat del procés en 
tot moment”. Sigui com sigui, tot 
indica que el cas arribarà fins el 
Tribunal d’Estrasburg, perquè el 
Constitucional no ha admès a 
tràmit el recurs que, contra l’ar-
xivament de la querella contra 
Florentino Pérez i cinc ministres, 
van cursar l’Institut Català dels 
Drets Humans i altres dues enti-
tats. Ara, sembla, parlarà Europa.

MONTSIÀ
Jordi Puig visita Amposta
dins del seu Camí per la República

El ple del Consell Comarcal 
de la Ribera d’Ebre va 

aprovar a la seva sessió d’ 
aquest dimecres al vespre una 
moció, consensuada abans al 
darrer Consell d’Alcaldes de la 
comarca, a la qual es rebutja 
el projecte de macro abocador 
plantejat a la localitat de 
Riba-roja d’Ebre. Dissabte, a 
Móra la Nova, membres dels 
CDR de la comarca van rebre 
amb pancartes al President del 
Parlament de Catalunya Roger 
Torrent. “No volem una Ribera 
que siga un pou de merda”, 
deien les pancartes.
Ara, el Ple Comarcal ha tirat 
endavant una moció contrària 
al controvertit projecte amb el 
suport de quinze dels vint con-
sellers comarcals assistents al 
ple. 
A l’exposició de motius, la mo-
ció recorda que a Tivissa hi ha 
un abocador que, en principi 

era tan sols per satisfer les ne-
cessitats dels municipis de la 
Terra Alta, el Priorat i la Ribera 
d’Ebre, però que, al final, “s’ha 
convertit en l’abocador indus-

trial de  més de la meitat de Ca-
talunya”. La moció destacava 
també l’aposta del territori pel 
“turisme de qualitat” i el sector 
agroalimentari i es reclama im-
pulsar de manera decidida un 
“projecte de comarca” basat en 
el turisme rural i gastronòmic”.

L’activista Jordi Puig Panella 
va visitar, dins del seu 

periple Camí per la República, 
la ciutat d’Amposta ahir 
dijous. Camí per la República 
és una iniciativa personal de 
Puig Panella que es va iniciar 
fa unes setmanes a Mallorca, 
on resideix, i que té com a 
objectiu recórrer amb la seva 
cadira de rodes tots els Països 
Catalans per demanar la 
llibertat dels presos i preses, 
encausats i exiliats polítics 
i la implementació de la 
República Catalana.
Detingut l’any 1980 arran de l’as-
salt frustrat a una caserna militar 
de Berga, Jordi Puig va passar 
més de quatre anys a la presó i, 
molts anys després, en concret 
l’any 2005, el Tribunal Europeu 
dels Drets Humans d’Estrasburg 
va declarar nul·la la causa contra 
ell argumentant que el tribunal 
militar que el va jutjar no va res-

pectar en cap moment el seu dret 
a la presumpció d’innocència. 
Per tot plegat, l’Estat espanyol va 
ser condemnat a indemnitzar-lo.
El Camí per la República de Jor-
di Puig l’ha portat ja a poblacions 
com Dénia, Pego, Pedreguer, 
Crevillent, Mutxamel i altres lo-
calitats valencians i ahir dijous el 
va fer arribar fins Amposta, on es 
va programar un acte de recep-

El Consell Comarcal, 
contra l’abocador

RIBERA D’EBRE

Imatge de Jordi Puig ahir a Amposta.

ció pels volts de les 17.30 al qual 
l’activista va explicar les seues ex-
periències a la carretera aquests 
dies i va enumerar també els mo-
tius que l’han dut a emprendre 
aquest viatge reivindicatiu arreu 
dels Països Catalans en defensa 
del dret a decidir del poble català. 
L’ aventura finalitzarà d’aquí a uns 
mesos en terres de la Catalunya 
Nord.

Ple Consell Comarcal
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CULTURA
Estudi i difusió de la 
Jota al Museu
El Museu de Tortosa tindrà 

un Espai de la Jota, una 
proposta permanent on es 
farà difusió del ball tradicional 
ebrenc i també se’n facilitarà 
l’estudi.
El nou espai ocuparà el pavelló 
número set del complex mu-
seístic, a l’antic escorxador mu-
nicipal. Els treball per adequar-lo 
ja han començat. Hi haurà sala 
d’exposició, de visita gratuïta, 
amb dos mostres, la primera so-
bre els vessants de la dansa de la 
jota i una segona amb elements 
del grup Quico el Célio, el Noi i 
el Mut de Ferreries. Hi haurà un 
arxiu, un espai per a activitats 

pedagògiques, i un altre per a la 
documentació i la recerca a dis-
posició de tots els investigadors 
interessats. El projecte compta 
amb el suport de l’Aula de Mú-
sica Tradicional i Popular a les 
Terres de l’Ebre, de l’escola de 
ball, cant i música tradicional Lo 
Planter, i de les colles de cultura 
popular de la ciutat. 
Entre els documents recopilats 
per Artur Gaya, activista cultu-
ral i cantant dels Quicos, que 
es podran veure en l’exposició 
permanent, destaca una prime-
ra edició del llibre ‘Del Folklore 
Tortosí’, escrit i publicat al 1934 
per Joan Moreira.

POLÍTICA
Torra vol fora del riu el 
monument franquista

Des dels micròfons de RAC1, 
Quim Torra, ha demanat 

a l’ajuntament de Tortosa 
la retirada del monument 
franquista a la Batalla de l’Ebre.
El president de la Generalitat-
Torra ha recordat que quan era 
president d’Òmnium va estar a 
Tortosa, amb motiu de la Nit de 

Sant Llúcia del 2015, i llavors va 
“advocar” perquè el monument 
fos retirat. De fet, ha dit que el 
monument és “una vergonya”. 
Tot seguit, ha admès que com a 
president tno havia parlat enca-
ra amb l’alcaldessa. “Però ara ho 
faig”, ha dit Torra aprofitant els 
micròfons de RAC1.

FAURA I VIÑA 
FARAN TÀNDEM 
PER LA TORTOSA 
REPUBLICANA
El promotor de la plataforma 
Tortosa-Sí, Xavier Faura, i la 
presidenta de la secció local 
d’ERC a Tortosa, Maria Jesús 
Viña, faran tàndem per la Torto-

sa Republicana. Així, Viña serà la 
número 2 de la candidatura amb 
què ERC-Tortosa Sí concorrerà a 
les eleccions municipals del 26 
de maig. Serà una llista crema-
llera que combinarà l’experièn-
cia amb la renovació i que l’as-
semblea local de militants d’ERC 
aprovarà pròximament. D’altra 
banda, entre els deu primers llocs 
de la candidatura d’ERC-Tortosa 
Sí s’incorporarà un nouvingut.

URV: JORNADES 
DE PORTES 
OBERTES
Els estudiants de segon de 
batxillerat han de decidir 
aquests propers mesos quin 
grau volen estudiar el curs 
vinent i en quina universitat. 
Per facilitar-los la presa de 
decisions, la URV celebrarà 
quatre jornades de portes 
obertes: els dies 6 de febrer 
i 10 d’abril adreçades als 
futurs estudiants i centres 
de secundària, i els dies 16 
de març i 27 d’abril també hi 
podran assistir les famílies.

HA MORT ÀNGEL 
TAFALLA
Des del Consell Comarcal del 
Baix Ebre han  expressat el 
condol per la mort del regu-
renc Àngel Tafalla, delegat 
del Consell Consultiu de la 
Gent Gran de la institució. 
Tafalla, que tenia 79 anys, 
també havia estat membre 
del Consell de la Gent Gran 
de Catalunya (2001-2011).

NOVES QUEIXES 
DEL PSC 
El portaveu, Enric Roig, la-
menta l’eliminació “de part 
de la clàssica vorera grecada 
de l’avinguda Generalitat, 
fet que denota la manca de 
projecte d’imatge de ciutat 
del govern”. El portaveu 
també recorda al govern 
que “encara queden restes 
de brutícia dels aiguats del 
mes d’octubre al carrer i que 
estan tapant els embor-
nals”.

NOTÍCIES 
BREUS 

SUCCESSOS
Detinguda una parella pel robatori amb 
violència en un comerç d’alimentació 
La policia local de Tortosa 

va deternir un home i una 
dona com a presumptes autors 
del robatori amb violència i 
amenaces en un establiment 
d’alimentació del nucli antic el 
passat divendres.  
Una dependenta del comerç va 
requerir els agents després d’ha-
ver estat agredida per una clien-
ta que volia emportar-se sense 
pagar un parell de begudes. Se-
gons el relat de la denunciant, 
corroborat per les càmeres de 
seguretat del mateix comerç, 
la detinguda, veïna de Tortosa 
i nacionalitat espanyola, va in-
tentar emportar-se sense pagar 
dos ampolles de beguda, adduint 

que passaria la seva parella a pa-
gar-ho més tard. 
Quan la dependenta es va negar, 
la detinguda va intentar marxar 
amb les begudes però un client 
la va aturar. En el moment en 
què la treballadora intentava re-
cuperar les ampolles sostretes, la 
detinguda va agredir-la donant-li 
un cop a la cara i estirant-li els 
cabells.
Altres clients presents durant els 
fets les van poder separar i fer-la 
fora de la botiga. Al cap de poc 
temps, la dona va tornar a l’esta-
bliment acompanyada de la seva 
parella, un home veí de Tortosa i 
també de nacionalitat espanyola, 
i van començar a donar cops a la 

porta, amenaçant la dependenta. 
Finalment, tots dos van marxar 
quan es va requerir la presència 
policial. 
Els agents de la policia local van 
poder comprovar els fets denun-
ciats gràcies a les càmeres de 
seguretat del propi establiment i, 
amb l’ajuda de la descripció faci-
litada pels testimonis, van iden-
tificar i detenir les dos persones 
poques hores després. 
A la dona se l’acusa d’un delicte 
de robatori amb violència, men-
tre que a l’home se’l deté per un 
delicte d’amenaces. Tots dos han 
quedat en llibertat amb càrrecs, 
després de passar a disposició 
judicial.
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pròpia. La Junta de Govern 
Local ja ha aprovat l’adjudi-
cació tant del desplegament 
del cable de fibra com la 
gestió de la xarxa per un 
total de 103.700 euros en 
total (76.500 per al desple-
gament del cable de fibra i 
27.200 per a l’electrònica). 

AMPOSTA TINDRÀ 
HORTS SOCIALS I 
ECOLÒGICS 
Una parcel·la de poc més 
de 2.000 metres quadrats, 
ubicada a la vora del centre 
Natzaret, es transformarà 
en horts socials i ecològics. 
El ple ordinari de gener va 
aprovar inicialment, per 
unanimitat, el reglament d’ús 
d’aquest espai que té per ob-
jectius facilitar una nova eina 
d’integració per a persones 
amb risc d’exclusió social.

PROGRAMA 30 
PLUS
Un total de 18 persones par-
ticipants en l’anterior edició 
del Programa 30 Plus han 
renovat el seu contracte. El 
Programa 30 Plus és un pro-
jecte subvencionat pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya 
per a la inserció laboral de 
persones majors de 30 anys. 
L’anterior edició va oferir a 
40 persones la possibilitat 
d’inserir-se en el mercat 
laboral a través del contacte 
directe amb les empreses per 
part de l’Ajuntament. Durant 
l’estada a les empreses, els 
treballadors també van rebre 
formació vinculada al lloc de 
treball, el que els va pro-
porcionar una inserció més 
confortable.

NOTÍCIES 
BREUS
CONDOL PER 
LA MORT DEL 
REGIDOR JOSÉ 
TOMÀS 
L’Ajuntament d’Amposta 
mostra el seu més sentit 
condol per la mort sobtada 
del regidor del grup de Con-
vergència i Unió, José Tomàs 
Reverté, als 60 d’edat. José 
Tomàs Reverté formava 
part del plenari municipal 
com a membre del grup 
municipal de Convergèn-
cia i Unió des del juny del 
2015. Al plenari d’aquesta 
setmana es va fer un minut 
de silenci i es va reconéixer 
la feina de Tomàs.

CONNEXIÓ 
DELS EDIFICIS 
MUNICIPALS 
Tots els edificis munici-
pals quedaran connectats, 
durant el 2019, a través 
d’una xarxa de fibra òptica 

SERVEIS

SUCCESSOS

Es crea una empresa pública per 
gestionar els serveis municipals

Un detingut per prostitució de 
menors de centres d’acollida

L’Ajuntament d’Amposta 
ha creat l’empresa 

pública mercantil Amposta 
Serveis Municipals SLU, 
que gestionarà els serveis 
municipals.
La societat començarà a gestio-
nar la piscina i la neteja dels edi-
ficis municipals. Compta amb un 
capital social inicial de 50.000 
euros. El ple va aprovar la crea-
ció de l’empresa amb els vots a 
favor de l’equip de govern, l’abs-
tenció de la regidora no adscrita 
i el PSC, el vot en contra de la 
resta de regidors. A més, el ple 
va debatre fins a vuit mocions. 
Per unanimitat va aprovar les 

dues d’Esquerra d’Amposta, la 
primera en defensa del parc de 
bombers de la ciutat i la segona 
en defensa i protecció del sector 
citrícola europeu, i la de CiU per 
evitar els excrements a la via pú-
blica. També es van aprovar dues 
més del grup municipal de CiU. 
I no van prosperar la del grup 
municipal del PSC-CP per ins-
tar a l’Ajuntament per dotar d’un 
nou servei municipal gratuït de 
dentista i podòleg per a la gent 
gran a l’Hospital; la de PxC per 
demanar a l’alcalde que doni els 
ingressos i despeses detallades 
de l’empresa Sorea i la de CiU 
sobre millores a l’Hospital Co-

marcal (també amb l’abstenció 
de la regidora no adscrita, el vot 
en contra d’EA i el vot a favor 
de la resta de regidors). Aques-
ta darrera moció va crear certa 
tensió durant el plenari. 

Ple d’Amposta.

Els Mossos d’Esquadra van de-
tenir a Amposta un home que 
contactava amb menors que 
viuen en centres d’acollida per 
mantenir-hi relacions sexuals a 
canvi de diners. Ho hauria acon-
seguit amb un noi de Barcelona 
i ho hauria intentat amb un altre 
a la capital del Montsià. La de-
legació de la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adoles-
cència (DGAIA) en va tenir co-
neixement i ho va denunciar als 

Mossos. L’home, de nacionalitat 
espanyola, de 52 anys i veí de 
Barcelona, va ser detingut per un 
delicte de prostitució de menors. 
Va passar a disposició judicial el i 
el jutge va decretar la seva lliber-
tat amb càrrecs. La DGAIA va de-
nunciar a finals de setembre que 
un menor d’un centre d’acollida 
d’Amposta havia rebut diverses 
proposicions i insinuacions a tra-
vés de les xarxes socials per part 
d’un home major d’edat.
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POLÍTICA
Oposició a l’abocador 
de residus de Riba-roja
El ple del Consell Comarcal 

del Baix Ebre va donar 
suport a una moció d’ERC que 
s’oposa al projecte d’abocador 
de residus industrials de Riba-
roja, instant a paralitzar-ne els 
tràmits.
D’altra banda, el ple va aprovar 
adherir-set al comunicat del 
Síndic de Greuges que demana 
al Tribunal Suprem l’excarcera-
ció dels nou líders independen-
tistes perquè puguin exercir amb 
garanties el seu dret de defensa 
durant el judici del procés. El text 
també reclama “la disposició de 
mesures alternatives a la privació 
de llibertat de les persones que 

actualment es troben en presó 
provisional”. Així mateix, a inici-
ativa d’ERC, el plenari va aprovar 
una moció que insta al Govern 
espanyol a establir ajuts directes 
als productors de cítrics del Baix 
Ebre i Montsià. La Corporació 
també va aprovar una moció del 
PDeCAT que sol·licita al govern 
espanyol la reducció, del 21 al 
10%, de l’IVA aplicable a la com-
pra d’instruments musicals. Per 
acabar, la  Corporació va donar 
llum verda a una moció pre-
sentada pel PSC que proposa el 
reconeixement dels esportistes 
discapacitats i els seus clubs en 
els Premis Esportius Baix Ebre.

EDUCACIÓ
Programa per conèixer  
i aprendre el català

El Consell Comarcal del Baix 
Ebre ha clausurat aquesta 

setmana a Roquetes ‘Lletres 
per a tothom’, un programa 
d’alfabetització en català 
adreçat a persones adultes 
d’origen estranger. 
Més d’una vintena de persones 
nouvingudes d’origen magrebí 

han assistit al Casal de Joves 
de Roquetes a aquesta forma-
ció, que ha estat impartida per 
Obre’t Ebre. El programa ‘Lle-
tres per a tothom’ s’ha adreçat 
a persones immigrades que no 
saben llegir o escriure en cap 
llengua i que no coneixen el ca-
talà en la lectura i l’escriptura.

APRENEN MÚSICA 
AMB EL MÈTODE 
GORDON
Nou estudiants de tercer 
del Grau d’Educació Pri-
mària del campus Terres de 
l’Ebre de la URV que cur-
sen la menció de Música fan 
pràctiques ensenyant mú-
sica a xiquets i xiquetes de 

l’escola El Temple de Tortosa 
seguint les pautes de la Teo-
ria de l’Aprenentatge Musical 
d’Edwin Gordon. 
Es tracta d’un mètode que 
concep l’aprenentatge de la 
música com un procés similar 
al de la parla i treballa per afa-
vorir el desenvolupament de 
les aptituds musicals de cada 
xiquet segons les seves pròpi-
es potencialitats i tempos.

FUTUR ESPAI A 
DELTEBRE DE 
‘MOBLES DELTA’
La Junta de Govern de 
l’Ajuntament de Deltebre 
va aprovar la licitació de 
les obres del futur espai de 
‘Mobles Delta’. Segons l’al-
calde, Lluís Soler, “una actu-
ació, decidida per un procés 
de participació ciutadana, 
que ens permetrà dignificar 
una de les entrades més 
transitades del municipi i 
que ens ajudarà a seguir 
dotant Deltebre d’espais 
oberts a la ciutadania i a 
la cohesió social”. D’altra 
banda, dilluns, es van iniciar 
els treballs d’urbanització 
de l’entorn del Complex 
Esportiu Municipal. Segons 
Soler, “un pas més cap a 
la posada en marxa d’un 
equipament esportiu que 
ha d’esdevenir referència al 
Delta de l’Ebre”.

UN FOTÒGRAF 
DE DELTEBRE 
GUANYA ELS 
PREMIS IATI
El fotògraf deltebrenc Jona-
tan Rius ha estat guanyador 
dels premis IATI a millor 
Instagram de viatges. IATI 
és una companyia d’assegu-
rances per viatgers cone-
guda entre els ‘youtubers’  
‘bloggers’ i ‘instagramers’ 
de la xarxa que organitza 
aquesta gala per continuar 
creixent amb l’aportació de 
persones que viatgen pel  
món. Tot i competir amb 
fotògrafs de ressò internaci-
onal, l’ebrenc, conegut com 
Pinapli, ha quedat primer 
per les  imatges captura-
des en diversos racons del 
planeta terra.

NOTÍCIES 
BREUS 

SOCIETAT
Dotze premis per la projecció de Deltebre al 
territori, amb un “nou èxit de participació”
Més de 350 persones es 

van concentrar dissabte 
al nou Centre Fluvial del Delta 
per a esbrinar els guanyadors 
de la segona edició dels Premis 
Deltebre, uns guardons que 
tenen la finalitat de premiar 
a totes aquelles persones, 
entitats i/o empreses que han 
permès impulsar la imatge del 
municipi al territori.
L’alcalde Deltebre, Lluís Soler, va 
explicar que “els Premis Deltebre 
són una clara mostra del poten-
cial humà i de la gran professio-
nalitat que hi ha al nostre munici-
pi en tots els sectors”. 
Soler va detallar que “tots els no-
minats, com també molta altra 

gent que no ha estat nominada 
però que també mereixeria es-
tar-ho, causen un orgull de per-
tinença i ens permeten mirar al 
futur de Deltebre sabent que te-
nim talent, tenim il·lusió i tenim la 
capacitat suficient per seguir en-
lairant Deltebre des de totes les 
seves vessants”. Els nominats, un 
total de 35 en 12 categories dife-
rents, foren votats per 1.482 per-
sones, 366 més que en la primera 
edició dels premis. Un increment 
que per a Soler “mostra que els 
Premis Deltebre estan consoli-
dats i tenen un gran recorregut 
durant els propers anys. Els veïns 
i veïnes de Deltebre som exem-
ple de lluita, d’esforç i d’il·lusió”. L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler,  en els parlaments durant l’acte. 
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DIPUTACIÓ

Representants de 15 ens 
turístics públics i privats de 

les Terres de l’Ebre van firmar 
dijous el conveni Corner, que 
regula la participació conjunta 
a diverses fires del sector i 
accions de publicitat. El Museu 
de Tortosa ha acollit l’acte de 
signatura, que ha comptat 
amb la presència del president 
de la Diputació, Josep 
Poblet; del vicepresident 
de la institució Quim Nin, i 
de l’alcaldessa de Tortosa, 
Meritxell Roigé. Els han 
acompanyat representants 
de totes les entitats que se 
sumen a la iniciativa. Es tracta 
del darrer conveni d’aquest 
tipus que signa Poblet, qui va 
anunciar el dia 29 que deixa la 
política 
El conveni Corner arriba aquest 
any a la seva setzena edició, 
consolidat com un model de 

signants. Preveu la participació a 
les fires WTM (Londres), Adven-
ture Travel Show (Londres), FIO 
(Càceres), Fiets & Wandelbeurs 
(Utrecht), British Birdfair (Rut-
land), FITUR (Madrid), Navartur 
(Pamplona) i B-Travel (Barcelo-
na). La primera de les cites, que 
va tenir lloc la setmana passada, 

promoció conjunta de les Terres 
de l’Ebre, que permet la suma 
d’esforços dels diferents socis i 
participar d’accions que de ma-
nera individual no es podrien 
assumir. El pressupost global del 
Corner 2019 és de 160.225 eu-
ros, que es reparteixen de ma-
nera proporcional entre tots els 

ADÉU PER POBLET
El d’enguany serà el 
darrer conveni Corner 
que signa el President 
de l’ens provincial Josep 
Poblet, qui va fer públic 
el dia 29 que deixa la 
política

Una quinzena d’entitats turístiques ebrenques es 
promocionaran plegades sota el lideratge de la Diputació

ha estat l’assistència coordinada 
a la fira FITUR. A més, el conveni 
preveu una campanya de publi-
citat conjunta amb accions en 
ràdio al mercat català i presèn-
cia a Logitravel i Minube. Els sig-
nants, encapçalats pel Patronat 
de Turisme, són els ajuntaments 
d’Alcanar, l’Ametlla de Mar, l’Am-

polla, Amposta, Ascó, Camarles, 
Deltebre, Sant Carles de la Ràpita 
i Tortosa, Jesús Activitats i Ser-
veis SL., els consells comarcals 
de la Ribera d’Ebre i de la Terra 
Alta, l’Associació de Càmpings 
de la Costa Daurada i de les Ter-
res de l’Ebre i el festival de cine-
ma Terres Catalunya.
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ECONOMIA
La GALP va impulsar
22 projectes al 2018
El Grup d’Acció Local de 

les Terres de l’Ebre va 
dur a terme aquest dilluns 
l’assemblea ordinària per fer 
balanç de 2018.
Un any positiu, en el qual s’han 
presentat més d’una vintena de 
projecte per impulsar i potenci-
ar el sector nàutic-pesquer del 
territori. Tots ells proposats des 
d’empreses, del sector públic, 
entitats socials i confraries. Es 
tracta d’un dels principals mo-
tors econòmics d’alguns muni-
cipis de la costa de l’Ebre i per 
aquest motiu, arran l’alt núme-
ro de sol·licituds presentades, 
la GALP  ha dut a terme una 

convocatòria extraordinària per 
2019 per finançar més projectes.
Una de les iniciatives que va nài-
xer en el marc dels projectes de 
cooperació va ser l’Associació 
Catalana de dones de la Mar. 
Ara ja s’ha constituït la junta i ara 
s’està treballant per organitzar 
una conferència en clau naci-
onal per tractar la situació de la 
dona en el món de la pesca.
L’assemblea va tenir lloc a les 
Cases d’Alcanar i va estar presi-
dida per l’alcalde d’Alcanar Joan 
Roig. També es va aprovar el 
pressupost ordinari del grup i les 
despeses de funcionament rela-
tives al segon semestre.

CRISI CITRÍCOLA
Es demana a la CE que 
actuï “d’immediat”

L’eurodiputat del Partit 
Demòcrata Europeu Català, 

Ramon Tremosa, es va reunir 
amb el sector citrícola ebrenc. 
Després de valorar la problemà-
tica de la citricultura, va explicar 
que treballarà amb altres eurodi-
putats per traslladar tota la infor-
mació a la CE i exigir que “actuï 

d’immediat”. També demanarà 
un estudi urgent de les conse-
qüències de l’acord sud-africà. 
De fet, aquest dimarts, Ramon 
Tremosa ha preguntat a la Co-
missió Europea (CE) quines me-
sures ha pres per evitar la com-
petència deslleial dels cítrics 
extracomunitaris.

IRENE NEGRE 
FORMA PART DE LA 
DIRECCIÓ DE 
‘LA CRIDA’
Les Terres de l’Ebre tenen una 
veu dins de La Crida Nacional 
que impulsa l’expresident Puig-
demont. L’actual número 2 de 
Junts per l’Aldea, Irene Negre, 
forma part de la candidatura 

que presenta Jordi Sánchez per 
liderar un nou espai polític i tun 
moviment social per implemen-
tar la República. 
“De fet, som una associació que 
disposa d’una eina que ens per-
met presentar a les eleccions”, 
diu Irene Negre que fa un salt a 
la primera línia política de la mà 
de l’empresonat Jordi Sánchez 
amb qui va compartir direcció de 
l’ANC durant tres anys. 

‘TAULA DE L’OLI’ 
PER VALORITZAR 
EL SECTOR
El delegat del Govern, en la 
roda de premsa del Consell 
de Direcció de l’Administra-
ció Territorial del Govern a 
les Terres de l’Ebre, que va 
celebrar la sessió ordinària 
del mes de gener aquest 
dimarts, i en la qual, a més 
de la valoració sobre la 
clausura del magatzem de 
gas Castor (vegeu plana 3), 
també va destacar el pro-
jecte en què es treballa des 
de les comarques ebrenques 
per crear una Taula de l’Oli, 
amb les 5 DOPs de l’oli de 
Catalunya (Baix Ebre-Mont-
sià, Terra Alta, Siurana, 
les Garrigues i l’Empordà), 
amb l’objectiu de valoritzar 
el sector, afectat per la 
davallada de preus de mer-
cat. D’altra banda, Xavier 
Pallarés també va destacar 
que s’està treballant en la 
tramitació dels expedients 
oberts arran dels aiguats 
de l’octubre passat, que va 
afectar diversos municipis 
de les Terres de l’Ebre.

NEIX ‘MOVEM 
ROQUETES’
Movem Roquetes és un 
grup de “roqueteres i 
roqueteros sorgit, en gran 
part, del teixit associatiu de 
Roquetes i la Raval de Cris-
to, en ganes de fer arribar 
la veu del poble a l’Ajunta-
ment. Volem defensar els 
interessos municipals amb 
l’objectiu de treballar per 
a que la nostra ciutat agafi 
un nou camí de dinamis-
me, progrés i futur per a 
tothom. Volem treballar per 
millorar la nostra ciutat”.

NOTÍCIES 
BREUS 

L’ALDEA
Inauguració de les obres de remodelació del 
Casal Jove i de la nova Biblioteca Municipal
El passat divendres es van 

inaugurar les obres de 
remodelació del Casal Jove 
on s’ubica ara la Bibilioteca 
Municipal. 
La inauguració va anar a càrrec 
del Diputat i alcalde de Masden-
verge,  Álvaro Gisbert, el Director 
dels Serveis Territorials de Cul-
tura, Ferran Bladé, acompanyats 
per l’Alcalde de l’Aldea, Dani An-
dreu, el Regidor de Joventut, Al-
bert Curto i un nombrós públic 
assistent. Aquesta important obra 
ha comptat amb un pressupost 
d’execució de 73.770,52€. En 
paraules del regidor Albert Cur-
to, “complementa un espai que 
sempre ha tingut vocació per ser 

la seu de reunió i de proposta 
d’activitats socials per al jovent 
de l’Aldea”. De la mateixa mane-
ra, l’alcalde, Dani Andreu afegia 
que “el Casal Jove des de la seua 
posada en funcionament, no so-
lament ha acollit al jovent, sinó 
que ha complementat els seus 
serveis amb una gran capacitat 
per a incloure cursets de forma-
ció de tota mena i per a totes les 
edats; és un espai de conferènci-
es, seu del Grup Excursionista 4T 
i, per tant, un lloc de promoció 
cultural. La inclusió de la biblio-
teca i l’ampliació d’espais i serveis 
ajudarà a que l’oferta cultural si-
gui més complerta,  a millor dis-
posició de la ciutadania”. Inauguració de les obres, divendres passat, a l’Aldea.

Irene Negre, l’ebrenca que forma part de la candidatura de Jordi Sánchez.
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MEDI AMBIENT
La Ràpita reforça la 
vigilància a les zones 
dels  contenidors per 
evitar mals usos al 
dipositar la brossa

L’Ajuntament de la Ràpita 
posa en marxa una 

campanya de conscienciació, en 
el marc de la nova ordenança 
de civisme, davant el mal ús que 
se n’està fent de les zones de 
contenidors, que provoca una 
mala imatge del municipi, a més 
d’olors i altres molèsties. 
“La Ràpita que compartim” és el 
lema d’aquesta nova campanya, 
que també comportarà un incre-
ment de la vigilància per part de 
la Policia Local.
La regidoria de Governació im-
pulsa aquesta campanya, que 
“arriba un cop aprovada definiti-
vament l’ordenança de civisme, 
la qual preveu sancions per als 
que incompleixin la normativa 
referent a l’ús dels contenidors 
i al dipòsit de les escombraries. 
De moment però, la vigilància 
policial i la campanya informati-
va buscaran avisar els infractors”, 
ha explicat la regidora rapitenca, 
Conxi Vizcarro.
“La Ràpita que compartim” té 
un doble significat: “l’espai pú-
blic que compartim, que són els 
carrers i volem néts, i també les 
imatges que compartim a les 
xarxes socials, per donar-nos-en 
compte del que passa si enlloc 
d’enfocar amb el mòbil una posta 
de sol enfoquem una zona de 
contenidors”, ha apuntat Conxi 
Vizcarro.

La campanya vol recordar que 
“en definitiva, tenir un poble més 
nét depèn en bona mesura de 
cadascun de nosaltres. Cal in-
sistir per conscienciar que cal 
tenir cura dels espais comuns”, 
ha manifestat la regidora Conxi 
Vizcarro.

ALCANAR
Comença la campanya “Per la 
dignitat de la pagesia canareva”

11 joves participen al Concurs 
“Calendari Montsià Jove 2019”

Dimarts va començar la 
campanya de recollida de 

signatures “Per la dignitat de la 
pagesia canareva”.   

      Totes les persones majors de 
setze anys que vulguen adherir-
s’hi podran fer-ho de dilluns a 
divendres de 9 a 14 h i el dijous 
de 17 a 19 h, a l’Ajuntament 
d’Alcanar; de 9 a 14 h a Serveis 
Agraris; de 9 a 13 h a l’estand de 
la plaça Major, i de 14.30 a 18 h 
al de la plaça Lluís Companys. 
També podran signar tots els dies 
de la setmana de 9.30 a 14 h a 
l’Oficina de Turisme de les Cases. 
Posteriorment, les signatures 
arreplegades es traslladaran al 
Govern espanyol i a la Comissió 
Europea. La Junta de Govern 
Local (JGL) d’Alcanar del 24 de 
gener va acordar per unanimitat 
engegar una campanya 
institucional d’arreplega de 
signatures per a instar el Govern 
espanyol i la Unió Europea a 

extremar la vigilància i impulsar les 
mesures necessàries per a posar 
fi als efectes lesius per al sector 
citrícola de l’Acord d’associació 
econòmica entre la Unió Europea 
i els països de la Comunitat per 

moltíssimes famílies, possibilita 
el manteniment del nostre en-
torn natural i d’un model social 
que ens representa i al qual no 
estem disposats a renunciar”. Per 
tal d’aconseguir una implicació 

de tots els actors, l’Ajuntament 
informarà d’aquesta campanya 
a totes les associacions i entitats 
del municipi, als partits polítics 
representats al Ple, al Consell 
Agrari i a la resta d’òrgans con-
sultius del consistori, per tal de 
fer-los-en partícips.

al Desenvolupament de l’Àfrica 
Meridional”.
Tal com va defensar a la JGL, 
Joan Roig, alcalde d’Alcanar, “la 
importància del sector citrícola 
al nostre municipi és cabdal. Més 
enllà de la seua contribució, di-
recta o indirecta, a l’economia de 

OBJECTIU  
Les signatures rebudes
es traslladaran, tal com 
es va acordar, al 
Govern espanyol i a la 
Comissió Europea 

GUANYADORA
El premi ha estat per 
Daniela Gallardo en la 
segona edició del 
concurs que organitza 
el Consell ComarcalEntrega del diploma a la guanyadora.

Recolida de signatures a Alcanar.

Imatge actual d’una zona de contenidors on es comprova el mal ús.

El passat 25 de gener al 
Consell Comarcal del 

Montsià va tenir lloc l’acte 
de lliurament del premi del 
concurs d’Instagram Calendari 
Montsià Jove 2019. 
Un projecte iniciat la darrera 
anualitat que pretén consoli-
dar-se entre el teixit juvenil, a 
través del qual els joves puguin 
explicar per mitjà de la fotografia
que fan durant l’any. En aques-
ta edició, un total d’11 joves del 
Montsià han presentat la seva 
candidatura. La participació és 
l’eix vertebrador d’aquesta ini-
ciativa juntament amb l’impacte 
que tenen les xarxes socials en 
la vida dels joves, en especial 
Instagram, que esdevé, en l’ac-
tualitat, una de les més popu-
lars. El Coordinador Territorial 
de Joventut a les TE, Joan Lluís 
Barberà, la Regidora de Parti-
cipació Ciutadana de l’Ajunta-

ment d’Amposta, Júlia Barberà, 
la Consellera Comarcal del Jo-
ventut, Sònia Tomàs, van ser les 
autoritats que van acompanyar 
a Carme Navarro, presidenta del 

Consell Comarcal del Montsià, 
que també era membre del jurat, 
i que va manifestar que “l’elecció 
del guanyador no ha estat fàcil. 
Totes les fotografies refermen 
el talent i la creativitat dels par-
ticipants fent que cada cop el 
llindar sigui més elevat”. Daniela 
Gallardo (@guzanaz) ha estat la 

guanyadora d’aquesta edició, qui 
ha rebut una càmera GoPro7. Les 
seves fotografies s’han materia-
litzat amb l’edició del calendari 
d’enguany, el qual es pot acon-

seguir a tots els Punts d’Informa-
ció Juvenil d’arreu de la comarca 
i també a través del portal web 
Montsià Jove. La resta dels par-
ticipants també han rebut el seu 
reconeixement amb l’atorga-
ment d’un diploma personalitzat 
amb les seves fotografies.

EN CONTRA DEL 
MACROABOCADOR 
A LA RIBERA 
D’EBRE
L’Ajuntament de la Ràpita 
s’ha pronunciat en el ple 
ordinari del mes de gener 
contra la construcció d’un 
macroabocador a la Ribera 
d’Ebre, una oposició que va 
sumant adeptes entre ajun-
taments i consells comarcals 
ebrencs. El no a l’abocador 
va ser un dels temes des-
tacats de la darrera sessió 
plenària, en què també es 
va aprovar la delegació de 
competències al consell 
comarcal del Montsià per a 
la gestió de les mesures de 
control de les plagues, així 
com l’adhesió a la marca 
Viles Marineres. 

JOVENTUT
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SUCCESSOS

FESTES
Tot a punt per a la 
setena Gala Taurina 
El dissabte dia 9 de febrer 

tindrà lloc la setena Gala 
Taurina de les Terres de l’Ebre, 
que organitza l’Agrupació de 
Penyes Taurines ebrenca.
“Aquest any comptarem amb la 
presència de José Luis Algora, 
propietari de la ramaderia Parti-
do de Resina. Com tots els anys, 
es donaran els premis als millors 
actes taurins de les diferents ca-
tegories del 2018 i es faran reco-
neixements tant a penyes que fan 
l’aniversari com a comissions i 
penyes que han destacat. Jorna-
da per a no fallar cap aficionat i 
aficionada als bous”. La cita, en-
guany, serà al Delta Hotel.

SOCIETAT
Exposició per prevenir 
el consum de drogues

‘Tu tens la clau’ és una 
exposició que ensenya la 

importància d’afrontar l’abús de 
drogues i altres addiccions amb 
una actitud positiva i crítica.
Aquesta exposició ‘es troba a 
la Biblioteca Marcel·lí Domingo 
de Tortosa, fins el 10 de febrer. 
Projecte Home va inaugurar-la-

ió. Tortosa és la primera parada. 
Posteriorment, es podrà veure a 
les biblioteques d’Amposta, Móra 
d’Ebre, Flix, Alcanar, la Ràpita, 
Deltebre, Roquetes, Santa Bàrba-
ra, Sant Jaume d’Enveja, Móra la 
Nova i Gandesa.
A la imatge, la jornada d’inaugu-
ració.

INVERSIONS PER AL 
COS DE BOMBERS 
DE LA GENERALITAT
El conseller d’Interior, Miquel 
Buch, ha comparegut aquest 
dimecres a petició pròpia da-
vant la Comissió d’Interior del 
Parlament per informar de la 
situació del cos de Bombers 
de la Generalitat. Durant el seu 

discurs, el conseller ha anunci-
at que el departament preveu 
incrementar un 67% la part del 
pressupost del cos de Bombers 
aquest 2019. Mentre que l’any 
2018 aquesta inversió ha estat 
de 32 milions d’euros, pel 2019 
es preveu destinar-ne 53,2 mi-
lions. El conseller ha iniciat la 
seva intervenció especificant les 
actuacions que ha dut a terme 
el departament en els darrers sis 

mesos, reiterant que el cos es 
troba en una situació “força crí-
tica,  inferior a la desitjada i desit-
jable”. Per fer front a les mancan-
ces, el titular del departament 
ha anunciat que la Generalitat 
invertirà 53,2 milions d’euros en 
nou material i infraestructures, si 
s’aprova el pressupost per aquest 
any. “És la aposta més ferma que 
s’ha fet d’un Govern de la Gene-
ralitat al Cos de Bombers”

EN MARXA 
‘PROJECTES 
SINGULARS’
El programa “Projectes Sin-
gulars” del Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC) ja està en 
marxa a la comarca del Mont-
sià. El 16 i 17 de gener es van 
realitzar les primeres trobades 
informatives a Ulldecona i a 
Amposta per iniciar el procés d’ 
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 Mancomunitat 
de la Taula del Sénia i el Consell 
Comarcal del Montsià.

LINARES TANCA LA 
LLISTA DE ‘JUNTS 
PER L’ALDEA’
Juan Pedro Linares tancarà 
la llista de Junts per l’Aldea 
ocupant el lloc número 21. 
“Persona implicada amb la po-
lítica municipal des de fa molts 
anys, exregidor de l’Ajunta-
ment de l’Aldea per candidatu-
res independents en diverses 
etapes, se suma a la de Junts 
per l’Aldea, donant així suport 
a l’Alcaldable Xavier Royo”.

XIMO MARTÍ 
LIDERA EL PP A 
SANTA BÀRBARA 
El líder del PP català, Alejan-
dro Fernández, va realitzar 
una visita privada a Santa 
Bàrbara. La visita va servir 
per donar a coneixer el nou 
cap de llista del PP a les 
municipals a Santa Bàrbara, 
Ximo Martí, en substitució de 
Xavier Boqué. Martí ha estat 
president de l’Agrupació de 
Penyes i Comissions taurines 
de les Terres de l’Ebre. SBAU, 
Santa Bàrbara Avança Unida, 
és el lema del nou grup.

NOTÍCIES 
BREUS Els Mossos van detenir sis persones per robar 

dos tractors, a Masdenverge i a Xerta
Els Mossos d’Esquadra van 

detenir la setmana passada 
sis homes com a presumptes 
autors del robatori de dos 
tractors a Masdenverge i a 
Xerta. 
Els individus, d’entre 36 i 57 anys 
i veïns de Reus, Amposta i Mas-
denverge, formaven part d’un 
grup criminal on cada un desen-
volupava una funció concreta en 
el robatori i la venda de maquinà-
ria del camp. 
El propietari d’una finca a Mas-
denverge va denunciar el 2 de 
gener que li havien robat el seu 
tractor i una arada que portava 
enganxada. Més tard, va veure 
que un tractor igual que el seu 

estava en venda a Tarragona. Es 
va trobar en una nau industrial 
de Constantí, on van detenir dos 
homes, que volien vendre aquest 
vehicle agrícola al mercat negre. 
Després, els agents van detenir 
quatre homes més al Montsià 
que serien els autors materials 
del robatori i el propietari d’un 
magatzem agrícola de Masden-
verge on havia estat guardat el 
tractor i on es va recuperar l’ara-
da. A la mateixa finca també es 
van localitzar diverses peces per-
tanyents al tractor sostret a prin-
cipis de novembre de l’any passat 
a Xerta. En aquest cas, després de 
robar-lo, el van desballestar i van 
vendre una part de les peces. Un Mosso d’Esquadra amb un dels tractors recuperats.

Miquel Buch. ACN
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POLÍTICA
Polèmica arran del 
Ple de la Diputació
El el Grup Polític d’Esquerra 

Republicana de Catalunya 
(ERC) ha recolzat la moció, 
que la CUP ha presentat al 
Ple de la Diputació, contra la 
massificació eòlica a la Terra 
Alta. 
El text demanava l’adhesió al ma-
nifest “Prou massificació eòlica 
a la Terra Alta” i donar-hi suport 
públic. Però ha estat rebutjat amb 
els vots contraris de CiU, PSC, C’S 
i PP. Es dóna la circumstància que 
el Consell Comarcal de la Terra 
Alta va aprovar per unanimitat 
aquesta moció el 21 de desem-
bre, és a dir, CiU i PSC havien vo-
tat a favor del manifest al Consell 

Comarcal de la Terra Alta però en 
el darrer ple, no. El diputat ebrenc 
d’Esquerra Republicana a la Dipu-
tació i alcalde de Roquetes, Paco 
Gas, critica el canvi de posició de 
CiU i PSC. “A diferència dels d’Es-
querra que votem amb cohe-
rència el mateix aquí que allí, els 
convergents i els socialistes o bé 
enganyen la gent quan voten sí a 
la Terra Alta o bé els enganyen al 
Ple quan voten en contra del ma-
teix manifest a la Diputació”. Paco 
Gas afegeix que “no és la primera 
vegada, i segurament tampoc en 
serà l’última, que CiU i PSC cap-
giren el seu vot en funció de l’ad-
ministració que representen”.

SALUT
Inversió a l’Hospital 
de Móra d’Ebre

Salut invertirà 5 milions 
durant els pròxims quatre 

anys per renovar  l’Hospital 
Comarcal de Móra d’Ebre.
Segons ha explicat la conse-
llera, Alba Vergés, en una visita 
al centre seran actuacions ca-
lendaritzades anualment fins el 
2023. La partida principal, de 2,2 

milions d’euros, es destinarà a la 
renovació tecnològica i d’equi-
paments. La consellera ha ratifi-
cat que el centre tindrà un pro-
jecte independent i gestionat 
per la Generalitat a través d’una 
empresa pública, de la qual no 
n’ha precisat ni la forma jurídica 
ni l’àmbit territorial.

‘MOBILE WEEK’, A 
LA RIBERA D’EBRE
La Ribera d’Ebre participarà a la 
Mobile Week 2019, una setma-
na plena d’activitats paral·leles 
a la gran cita de la indústria 
mundial del mòbil que se ce-
lebra a Barcelona el darrer cap
de setmana de febrer: el Mobi-
le World Congrés (MWC).
La novetat d’aquest any és que 

a les més de 130 activitats que 
es faran a la ciutat de Barcelona,
la Mobile Week arribarà també a 
altres ciutats de Catalunya: Gi-
rona, Lleida, Reus i Igualada, i a
una comarca: la Ribera d’Ebre. 
Tots els seus habitants tindran 
així l’oportunitat de debatre en-
torn el desenvolupament tec-
nològic i els avenços i reptes de 
la societat digital amb artistes, 
científics, filòsofs, emprene-

dors, professionals i enginyers. 
Les activitats seran gratuïtes, i es 
concentraran durant la setma-
na prèvia a la MWC, en el cas de 
la Ribera d’Ebre del dilluns 18 al 

dissabte 23. El Consell Comar-
cal vol que el programa, quan 
estigui enllestit, arribi a tots els 
pobles de la comarca, i que in-
volucri a tots els ajuntaments.

REPRESA DE LES 
OBRES AL PANTÀ 
DE FLIX
Tres anys després que el 
govern espanyol del PP i 
l’empresa FCC donessin per 
finalitzada la descontami-
nació del pantà de Flix, el 
secretari d’Estat de Medi 
Ambient, Hugo Morán, ha 
oficialitzat la represa de les 
actuacions en una visita a 
les obres. La primera fase, 
segons ha recordat, va 
deixar al fons de l’embas-
sament 80.000 metres 
cúbics de llots tòxics a la 
llera. Ara, amb els treballs 
encarregats a l’empresa 
pública Tragsa per 44,65 
milions d’euros, l’actual 
govern espanyol assegura 
que no marxarà de Flix fins 
completar una operació 
que, si és necessari, allar-
garà més enllà dels divuit 
mesos previstos. 

LUZ ES PRESENTA  
PER LA REELECCIÓ 
A L’ALCALDIA DE 
GANDESA 
Carles Luz, alcalde de Gan-
desa, ha informat aquesta 
setmana que es presenta a 
la relecció en les properes 
eleccions municipals. Luz 
considera que en els darrers 
anys, Gandesa ha “sofert 
una transformació en posi-
tiu. Hem de seguir treba-
llant en la mateixa direcció, 
junts per gandesa”.

SUPORT DE 
TORRENT A 
BARBERO 
Roger Torrent, president 
del Parlament, en la visita 
a la Ribera, va donar suport 
al candidat d’Esquerra 
Republicana a Flix, Fran-
cesc Barbero, en la seva 
presentació. El candidat va 
situar, com a gran repte del 
poble, superar la crisi del 
tancament de la indústria 
química d’Ercros.

NOTÍCIES 
BREUS 

L’AMETLLA DE MAR
El Poliesportiu, espai 
alternatiu de festes
La Festa Major de l’Ametlla 

de Mar va començar el 
passat cap de setmana, però 
és des d’avui i fins al dimarts 
quan tindran lloc la majoria de 
propostes festives per a tots els 
públics i per a totes les edats. 
Uns dies dedicats a celebrar la 
festivitat de la patrona local, la 
Mare de Déu de la Candelera.
La periodista de TV3, la calera Fà-
tima Llambrich, ha estat escollida 
pregonera d’enguany. Serà rebuda a 
l’Ajuntament per l’alcalde i la corpo-
ració, avui divendres al vespre, per 
signar el llibre d’honor i encendrà, 
des del balcó de la Casa de la Vila, 
el coet que marca l’inici de la Festa.

El Poliesportiu, nou envelat
Les adverses previsions meteoro-
lògiques han obligat l’Ajuntament 
a equipar un recinte de festes al-
ternatiu per la Candelera. Dilluns, 
van començar els treballs d’ade-
quació del pavelló poliesportiu 
‘Galetet’ per poder acollir les acti-
vitats programades a l’envelat.

SERVEIS
Distinció per Equips 
d’Atenció Primària

L’Equip d’Atenció Primària 
Terra Alta ha estat el 

millor equip de Catalunya 
en l’estàndard de qualitat 
assistencial (EQA) en població 
adulta i l’Equip d’Atenció 
Primària L’Ametlla de Mar-El 
Perelló, el primer en població 
pediàtrica.

L’EQA és un indicador consti-
tuït per un nombre determinat 
de subindicadors, que reflec-
teix mensualment la qualitat 
assistencial que el professio-
nal dona a una determinada 
població. Les distincions evi-
dencíen el nivell del servei que 
s’ofereix.
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música de fons. Sempre ha estat 
present en la meva vida. El vio-
loncel el vaig estudiar a l’Escola de 
Música, però la guitarra i l’ukelele 
els he après per mi sola, ja que ne-
cessitava acompanyament per a la 
meua veu a l’hora de fer concerts. 
Ara compagino el meu treball amb 
la música, però tant de bo arribi el 
dia on pugui dedicar-me al 100%.

Keila és un còctel explosiu: tí-
mida, discreta, intuïtiva, amb 
esperit crític i un encant natu-
ral. També és una dona que 
quan té una idea dins del seu 
cap treballa de valent i no para 
fins aconseguir-la, veritat?
(riu) Totalment. Fer les coses de 
pressa i corrents fa que mai acabin 
sortint bé. Em penso molt el que 

La sexta temporada del pro- 
grama televisiu La Voz, 

Antena 3, ha rebut enguany 
20.000 candidatures, de les 
quals 250 han arribat al càsting 
final, però només 100 actuaran 
a les audicions a cegues. Una 
de les candidates que ho ha 
aconseguit, és l’ampostina Kei- 
la García que, acompanyada 
del seu inseparable violoncel 
va versionar, impecablement, 
la cançó “Lost on you” de Laura 
Pergolizzi aconseguint, als 
pocs minuts, el gir de cadira 
dels quatre “coaches” del jurat. 
Amb els ulls tancats, la Keila, va 
envoltar el plató d’un sensual 
i magnètic silenci, creant una 
atmosfera càlida i emocionant.

Has estudiat violoncel i també 
t’acompanyes amb l’ukelele 
i la guitarra. Uns instruments 
fets per abraçar... Però, per tu, 
el violoncel és especial.
Tocar el violoncel va ser la segona 
opció que tenia perquè vaig co-
mençar amb el violí, però en agafar 
tendinitis al braç, em van oferir el 
violoncel i la veritat és que em va 
enamorar.

Vens del món de les Belles Arts 
i la teua professió és tatuado-
ra, però la música sempre ha 
estat present a la teua vida, 
oi?
I tant! No tinc records on no hi hagi 

“M’AGRADARIA 
QUE QUAN LA 
GENT ESCOLTI UNA 
CANÇÓ MEUA, 
NO LI RECORDI A 
NINGÚ, VULL QUE 
SONI A KEILA”

faig perquè vull estar segura i or-
gullosa del meu treball en un futur.

Has versionat diferents te-
mes. Amb quina cançó t’iden-
tifiques més?
Durant aquests cinc anys que faig 
concerts en acústic he versionat 
moltes cançons, i intento con-
nectar en cada una d’elles. Per 
tant, és difícíl triar i elegir una sola.

A més a més compons.
Sí, és una necessitat per a mi. 
M’agrada molt compondre i po-
der interpretar els meus senti-
ments i inquietuds com a cantau-
tora.

Quin seria el teu estil aquell 
on et sents més còmoda per 
actuar?

No tinc massa clar encara l’es-
til que tinc, l’estic descobrint. 
També m’agradaria que, quan la 
gent escolti una cançó meva, no 
li recordi a ningú. Vull que soni a 
Keila, i això necessita treball.

Un duet amb...
La veritat és que com la meva 
cançó de les audicions també la 
va fer l’Alba Reche a “Operación 
Triunfo”, m’han comparat molt, 
i seria divertit i interessant can-
tar-la amb ella, com a mínim, 
una vegada.

Indrets del nostre territori on 
t’agradaria cantar per fer-
los descobrir al món.
Seria preciós fer un concert a 
l’aire lliure i mostrar el nostre 
meravellós paisatge del Delta.

Un cop acabades les audici-
ons a cegues, qui creus que 
serà un dur contrincant?
Crec que tots són uns durs con-
trincants, ja que admiro moltís-
sim als meus companys. Tots els 
que han passat aquests càstings 
són gent amb talent i tenen 
molt per aportar. 

Veurem un mà a mà de Pa-
blo López al piano i tu al 
cello? 
Uff! Seria un molt bon record 
per a mi.

Explica’m com és un dia a La 
Voz?
Per contracte no puc contar 
massa cosa però jo ho definiria 
amb una paraula: 
Intens!

KEILA 
GARCÍA
CONCURSANT DE “LA VOZ”
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Interpretació de Keila al programa La Voz d’Antena 3



13publicitat DIARI MÉS EBRE • divendres, 1 de febrer / 2019



14 esportsDIARI MÉS EBRE • divendres, 1 de febrer / 2019

TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó va empatar dissabte 
amb la Pobla (1-1) en el 

derbi, en el que era el tercer 
dels sis partits seguits que té 
a casa.
L’equip de la Ribera ha fet 3 fit-
xatges per tal de completar la 
plantilla, minvada pels jugadors 
que van causar baixa i també per 
les lesions. Pantoja, Héctor i Jani 
estan lesionats i en la propera 
jornada també serà baixa Víctor 
Bertomeu, per sanció. 
Els jugadors incorporats són 
Juan Felipe González (Cambrils), 
i Ousman Toufay i Adrià Parra 
(Llagostera).
Amb aquestes incorporacions, 
es podran repartir més els mi-
nuts. Hi ha jugadors amb molts 
partits acumulats per la situació, 

per la limitació d’efectius. L’Ascó 
rebrà demà dissabte (16.30h) el 
Sants, en el quart partit seguit a 
casa, dels sis que té l’equip. 
Un partit amb doble valor davant 
d’un rival que està a la classifi-
cació dos punts per darrera dels 
asconencs. 
L’Ascó porta cinc jornades sense 
perdre, amb tres empats i dues 
victòries.  

L’Ascó fitxa 3 jugadors 
per reforçar la plantilla

UE RAPITENCA

La Rapitenca va guanyar el 
cuer Balaguer (3-1). Tot i 

anar guanyant 2-0 (gols de 
Sabaté i Peque), a la represa, 
l’equip va patir, sobre tot als 
darrers minuts. El Balaguer 
va marcar i va tenir opcions 
clares per empatar. Al final, 
en una contra, Marqués va 
establir el 3-1.                    
Guillermo Camarero, tècnic de 
la Rapitenca, admetia que “va 
ser un mal partit per part nostra 

però també és important gua-
nyar així, quan en altres jornades 
ens ha passat al revés”. La Ra-
pitenca visita diumenge el Vista 
Alegre, abans d’afrontar dos par-
tits seguits a casa. Barri i Demba, 
dos dels darrers 4 fitxatges, són 
dubte. Brayan encara ser baixa. 
Omar ja va debutar, assistint en 
el segon gol. Edile també va de-
butar, a casa. 
Els 3 punts de diumenge calmen 
l’entorn de l’entitat. 

Tres punts vitals per 
l’estabilitat de l’equip

L’Ascó va empatar amb la Pobla.

AVUI DIVENDRES, 
VOTACIONS A LA 
UD JESÚS I MARIA

Aquesta nit hi haurà 
votacions a la UD Jesús 

i Maria per decidir si hi ha 
filiació amb l’entitat Futbol 
Formatiu Terres de l’Ebre. 
Els socis del club decidiran 
si s’accepta el projecte del 
president Juan José Gilabert i 
Edu Albacar. 
Un projecte que, d’entrada, ha 
creat controvèrsia. A Jesús i Ma-

ria, entre els aficionats, no agrada 
la idea de Gilabert i de fet ahir di-
jous van aparèixer cartells en els 
que es deia que ‘No! a la filiació!. 
Som i serem UD Jesús i Maria’. 
Així s’arriba a les votacions. Caldrà 
saber els resultats i quines conse-
qüències tenen a nivell directiu i 
també per al projecte formatiu.  

REUS DEPORTIU, 
MÉS QUE UN 
CULEBRÓ
En principi, al Reus que 
l’han expulsat de la com-
petició gairebé per decret i 
a sobre els nous inversors, 
que venien il·lusionats a 
invertir, hauran de pagar 
una quantiosa multa. Estava 
escrit en el guió: la lliga 
professional ha buscat apar-
tar al Reus, club en el que  
només hi ha un culpable: 
Oliver. I molts afectats. Un 
club centenari, una ciutat, 
uns empleats, uns socis i un 
sentiment. I és que quan les 
coses es fan malament des 
del principi, pot passar això.  
També és cert. Oliver va vo-
ler treure petroli en aquest 
club, en una ciutat que no és 
de futbol,   és d’hoquei, i al 
final s’arriba a una situació 
així. Per primera vegada en 
una lliga de futbol de sego-
na divisió es pot expulsar a 
un equip. I ara hi havia un 
grup inversor, com en tants 
clubs.    
Una mica de comprensió per 
a un club i els seus socis que 
estan passant un moment 
delicat ... Potser en un altre 
país això no hagués pas-
sat. Aquí som diferents. I 
els clubs catalans no s’han 
solidaritzat amb el Reus per 
donar-li suport. I això que 
tenim a Subies a Madrid. I si 
això ens passa a algun equip 
ebrenc, encara seria pitjor. 
És la llei del futbol. Don 
poder.

CELMA

EL PORTER DEL 
MANLLEU
La setmana passada parlava 
del cas Raül Sánchez i de 
la patada que va rebre a 
l’esquena que el va deixar 
tetraplègic. Destacava el 
documental que explica la 
seua història i reclamava 
des d’aquí que el docu-
mental pugués servir per 
evitar situacions d’aquesta 
gravetat. Dies després de 
la reflexió, a les notícies del 
dilluns, vaig veure l’agressió 
d’Ivan González, porter del 
Manlleu, a l’àrbitre perquè 
li havia anul.lat un gol que 
havia fet amb la mà a dar-
rera hora i que hagués estat 
l’empat.  I que importa si 
era l’empat? Una agressió 
com aquesta pot tenir greus 
conseqüències per qui la 
pateix.  El Manlleu ha actu-
at ràpid i ha donat la baixa 
al seu porter. Era el primer 
pas. I ara manca una sanció 
exemplar. Ivan hauria de 
trigar temps a posar-se 
els guants. Aquesta és la 
única solució. De moment, 
està sancionat de forma 
cautel.lar. Entenc que el 
comitè, amb les campanyes 
existents actualment, ha 
de jutjar pensant amb la 
referència que la sanció ha 
de ser per tot el futbol ca-
talà. Si volem salvar el que 
ens apassiona i protegir el 
seu futur, s’ha de començar 
per aquí i entendre que 
agressions com aquesta ens 
perjudiquen a tots plegats. 

MICHEL

MINUT 91 . A CANAL TERRES DE L’EBRE
Diumenge, 22.30h. Resums: Ascó-Sants, Amposta-la Sénia, 

Ulldecona-Gandesa, M Nova-Ampolla, S Bàrbara-la Cava, 

Aldeana-R Bítem, Ametlla-Sant Jaume i Xerta-Ebre Escola.

 Convidats: Juanjo Rovira (Ulldecona) i Sergi José (Amposta)

PROPERA JONADA

TERCERA DIVISIÓ
Ascó-Sants, 
dissabte 16.30 h.

PRIMERA CATALANA
Vista Alegre-Rapitenca 
diumenge 12.15 h.

SEGONA CATALANA

DISSABTE

M Nova-Ampolla 16.30h
Reddis-Tortosa 17h
Pastoreta-Pobla 18.30h

DIUMENGE

Torreforta-Riudoms 12h
Camarles-Catllar 16h
Valls-Canonja 16.30h
Ulldecona-Gandesa 
16.30h
Amposta-la Sénia 17h
Vilaseca-Vendrell 17h

TERCERA CATALANA

DISSABTE

S Bàrbara-la Cava 16h
Ametlla-S Jaume 16.30h
Rapitenca-Flix 17.30h

DIUMENGE

Aldeana-R Bítem  12 h
Masdenver.-Perelló 16 h
Batea-Catalònia 16h
Godall-Roquetenc 16h
J i Maria-Olimpic 16h
Corbera-Alcanar 16h

QUARTA CATALANA

DISSABTE

La Cava-Tivenys 16h

DIUMENGE

Xerta-Ebre E 12h
Vilalba-Arnes 16h
Ginestar-Deltebre 16h
Fatarella-Amposta 16h
Catalònia-Benissanet 
16.30h



15publicitat DIARI MÉS EBRE • divendres, 1 de febrer / 2019



16 esportsDIARI MÉS EBRE • divendres, 1 de febrer / 2019

EL CAMARLES 
VA PERDRE A LA 
CANONJA (3-1)
El Camarles, amb nombro-
ses baixes, va perdre (3-1) 
al camp de la Canonja on va 
veure trencada la ratxa de 
sis jornades invicte. Segons 
Kiki, tècnic del Camarles, 
“les baixes no són cap 
excusa si bé és cert que van 
haver-hi jugadors que no 
van jugar en la seua ubicaió 
habitual. Però cal insistir 
en què això no és excusa. A 
la primera meitat no vam 
estar bé. I la Canonja, més 
motivada, va jugar més 
posada. A més, va aprofitar 
dues errades nostres al dar-
rera i es va avançar amb el 
2-0. Nosaltres no vam estar 
ben col.locats en aquestes 
jugades. A la represa, vam 
millorar. Ja vam estar més 
ben posats. Tot i que el 
vent no va ajudar i el partit 
va estar més trencat, amb 
més joc directe i alterna-
tives, nosaltres vam fer el 
2-1, amb gol de Teixidó, i 
vam buscar l’empat. Però 
la Canonja, amb espais, va 
poder contraatacar i així 
va marcar el 3-1 a poc del fi-
nal”. El tècnic del Camarles 
afegia que “hem de seguir, 
ja pensant en el proper 
rival, el Catllar, que serà 
molt complicat. Hem de 
refer-nos i recuperar gent. 
Confio en què 3 jugadors, 
que foren baixa a la Canon-
ja, podran tornar”.

SEGONA CATALANA
El Tortosa va guanyar 
l’Ulldecona (2-1)
El Tortosa va vèncer l’Ulldecona 
(2-1).  Josep De la Torre, incisiu, 
va posar el 2-0 al marcador. Amb 
el 2-0, a la represa, l’equip de 
German va patir perquè l’Ullde-
cona es va posar dins del partit 
amb el gol d’Albert i va tenir op-
cions per empatar. Al final, 2-1.
German, tècnic del Tortosa, 
“vam tenir el partit controlat fins 
el 2-1. Llavors vam patir i l’Ullde-
cona va tenir un parell d’aproxi-
macions, amb la falta al final que 
va traure Cristian. En general, 
content de l’actitud. Seguirem 
treballant. Estem tenint més 
adversitats en forma de baixes 
però, tot i que està complicat, 
lluitarem sense descartar res 

per poder retallar punts i estar el 
més a prop possible de la segona 
plaça”.  Carlos Gilabert, tècnic de 
l’Ulldecona: “la primera meitat va 
ser molt equilibrada. Nosaltres 
teníem el vent en contra i vam 
cedir la pilota al Tortosa, bascu-
lant en defensa. Ells van marcar 
en la primera i única ocasió clara 
que disposen. Nosaltres en van 
fer dues, amb un tret d’Albert i 
una acció de Paez. A la represa, 
durant els primers 10 mintus, el 
Tortosa va fer 3 ocasions per de-
cidir, amb el gol. Però després 
vam fer un canvi tàctic i ens va 
anar bé. Albert va fer el 2-1 i vam 
tenir altres opcions (Nacho,  Obi 
i la falta final), per a empatar”. 

ES TRENCA 
LA RATXAL’Amposta incorpora a 

Ion Perelló (Grama)
L’Amposta ha fitxat al centre-
campista Ion Perelló, que va es-
tar al Tortosa i ara jugava amb la 
Grama. Pot debutar diumenge. 
Corella ha causat baixa. L’Am-
posta va empatar en la jornada 
passada a Riudoms (1-1).
Segons el tècnic Xavi Cid, “a la 
primera meitat, sobre tot als 
primers 20 minuts, ens va cos-
tar molt, malgrat que vam tenir 
dues opcions. Ells també en van 
tenir una i van fer sensació de 
perill, tot i que sense  finalitzar. 
Amb els minuts vam equilibrar el 
joc però sense estar del tot ben 
posats. A la represa vam millorar. 
Vam tenir la possessió de la pilo-
ta i vam jugar amb intensitat, dis-

posant d’opcions clares, a més 
del domini del joc. Però la juga-
da clau es va produir amb el gol 
local. Van haver dos fores de joc 
en la mateixa acció. Ho va veure 
tot el camp, però l’àrbitre que, 
amb el criteri, sobre tot en les 
faltes, va ser cassolà, va donar 
validesa a l’1-0. Vam reaccionar i, 
coincidint amb l’empat de Sergi i 
l’entrada de Felipe, els darrers 20 
minuts van ser nostres amb 4 ó 
5 possibilitats per haver guanyat. 
Vam deixar passar una possibili-
tat per a sumar els tres punts. Sa-
tisfet de la segona meitat, però 
no de la primera. Els partits du-
ren 90 minuts i hem de ser més 
consistents i regulars”.  

CF L’AMPOLLA
Derrota a casa, 
32 mesos després
L’Ampolla no perdia a casa des 
del maig del 2016, quan va cau-
re amb el Valls. 2 anys i 8 mesos 
després, el Valls va tornar a gua-
nyar a l’Ampolla (2-4). El líder ac-
tual de Segona va imposar-se al 
primer temps, quan va dominar 
i va crear superioritats numè-
riques al centre del camp. Així, 
va tenir més control de la pilota 
mentre l’Ampolla, sense aquesta, 
va patir. Els vallencs es van avan-
çar amb gol del pichichi Joel 
Marigot. I van disposar de dues 
ocasions més. En els darrers mi-
nuts del primer acte, l’Ampolla 
va tenir més profunditat i va cre-
ar un parell de possibilitats que 

va evitar el porter visitant. A l’inici 
de la represa, el Valls va fer el 0-2 
amb un golàs. Però l’Ampolla va 
tenir més control del joc, a més 
de jugar amb més intensitat. Una 
falta que va traure Roca (la pilota 
es va enverinar) va suposar l’1-2. 
I, acte seguit, en els millors mo-
ments locals, Torres va empatar. 
L’equip local va tenir una altra 
opció. Però del 3-2 es va passar 
al 2-3. Amb el 2-3, l’assistent va 
invalidar un gol del local Robert. 
I ja en afegit, el Valls va senten-
ciar amb el 2-4. Ion Perelló es va 
parlar temps enrera que podia 
anar a l’Ampolla. Finalment, ha 
fitxat amb l’Amposta. 

CF LA SÉNIA
Sorpresa: el cuer es va 
emportar la victòria
La Sénia va perdre a casa con-
tra la Pastoreta, cuer del grup 
(0-1). Segons Serrano, tècnic 
de la Sénia: “la veritat és que a 
la primera meitat vam estar bé. 
Vam tenir el control del joc i, a 
més, vam crear nombroses arri-
bades per poder marcar. Ens va 
mancar encert i tranquil.litat en 
els darrers metres per fer un gol 
que hagués obert el partit i que 
hagués estat clau. A la represa, 
aviat, el gol de la Pastoreta ens 
va fer mal. Tot i que vam seguir 
tenint arribades i ocasions, ja va 
ser més amb el cor que amb el 
cap i el cert és que ja no vam 
poder controlar tant el partit, i la 

Pastoreta va fer les seues contres 
per poder marcar el segon gol. 
En qualsevol cas, no mereixiem 
Perdre. Solament ens queda re-
fer-nos i continuar treballant per 
afrontar el derbi a Amposta amb 
més motivació per aixecar-nos 
d’aquesta derrota inesperada”. 

GANDESA I MÓRA LA 
NOVA VAN EMPATAR 
EN EL DERBI (1-1)
Gandesa i Móra la Nova van 
empatar en un derbi marcant 
pel vent i el fred, però amb 
gran ambient a la graderia, tot 
i jugar el Barça a la mateixa 
hora. El Móra la Nova, amb el 
vent a favor, va començar do-

minant. Però el Gandesa, amb 
els minuts, va igualar el partit i 
va tenir opcions abans del des-
cans, la més clara arran d’una 
falta lateral. A la represa, amb el 
vent a favor dels locals, aquests 
van disposar de les possibilitats 
més clares. Però va ser el Móra 
la Nova qui va avançar-se arran 
d’una passada genial de Frede a 
l’espai, que va culminar Gerard, 
amb un tret creuat. Va ser una 

falta pràcticament al centre del 
camp. Els moranovencs la van 
treure ràpid i van sorprendre 
a la defensa gandesana, poc 
atenta en la jugada. Va ser la 
única escletxa dels locals en 
defensa. Amb el 0-1, cal dir 
que el Gandesa va reaccionar i 
va empatar amb rematada amb 
el cap d’Oriol, arran d’una falta 
que va traure Gumi. Els gande-
sans encara van tenir una altra 

opció, però Ferran, porter del 
Móra la Nova, impecable du-
rant el partit, va evitar la victò-
ria terraltina. Els moranovencs 
tornen a puntuar després de 3 
jornades sense fer-ho. En un 
derbi deslluit pel vent, que va 
condicionar els arguments que 
hi havien al camp, el Gandesa 
va tenir les opcions més clares. 
El Móra la Nova va tornar a 
puntuar després de 3 derrotes. 

Serrano, tècnic de la Sénia.

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

49
51
42
32
42
33
29
28
31
36
25
30
33
17
23
10
14
19

10
25
32
20
34
20
26
28
28
36
27
35
36
27
24
36
48
52

52
45
36
35
32
31
31
28
26
25
24
22
21
20
17
15
11
10

equip                    GF       GC     PNTS
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TERCERA CATALANA DOS GOLS 
EN AFEGIT
L’OLÍMPIC 
REMUNTA, CONTRA 
EL CORBERA (2-1)
L’Olímpic va tenir una ocasió 
inicial, amb rematada d’Ima-
nol i, durant el primer temps 
va reclamar dos penals, “un 
a Ramon (la falta es va xiular 
fora) i del llançament es van 
demanar mans d’un jugador 
visitant”. A la represa, segons 
Jordi Roca, de l’Olimpic: , 
“encara va fer més vent.  A 
més, el partit es va haver 
d’aturar per la topada entre 
Madero i el porter Nogales. 
Madero va ser traslladat amb 
ambulància a l’hospital. Per 
tot, va costar agafar ritme. El 
Corbera es va avançar amb 
el 0-1 i,  quan nosaltres ens 
vam abocar, ells van tenir 
opcions per sentenciar. Però 
en afegit i en dues accions a 
pilota aturada, vam remuntar 
amb gols de Quim i d’Alvaro”. 
L’Olímpic porta 8 jornades 
sense perdre (3 victòries i 5 
empats). Jorge Parraga, del 
Corbera: “va ser un cop dur. 
Teníem el partit controlat ja 
al 90, podent-lo sentenciar,  
i arran d’una acció en què el 
jugador local va controlar la 
pilota entre el braç i el pit, 
ens van empatar. Vam perdre 
concentració i ens va faltar 
ofici. També a pilota aturada 
ens van fer el 2-1. Va ser una 
pena. Mereixiem la victòria. 
Portem 3 derrotes seguides. 
Hem de ser més competitius i 
regulars en els 90 minuts dels 
partits”.   

El Jesús i Maria empata 
amb el Perelló (3-3)
El Perelló i el Jesús i Maria van 
empatar a 3 en un partit marcat 
pel vent (l’àrbitre va plantejar la 
suspensió als 20 minuts. Però els 
equips van decidir seguir jugant). 
A la primera meitat, el Jesús i 
Maria es va avançar amb el 0-2. 
A la represa, el Perelló, amb deu, 
va remuntar. El Jesús i Maria va 
acabar empatant amb un penal 
que els locals van protestar pels 
locals. Al final, 3-3. Des del Pere-
lló es considerava que “el partit 
va estar deslluït pel vent hura-
canat. Al primer temps el Jesús i 
Maria va avançar-se amb el 0-2. 
A la represa, nosaltres amb deu, 
en 18 minuts vam remuntar amb 
el 3-2, gols d’Eric, Jack (golàs) 

i Raül, de falta. A darrera hora, 
un penal dubtós perquè hi havia 
fora de joc en l’acció anterior va 
suposar el 3-3. Un tret de Jack 
hagués pogut ser el 4-3”. El da-
vanter Walter encara no va de-
butar amb el Perelló. Ito, del J. i 
Maria: “el vent va condicionar als 
dos equips. Al primer temps, a 
favor nostre, ens van posar amb 
el 0-2, gol olímpic de Lucero, i 
un altre de Sufi. Vam tenir altres 
opcions. A la represa, ells van 
remuntar però al final, de penal, 
nosaltres vam empatar. Valorem
l’empat al camp del líder en un 
partit en què vam tenir més oca-
sions”. El J. i Maria ha fet recurs 
per l’expulsió de Sufi. 

La Rapitenca va 
reaccionar, a la Cava
El partit va estar, com tots els del 
diumenge, marcat pel vent. Al 
primer temps, la Cava va tenir-lo 
en contra però es va adaptar i va 
ser intens en la pressió, gaudint 
de diverses arribades. A la re-
presa, el partit es va equilibrar. La 
Rapitenca va llegir millor la situa-
ció del duel i Tornel va fer un pal. 
Després, ell mateix va marcar 
el 0-1. La Cava va intentar-ho 
però sense la mateixa intensitat. 
Malgrat això, va poder empatar 
en accions a pilota aturada. Els 
rapitencs van defensar-se amb 
ordre i van acabar guanyant, 
trencant la ratxa negativa de 3 
jornades sense fer-ho (1 punt 
de 9). Amb la derrota, la Cava va 

veure frenada la seua progressió.
Mario Arques, de la Cava: “el pri-
mer temps, tot i tenir el vent en 
contra, va ser més nostre, amb 
bona pressió i recuperació de 
pilotes i arribades amb perill a 
l’àrea visitant. A la represa, mal-
grat tenir nosaltres el vent a fa-
vor, ells van tenir més control de 
pilota i van aprofitar la seua oca-
sió. Nosaltres vam fer perill a pi-
lota aturada. El més just hagués 
estat l’empat”. Ramon Sancho, 
de la Rapitenca: “a la represa, 
amb el vent en contra, l’equip va 
estar molt bé, va donar la cara 
al camp d’un rival que té grans 
jugadors. Vam fer un molt bon 
partit. Estic molt satisfet”.

DERBI A LA CALA
L’Aldeana salva un 
punt, a l’Ametlla (1-1)
Josep Ma. Rovira, de l’Ametlla: 
“després d’un inici igualat, ens 
vam fer amb el control del par-
tit, marcant Yassine l’1-0 a cen-
trada de Boyer. Toni va tenir una 
bona ocasió que va evitar Ser-
gi Auré i ens van anul.lar un gol 
per un fora de joc que, per a mi, 
no era. A la represa, esperàvem 
la reacció del rival, com així va 
ser. Nosaltres vam poder marcar 
però del 2-0 es va passar a l’1-1, 
de Jonatan. Ells van tenir una al-
tra ocasió clara però, després, les 
més clares van ser nostres amb 
tret d’Héctor al pal i dues més 
que va evitar Auré. Valorar l’em-
pat contra un gran equip però, en 

general, l’Ametlla va ser superior i 
mereixia la victòria”. Subi, de l’Al-
deana: “al primer temps vam dur 
el pes del partit però l’Ametlla va 
jugar amb més intensitat, avan-
çant-se amb l’1-0. Nosaltres no 
acabàvem les jugades. A la re-
presa vam millorar i vam empa-
tar. Però arran de l’expulsió d’Uli-
aque, el partit es va trencar i ells 
van tenir més possibilitats, amb 
tret al pal d’Héctor. Del 2-1 es va 
poder passar a l’1-2 amb una re-
matada de Jonatan. I al final ells 
van disposar de 2 ó 3 opcions. 
LAmetlla, per ocasions, mereixia 
la victòria. Hem de millorar l’ac-
titud si volem seguir dalt”. 

CF JESÚS CATALÒNIA
Juanjo Agustín és el 
nou entrenador
La setmana passada vam avançar 
que el canareu Juanjo Agustín 
era una opció per a la banqueta 
del Catalònia. I així ha estat. Diu-
menge debutarà al Godall. 
El Cata va guanyar el Sant Jau-
me (4-2). Marcos, que encara va 
fer de tècnic eventual, deia que 
“tot i que ens costa molt trans-
formar les ocasions, vam me-
réixer la victòria perquè en vam 
tenir més. L’equip, avançada la 
represa, amb el 2-2 va ser intens, 
creant possibilitats. Lluís va cul-
minar un hat-tric que va com-
portar el 4-2. Victòria important 
per la confiança”. Joan Subirats, 
del Sant Jaume: “el primer temps 

va ser igualat, empatant Edu amb 
un gran tret de falta. A la represa, 
Xescu, ajudat amb la mà, va fer el 
2-1. Vam tornar a empatar però 
el que ens va fer mal fou el 3-2 
que va venir per dues indecisions 
nostres. Vam intentar-ho però 
no es va poder”.

EL BATEA CREIX 
AMB EL TRIOMF A 
ROQUETES (0-1)
El Roquetenc segueix sense 
reaccionar (1 punt de 18). Dis-
sabte va perdre, a casa, contra 
un Batea que s’enlaira a la cin-
quena plaça (0-1). Un autogol a 
la primera meitat va decidir un 
partit igualat en el que els ter-

raltins, a partir del minut 80, van 
perdonar la sentència quan amb 
més espais van tenir altres opci-
ons clares.
Els locals, de pega amb les lesi-
ons. Dissabte es va lesionar Marc 
Alegre a la primera meitat i Pere a 
la represa.
Miquel Campos, cap de premsa 
del Roquetenc: “el primer temps 
va ser molt igualat, marcant el 
Batea arran d’un córner després 

d’un embolic amb rebots davant 
de la nostra porteria. Durant la 
primera meitat es va lesionar 
Marc Alegre i vam acusar-ho. 
A la represa, l’equip va posar 
moltes ganes però en atac no 
van haver-hi idees clares davant 
d’un Batea que va defensar-se 
amb ordre. Durant els darrers 
10 minuts, quan nosaltres ja ens 
vam abocar, ells van tenir ocasi-
ons clares per a sentenciar. Però 

no van fer-ho i per això va ha-
ver-hi emoció fins el final”. Che-
ma, tècnic del Batea: “va ser un 
partit molt igualat en el que vam 
estar ben posats defensivament 
i en el que van haver-hi poques 
ocasions. Nosaltres, arran d’un 
córner, vam fer el 0-1 al primer 
temps. La igualtat va seguir fins 
al minut 80. Llavors sí que vam 
disposar de 3 ó 4 ocasions molt 
clares per haver decidit abans”. 

Presentació del nou tècnic del Cata.

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

53
34
56
46
44
43
42
29
42
26
43
28
21
41
30
32
25
12

31
17
34
25
27
31
29
20
28
20
34
32
26
32
47
40
51

123

37
34
34
34
33
33
32
32
31
30
27
24
22
22
21
19
10
0
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TERCERA CATALANA
Malestar a Bítem pels 
darrers arbitratges
El R.Bítem va perdre contra el 
Santa Bàrbara (0-3) i segueix en 
la zona complicada de la taula. 
David Garcia, del R. Bítem: “van 
haver decisions arbitrals que ens 
van tornar a perjudicar. A més, si 
sumem errades nostres o manca 
d’encert, doncs la dinàmica no 
és bona en cap sentit. El partit va 
començar igualat però al minut 
10, un rebuig del nostre porter va 
suposar un rebot al cos del ju-
gador rival i va ser el 0-1. Al 30 
ens vam quedar amb deu per 
l’expulsió de Pau amb verme-
lla, quan ja tenia una groga que, 
per a mi, no era. I la vermella 
fou massa càstig per una entra-
da en què va tocar la pilota. A la 

represa ens vam quedar amb 9 
per una segona targeta que fou 
excessiva. El criteri fou desigual 
(a ells per unes mans no se’ls va 
traure targeta i així unes quantes 
accions). El Santa va fer el 0-2 i 
d’un rebot, el 0-3. Està clar que 
hem de millorar i rectificar. Però 
pensem que els àrbitres també 
han de fer-ho”. Parra, del Santa: 
“l’expulsió de Pau va ser clau en 
el desenvolupament del partit. 
Nosaltres vam estar ben posats 
i, a la represa, ells es van quedar 
en 9 i vam sentenciar. Bon tre-
ball al camp d’un equip que estic 
segur que aviat sortirà de la zona 
baixa”. El Santa porta 6 jornades 
sense perdre (4 victòries).    

El Masdenverge va 
golejar el Flix (5-0)
El Masdenverge va golejar el Flix 
(5-0) i recupera autoestima per 
poder somiar amb la permanèn-
cia. Segons el seu tècnic, Gerard 
Capera: “el Flix va començar bé 
però nosaltres vam contrarres-
tar-ho jugant ben posats i amb 
una pressió alta i intensa que 
ens va permetre recuperar pilo-
tes i sortir al contraatac, donant, 
d’aquesta forma, profunditat al 
joc. Ja a la primera meitat vam 
sentenciar el partit i a la represa 
vam ampliar l’avantatge. Felicitar 
a l’equip per la victòria. Segui-
rem lluitant per tenir més punts 
i amb esforç i lluita podrem tirar 
per amunt donant emoció  a les 
places de baix fins a les darreres 

jornades. El Flix tenia la baixa de 
Pere però diumenge nosaltres 
vam ser molt superiors”. Narcís 
Laboria, del Flix: “és cert que te-
níem baixes i jugadors amb mo-
lesties. Només teníem 8 jugadors 
disponibles i van haver de jugar 
juvenils. La resta de convocats 
estan amb molesties i van haver 
de jugar per la situació. No obs-
tant, tot això no és cap excusa. 
No vam estar a l’altura i l’actitud 
no va ser gens bona. El Masden-
verge ens va superar clarament i 
va merèixer guanyar com va fer-
ho. Per nosaltres, el partit ha de 
servir per reflexionar”. El Flix ha 
recuperat a Yuri i buscar fer més 
fitxatges per la situació actual. 

QUARTA CATALANA
El Xerta va remuntar i va 
empatar a Arnes (3-3)
Roger, de l’Arnes: “va ser un par-
tit estrany. Nosaltres a la primera 
meitat, tot i que no era fàcil pel 
vent, vam estar bé. Carlos, amb 
assistència de Chiqui, va marcar 
l’1-0. Pani, d’una volea, va fer el 
2-0 i Carlos repetia, arran d’un 
llançament de banda, marcant 
el 3-0, que era abultat però que 
aparentment ens permetia en-
carrilar el partit. Malgrat això, a la 
represa tot va canviar i el Xerta, 
llavors amb el vent a favor, va te-
nir més profunditat i en accions 
a pilota aturada es va posar amb 
el 3-2. Nosaltres vam tenir una 
opció de Gordo per aconseguir 
el quart gol però ja al final va ser 

el Xerta qui va empatar. Ens hem 
de refer ”. L’Arnes és líder, igua-
lat a punts amb l’Amposta. Eric 
Borràs, del Xerta: “l’Arnes, amb 
el vent a favor al primer temps, 
es va avançar amb el 3-0. No 
era just al descans pels mérits 
dels dos equips. Vam parlar de 
no defallir. I l’equip va reaccionar 
amb caràcter. Es va posar amb el 
3-2 i va insistir. El partit va estar 
aturat uns minuts per uns insults 
a l’àrbitre d’aficionats i també pel 
malestar de la banqueta local, 
però això no ens va trencar el 
ritme i al final vam empatar, bus-
cant la victòria. Satisfet per l’ac-
titud de l’equip, per la reacció”. 

SEGUEIX SOMIANT
El Vilalba sorprén el 
líder Amposta
El Vilalba va guanyar al camp del 
líder Amposta i segueix somiant 
amb el play-off (1-2).
Els visitants van avançar-se amb 
un gran gol de Zouhir. Poc des-
prés, Cristian Regolf va empatar 
per als locals. Amb l’1-1, el par-
tit va tenir poc ritme i el Vilalba, 
ferm en defensa, va fer bé la 
seua feina. A la represa va seguir 
la mateixa dinàmica. Intents in-
fructuosos de l’Amposta, molt 
lent en les transicions. El Vilalba 
va frenar bé el ritme del joc i, a 
més, va anar creixent fins mar-
car l’1-2 que ja fou definitiu. mi-
moun va marcar. Amb l’1-2, els 
terraltins van tenir una altra op-

ció. L’Amposta, amb els matei-
xos punts que l’Arnes, és ara se-
gon pel golaverage. El Vilalba és 
cinquè a 7 punts del Benissanet, 
quart, i a 8 de l’Ebre Escola, ter-
cer. La propera jornada és clau 
un altre cop perquè el Vilalba re-
brà el líder Arnes. 

TIVENYS-DELTEBRE, 
PARTIT BOIG (5-5) 

Tivenys i Deltebre van empa-
tar a cinc en el partit boig de la 
jornada i de la temporada.
David Montardit, president del 
Tivenys, deia que “va ser un 
partit amb moltes anades i tor-
nades en el que els davanters 
es van imposar a les defenses 

i que vam començar guanyant 
arran d’un córner amb remata-
da de Pau Mauri. Poc va durar 
l’alegria perquè en pocs minuts, 
abans del descans, els visitants 
van capgirar el marcador amb 
l’1-3. A la segona meitat va seguir 
la mateixa dinàmica: nosaltres 
vam fer 4 gols i ells 2.  Vam anar 
a remolc tota l’estona fins als 
minuts finals quan vam empatar 
a 4 i, al final, a 5, amb un home 

menys. Malgrat les baixes, es 
va donar la cara i es va viure un 
gran partit, atractiu per a l’es-
pectador pels gols i l’emoció”. 
Salaet, del Deltebre, conside-
rava que “va ser un partit boig, 
amb alternatives en el que, per 
la nostra part, vam estar molt 
bé en l’aspecte ofensiu, però 
en el defensiu vam cometre 
massa errades i és que, per les 
baixes, vam haver d’improvisar 

tota la línia defensiva i es va 
acusar. Pel demés, el partit va 
ser trepidant i a nosaltres se’ns 
va escapar la victòria després 
d’haver anat durant molts mi-
nuts per davant en el marca-
dor”. El Deltebre no ha pogut 
comptar en els darrers partits 
amb el tècnic Anton. El mister, 
ja recuperat, estava previst que 
tornés als entrenaments ahir 
dijous. ≠

El Vilalba va guanyar a Amposta.

EL GODALL ES 
VA IMPOSAR A 
ALCANAR (2-5)
Robert Avinyó va debutar 
a la banqueta del Godall, 
al camp del cuer Alcanar. 
L’equip godallenc va trencar 
la dinàmica negativa de 4 
derrotes seguides. El nou 
tècnic considerava que 
“quan vas al camp d’un 
equip que no ha guanyat 
sempre penses que un dia 
ha de fer-ho. Però l’equip va 
jugar ben posat i va sumar 
3 punts que són importants 
per la confiança”.

3 PUNTS D’OR PER 
AL BENISSANET 
Xavi Pérez, tècnic del 
Benissanet: “partit compli-
cat de jugar pel vent. A la 
primera meitat, nosaltres 
vam tenir-lo en contra. La 
Fatarella va pressionar i 
va fer diverses ocasions, 
marcant, en un córner, el 
0-1. Poc abans del descans, 
arran d’una contra, Ricard 
va empatar, tenint nosaltres 
una altra opció després. A 
la represa, amb el vent a 
favor, vam fer una pressió 
alta i vam aconseguir el 2-1. 
Llavors, la Fatarella ens va 
crear dificultats en accions a 
pilota aturada. Però ens vam 
defensar bé i vam mante-
nir una victòria important. 
Lamentar la lesió de Yassine 
amb trencament de la tibia, 
després d’una topada amb 
el porter rival. Malgrat totes 
les lesions, seguim amb 
il.lusió per la recta final de la 
lliga”. José Víctor, de la Fata-
rella:  “partit molt igualat en 
el que el vent va influir. Vili 
va fer el 0-1 però el Benis-
sanet, en una contra, ens va 
empatar abans del descans. 
A la represa encara va fer 
més vent i el vam tenir en 
contra. Era impossible jugar. 
Ells van fer el 2-1 i nosaltres 
vam anar contra el marcador 
i el vent i no vam poder em-
patar. Va ser un duel igualat 
en què l’empat no hagués 
estat injust”. 

DEBUT DE 
ROBERT
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MÉS ESPORTS
Llorenç Sales, campió 
de Catalunya absolut
Llorenç Sales va quedar campió 
de Catalunya absolut en 1500 
metres llisos en pista coberta. 
Fou aquest diumenge a Sabadell 
aconseguint el rècord dels cam-
pionats i la mínima per al cam-
pionat d’Europa de pista coberta 
que s’ha de disputar a Glasgow.
La cursa va ser impressionant,  
comptatnt amb l’ajuda del seu 
company d’entrenaments Artur 
Bossy. 
Cal felicitar a l’atleta de la Galera 

i al seu entrenador Carles Cas-
tillejo. Diumenge a sabadell, va 
assolir una fita històrica per a ell 
i, en general, per a l’esport del 
territori ebrenc. Un rècord en 
tots els aspectes.
El seu plànning per la pista co-
berta passa ara per aconseguir 
la mínima en 3000 metres llisos 
per després buscar la classifica-
ció per l’Europeu, en els Cam-
pionats d’Espanya, decidint en 
quina prova voldria competir.

1. Arnes       

2. Amposta

3. Ebre Escola

4. Benissanet

5. Vilalba

6. Ginestar

7. Xerta    

8. Catalònia

9. Deltebre

10. Tivenys

11. Fatarella

12. La Cava

41

31

46

45

45

30

26

29

29

27

23

14

17

11

24

27

35

30

33

32

35

52

32

58

36

36

33

32

25

25

22

21

13

13

12

3

equip                       GF        GC      PNTSQUARTA CATALANA
L’Ebre Escola  va 
golejar la Cava B (5-1)
L’Ebre Escola es va recuperar, 
després de dos empats, gole-
jant el cuer la Cava (5-1). Segons 
Xavi Subirats, de l’Ebre Escola: “la 
Cava va sortir totalment tancada, 
esperant la contra. Després de 
dues ocasions incials, vam in-
tentar madurar el partit, tot i que 
ens costa davant de rivals que es 
tanquen. Al minut 30, amb un 
bon gol de Pep, vam fer l’1-0. 
Però la Cava, amb un tret des de 
gairebé el centre del camp, ens 
va empatar. A la represa, amb la 
mateixa dinàmica, vam buscar 
jugar amb més intensitat i amb 
un gran gol de falta de Cirera 
vam establir el 2-1.  Amb els mi-
nuts, el partit es va anar obrint 

i Cirera va fer el 3-1 que ja va 
decidir. Vam tenir més ocasions 
clares i Pep va marcar el 4-1. I 
Paquito, d’esperó, va aconse-
guir el 5-1. Content de l’actitud”. 
Balta Capera, de la Cava B: “ens 
vam enfrontar potser a l’equip 
que més intenta fer bon futbol 
de la categoria i per això vam 
sortir replegats, pressionant a la 
zona 2 per recuperar i buscar la 
contra. El partit va anar com te-
níem previst i vam aguantar fins 
el minut 60 quan ens van fer el 
2-1. Després va venir el 3-1 i ja va 
ser un atac i gol de l’Ebre Esco-
la. Nosaltres, amb jugadors amb 
molesties, vam baixar. Malgrat el 
resultat, l’actitud ha canviat”.  

CONTRA EL CATA (2-0)
El Ginestar manté la 
il.lusió del ‘play-off’
Poley, del Ginestar: “partit mar-
cat pel vent i que a la primera 
meitat nosaltres vam tenir a fa-
vor. No ens vam adaptar i el Ca-
talònia, a la contra, va tenir 3 ó 
4 ocasions clares. Vam arribar 
al descans 0-0 gràcies al nostre 
porter, David. A la represa vam 
millorar i va haver fases en què 
vam jugar bé, sent efectius amb 
els gols de Miguel i Ruben. Ells 
van tenir alguna opció però ja no 
van poder entrar en el partit. Tal 
com va anar, un empat hagués 
estat just. Però nosaltres fórem 
més efectius. Si volem tenir op-
cions de ‘play-off’, hem de traure 
els partits i ens queden 5 a casa 
i un fora, a Xerta”. Jordi Llobet, 

del Cata: “està clar que el partit 
va estar marcat pel vent. Però 
nosaltres, a la primera meitat, 
quan el teníem en contra, vam 
estar ben aplicats i vam fer el que 
devíem. A més, vam crear 4 ó 5 
ocasions que per manca d’encert 
o pel seu porter, no vam trans-
formar-les. A la represa, teníem 
el vent a favor però no vam saber 
aprofitar-lo. I el Ginestar, en les 
dues úniques ocasions del par-
tit, va marcar. Nosaltres en vam 
tenir altres però vam seguir sen-
se encert. Mereixiem la victòria, 
com a mínim l’empat. Però si no 
marques, complicat guanyar. La-
mentar una nova lesió i per això 
seguiran venint juvenils”.

Llorenç  Sales, al centre del  podium.
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‘CURSA DEL 
PASTISSET’ DE 
BENIFALLET
Pere Aurell i Ragna Debats, 
de la Cameta Coixa s’han 
imposat per segon any 
consecutiu a la Cursa del 
Pastisset que s’ha realitzat 
a Benifallet i que enguany 
ha arribat a la desena edició. 
Aurell ha completat els 30 
km de la cursa Lo Pastisset 
Inverse Trail amb un temps 
de 2 hores, 56 minuts i 59. 
segons En segon lloc, s’ha 
classificat Jonatan Cuesta, 
també de la Cameta Coixa, 
amb 3:01:34 i el tercer en 
arribar ha estat Joan Pol 
Vilà, de l’Escola d’Atletis-
me de Montroig del Camp, 
amb 3:04:47. En categoria 
femenina, Ragna Debats 
ha fet un temps de 3:35:36, 
en segon lloc ha entrat 
Ingrid Ruiz, de l’Associació 
Esportiva Matxacuca, amb 
3:46:00 i, en tercera posició, 
Paula Espinach, de la Ca-
meta Coixa, amb 04:09:29. 
La Cursa del Pastisset s’ha 
consolidat com una de les 
proves imprescindibles del 
Circuit de Curses per Munta-
nya de les Terres de l’Ebre. 
I ho ha fet des del 2010 
amb promoció de l’activi-
tat física, respecte al medi 
ambient, treball inesgota-
ble per revalorar el terme 
de Benifallfet i la Serra de 
Cardó, on hi ha hagut una 
parada reivindicativa amb el 
lema “Salvem Cardó”, i una 
clara aposta per la solida-
ritat. Quant a les accions 
solidàries, s’ha recollit roba i 
calçat esportiu per a la Creu 
Roja i s’han venut productes 
fets a mà. S’han realitzat 
diferents activitats i tallers 
destinats a llluita contra el 
càncer en col·laboració amb 
la Lliga contra el Càncer. 
La cursa ha acabat amb el 
tradicional dinar popular 
d’olla barrejada de l’Associ-
ació de Dones Meravelles de 
Benifallet.

LO MÉS
King va jugar l’ALLSTAR 
de Copa Catalunya

L’Handbol Amposta Lagra-
ma, de la Divisió d’Honor Plata 
d’handbol femení, va perdre per 
la mínima en la visita al pavelló 
Universidad de Saragossa (18-
17). Un Amposta que va arribar 
amb pocs efectius (8 jugadores 
de camp i 3 porteres) però, tot i 
això, va plantar cara fins als mi-
nuts finals. La primera meitat va 
ser molt igualada (9-8). La se-
gona ja fou disputada amb més 
intensitat i ritme. El marcador va 
seguir molt ajustat, empat a set-
ze gols en arribar el minut vint 
de la represa. Els tres darrers 
minuts foren claus, dues exclu-
sions (Gemma al minut 27 i Erika 
al minut 28), van privar de po-

der lluitar per esgarrapar algun 
punt. Demà dissabte, l’Ampos-
ta es desplaçarà a Sabadell per 
jugar (18h) contra l’Oar Gràcia. 
CH. AMPOSTA: Marta, Georgina, 
Andrea, Sara, Gemma (4), Noelia 
Lázaro, Erika Graciani (1), Lluïsa, 
Xoana (7), Laia (1) i Zulema (4). a 
la imatge, el tècnic de l’Amposta, 
Mateu Castellà. 

L’Amposta Lagrama 
cau per la mínima

La tercera edició de l’ALLSTAR de 
Copa Catalunya es va disputar el 
cap de setmana passat al Pavelló 
Nou Congost de Manresa.
En aquesta edició va participar el 
jugador de Les Vinyes del Con-
vent Cantaires CSIT World Ga-
mes 2019, Dave King.
La Federació Catalana de Bas-
quetbol (FCBQ) va organitzar, 
amb el suport de La Xarxa de 
Comunicació Local i la col·labo-
ració de l’Ajuntament de Man-
resa, l’ALLSTAR de Copa Cata-
lunya. El partit fou transmés per 
tota Catalunya.
Pel que fa al masculí, el partit 
va acabar amb victòria per un 
ajustat 91 a 94 del Grup 2, pre-

cisament equip on jugava David 
King, pivot del Cantaires Tortosa.
L’MVP del partit va ser per Pedro 
Cuesta del Badalonès amb 17 
punts i 6 rebots. Posteriorment 
es va disputar el concurs d’es-
maixades, en el qual King també 
hi va participar. 
El concurs es va iniciar amb una 
eliminatòria prèvia de tots con-
tra tots i 2 rondes, en què només 
dos jugadors va accedir a la final. 
L’ALLSTAR femení de diumen-
ge, va enfrontar els dos equips 
de la conferència Nord i Sud 
que va acabar amb victòria de la 
conferència Nord per un 58-56. 
Bárbara Torrón, del Roser, va ser 
l’MVP del partit amb 16 punts.

POLIESPORTIU

El Perelló es vesteix 
de blaugrana

La Penya Barcelonista del Pere-
lló va celebrar els actes centrals 
del 35è aniversari.
Una jornada multitudinària que 
va ser un èxit en tots els aspec-
tes. Després de la  recepció de 
les penyes, es va fer un col.loqui 
al Cinema-Auditori amb els invi-

tats a la jornada. Posteriorment, 
es va efectuar una recepció ofi-
cial a l’Ajuntament (a la imatge) i, 
per acabar, el gran sopar de gala 
que va concentrar les més de  30 
penyes presents, amb gairebé 
300 persones als Censals. Una 
jornada plena d’emocions. 

Empat del sènior del 
Centre d’Esports 
L’aleví/infantil femení del Centre 
Esports Tortosa va guanyar la Ca-
nonja per 21-19.
L’infantil masculí continua invicte 
a casa després de vèncer per 31-
18 el CH Salou. Aquesta jornada 
les entrenadores tenien el “repte 
de fer rutllar l’equip quan gairebé 
la meitat dels jugadors acabaven 
d’arribar de l’esquiada escolar, 
cansats i sense entrenar en tota 
la setmana. Repte superat”.
El cadet femení va perdre en la 
segona jornada de la segona fase, 
a la pista del CH Montbui per 44-
42. Un partit amb clara imposició 
ofensiva dels dos equips. Desta-
car els 14 gols de Blanca Viñas.
El cadet masculí va superar per 

30-23 al Ràpid Cornellà.
Per la seua part, el juvenil mascu-
lí va caure per la mínima contra 
el Ribes per 29-30. Un final tre-
pidant en què els tortosins van 
remuntar un marcador advers i 
van tenir la darrera opció per em-
patar.  
El sènior femení va vèncer a la 
pista del Cornellà per 21-31 en 
un partit que van decidir a la se-
gona meitat quan van millorar en 
defensa. Finalment, el sènior fe-
mení va empatar a la pista d’un 
rival directe per la permanència: 
el Palautrodera-Salicrú B (30-30). 
Gran primera meitat mentre que 
a la segona es va acusar el des-
gast.

Gran jornada de 
gimnàstica rítmica
El pavelló poliesportiu de la Rà-
pita va acollir dissabte la primera 
de les quatre jornades previstes 
de la Fase Territorial de gimnàs-
tica rítmica dels Jocs Esportius 
Escolars de Catalunya organit-
zada pel Consell Esportiu del 

Derrotes de l’Ascó i de 
l’Handbol Club Perelló
L’Handbol En Joc va retrans-
metre aquest cap de setmana el 
partit de Lliga Catalana entre el 
Canovelles i l’Ascó que van gua-
nyar les del Vallès Oriental per 
24 a 19. L’altre ebrenc de la cate-
goria, l’Handbol Club Perelló va 

perdre per 29 a 25 a la pista de 
l’Handbol Gavà.
Amb la victòria, el Canovelles va 
superar l’Ascó que ara és setè 
amb 16 punts i el Perelló és vuitè 
amb 13. Lidera la taula el Grano-
llers Atlètic amb 27 punts.

Montsià, l’Ajuntament de La Rà-
pita i el Club Rítmica Xaloc. 
Gimnastes: 94 individuals i 40 
grups entre conjunts, duos, trios 
i quartets. Més de 10 hores d’ac-
tivitat, amb un total de vuit enti-
tats inscrites.
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· La Federació vol revolucio-
nar el futbol amateur per a la 
propera temporada amb una 
campanya dirigida als equips 
de Segona, Tercera i Quarta 
catalana subvencionant una 
part dels arbitratges, quilome-
tratges, fitxes sub 23, entre al-
tres ajudes. Bona notícia.
· Els fitxatges, en alguns equips, 
després d’iniciar la temporada, 
han estat quantiosos. Encap-
çalen la llista: l’Ametlla sis fit-
xatges, Sant Jaume 5, la Cava, 
4, Rapitenca 4, Ulldecona 3  i 
Masdenverge 2.
·  En un equip de Tercera ca-
talana, el seu entrenador està 
preocupat perquè ell posa 
molta intensitat. Però només 
que estreny una mica als juga-
dors, aquests es queixen i al-
guns no van a l’entrenament: 

“el que juga es queixa, el que 
canvio es queixa, el que no 
juga es queixa, i n’hi ha que es 
queixen perquè no els agrada 
on juguen“, em diu. Que difícil 
és tenir-los  a tots contents.
· El míster del cadet de la Pre-
ferent del Tortosa fou cessat 
fa uns mesos i aquest equip 
segueix amb els mateixos 
punts: 2.
· Juanjo Agustín, nou míster 
del Catalònia. Va entrenar al 
Vilareal i Tortosa femení. Els 
altres candidats eren Bartolo, 
Cotaina, Videllet i Vallés. Algú 
per treball va dir que no podia.
· El porter Kevin de La Sénia 
jugarà aquesta setmana el seu 
partit número cent. És el se-
gon porter amb més partits 
en la història del club, des de 
1967.

TOP SECRET

· Estic segur que la primera pla-
ça o la segona es decidirà en 
l’última Jornada. La lliga està 
en un puny: 10 equips separats 
per 7 punts en la lluita per a 
l’ascens, cosa mai vista.
· Dues setmanes i dues derro-
tes molt dures del Flix, aquest 
diumenge a Masdenverge per 
golejada. L’equip de Narcís va 
anar solament amb 12 jugadors 
del primer equip i dos juvenils. 
Tenir una plantilla curta passa 
factura. O fitxa o adéu a l’as-
cens.
· Aquest Perelló és un líder amb 
coratge. La setmana passada 
guanyava 4-0 i el Corbera va 
reduir distàncies amb el 4-3, 
però van rematar la feina amb 
dos gols més (6-3).  Aquest 
diumenge, perdia 0-2 contra el 
Jesús i Maria i va remuntar amb 
el 3-2. Al final, empat.
· Temporada decebedora del 

TERCERA EN OFF

EQUIP DE LA SETMANA

UE RAPITENCA
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· Després de 42 partits, l’Am-
polla va perdre a casa. La úl-
tima vegada que va perdre va 
ser, també contra el Valls (1-4), 
el 29 de maig del 2016. L’equip 
d’Enric no camina molt fi. Úl-
times sis jornades, només una 
victòria mentre que el Valls 
va disparat cap a 1a Catalana 
amb 16 triomfs consecutius i 
té la promoció garantida, gua-
nyant 4 partits.
· L’Amposta segueix la seva 
fase ascendent: 8 últimes jor-
nades i  només una derrota, 
per la mínima, un empat i sis 

PRIMERA I SEGONA EN OFF

EQUIP DE LA JORNADA

· Moviments a Alcanar per a 
la propera temporada; diver-
sos jugadors que estan en al-
tres equips volen tornar a la 
seva població.
· La Rapitenca va fitxar per 
aquesta temporada a dos da-
vanters; Dilla, que diumenge 
estava a la banqueta, i Nac-
ho que va haver de marxar a 
l’Ulldecona ja que el mister 
comptava poc amb ell.
· Zaera, ¿futur president del 
Santa Bàrbara la temporada 
propera  sinó segueix l’actu-
al?
· Els 4 equips que juguin el 
play-off d’ascens a Tercera 
poden pujar tots quatre si no 
baixa cap ebrenc de Segona i 
si puja el segon classificat de 
Tercera. Opcions molt altes, 
un 75% .

victòries. Però, de moment, és 
una de les pitjors temporades. 
Ens hauríem de remuntar a la 
campanya 99/2000, quan fou 
desè.
· No hi ha rival fàcil en aquesta 
categoria, encara que siguin 
els cuers. Fa dues jornades, 
el Torreforta va vèncer a Am-
posta i, aquesta setmana, nova 
campanada: la Pastoreta va 
vèncer a La Sénia. 
· L’Ulldecona ha començat el 
Tourmalet: Tortosa, Gandesa, 
Ampolla, Canonja, Catllar, Ca-
marles i Valls.

R-Bítem. La pitjor classificació, 
de moment, de la seva història, 
amb només sis victòries. Amb 
la qualitat dels seus jugadors, 
hauria d’estar en millors posi-
cions. Es queixen dels darrers 
arbitratges, però la situació és 
la que és.
· Amb l’arribada de tant fitxatge 
al primer equip de la Rapiten-
ca, es beneficia el filial que pot 
comptar amb més jugadors. 
Els de Sancho reaccionen amb 
el triomf a la Cava. 
· Edu Albacar només ha jugat 6 
partits i ha marcat 5 gols i això 
que juga defensa.
· L’equip amb més empats és 
l’Aldeana, 5 a casa i 5 fora. I bat 
ja el rècord de l’any passat del 
Perelló, que va sumar 10 em-
pats en tota la lliga. L’Aldeana, 
només una derrota. Així està  
la categoria. Olímpic i Santa 
Bàrbara han sumat 8 empats. 

ALVARO
(Olímpic)

LLUIS ESPINACH
(Catalònia)

SERGI ESCODA
(Tortosa) TEIXIDÓ

(Camarles)

SERGI GALERA
(Amposta)MARC BLAS

(Rapitenca B)

QUIM TORNÉ
(Batea)

PEQUE
(Rapitenca)

JOSEP CALLAU
(S. Bàrbara)

ERIC SAFONT
(Masdenverge)

JOAN PIQUÉ
(Móra Nova)

SAMPER
(Aldeana)

MIQUEL CALLARISA
(Godall)

El CF Vilalba, celebrant la victòria al camp del líder, Amposta B.

POLIESPORTIU
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PREPARACIÓ:

Estendre la pasta de full i tallar-la 
amb un got per fer la base. Tallar 
un altre disc de la mateixa mida 
i fer un forat al mig. El diàmetre 
és de 7 cm aprox. i el forat petit 
de 4 cm aprox. Mullar amb aigua 
les vores de la base i posar l’al-
tre amb el forat al mig a sobre. 
Pintar amb l’ou la part de sobre, 
sense que regalimi perquè si ho 
fes, impediria que pugés la pas-
ta. Coure al forn a 180 graus 
fins que s’hagin inflat i estiguin 
cuits, aprox. 10 minuts. Quan els 
traiem del forn la base s’haurà 
inflat. Tallar una mica per sepa-

VOL-AU-VENTS FARCITS
DE POLLASTRE I XAMPINYONS

INGREDIENTS

• 2 plaques de pasta de full 
rectangulars (per a 12 uni-
tats)

• 200 grs llet
• 50 grs roux*
• 2 pits de pollastre
• 1 paquet de taquitos mini 

de pernil
• 1 safata de xampinyons
• Emmental ratllat
• Oli suau, Sal, pebre, nou 

moscada
• 1 ou per pintar

rar i deixar refredar. També podeu 
trovar els Vols au vent ja fets, en 
qualsevol super.

Elaboració farcit:
Picar i sofregir la ceba.Tallar el po-
llastre a trossets i daurar amb la 
ceba. Afegir el paquet de daus de 
pernil. En una altra paella coure 
els xampinyons. En un altre cassó 
fer la beixamel amb la llet i el roux. 
Escalfar la llet i afegir el roux fora 
del foc i desfer. Tornar al foc fins 
que arrenca el bull. S’espesseix al 
moment. Condimentar amb sal, 
pebre i nou moscada ratllada. Bar-

rejar tots els ingredients. Emple-
nar els vol-au-vents, espolsar 
formatge emmental ratllat i gra-
tinar.
* (Primer es fon la mantega clari-
ficada o l’oli, i després es posa la 
farina). Segons el temps de coc-
ció i la temperatura, es pot obte-
nir tres tipus de colors i de gusts 
diferents: Roux blanc que es fa 
servir per lligar salses blanques 
com la beixamel. Roux ros que 
es fa servir en salses clares com la 
salsa velouté. Roux fosc, de color 
torrat, es fa servir per lligar salses 
fosques com la demi glacé.
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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

664 149 258

OFERTa
TORTOSA
MASAJES 
CAMILLA

DEPORTIVOS,
ERÓTICOS 20€
TODOS LOS DIAS 

10H A 20H

643 766 439

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!

I M M O B I L I À R I A  / /  S E R V E I S  / /  R E L A X
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TELÈFONS D’INTERÈS 
EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES  (AMBULÀNCIES)

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Saturn en aspecte 
tens amb Mart, 
t’avisa que siguis 
prudent i que comp-
tis fins a deu quan 
sentis enuig. Compte 
amb els estirabots, 
podries guanyar-te 
algun enemic.

aquari
21/01 al 19/02

Són dies de movi-
ment, tant d’anades 
i vingudes, com de 
sentir que passen 
moltes coses al teu 
voltant. La ment és 
ara plena d’idees i 
projectes i no saps 
per on començar.

sagitari
23/11 al 21/12

L’amor et dóna 
oportunitats. Si estàs 
interessat en algú, 
es donen possibili-
tats d’apropament. 
L’economia demana 
una altra ullada i 
prendre mesures per 
no tenir problemes.

escorpí
24/10 al 22/11

Plutó en tensió amb 
Mart, pot posar a 
prova alguna situa-
ció que fa temps 
t’està donant mal-
decaps. Convé no 
deixar-se portar per 
les baixes passions 
o pel ressentiment. 

balança
24/09 al 23/10

Venus, regent de Ba-
lança, i amb bon as-
pecte amb Urà, pot 
induir-te a prendre 
distància d’algunes 
qüestions i a mirar 
els problemes d’una 
altra manera. Idees 
innovadores.

àries
21/03 al 20/04

L’aspecte tens de 
Mart amb Plutó, et 
recorda que cal ser 
assertiu, prudent i 
gestionar la còlera 
de la millor manera. 
La venjança no és 
el camí per resoldre 
els problemes.

cranc
22/06 al 23/07

La Lluna a Capricorn 
pot portar experièn-
cies properes a les 
necessitats reals. La 
parella et mostra una 
altra manera de fer 
les coses. Bons con-
tactes de persones 
madures.

verge
24/08 al 23/09

Sembla que el bon 
manteniment de la 
salut, passa per un 
augment del’exer-
cici físic. Fins i tot 
el pots practicar a 
casa. Pots adoptar 
algun tipus de terà-
pia alternativa.

taure
21/04 al 21/05

Pot ser que en les 
darreres setmanes 
t’hagis involucrat 
en algun projecte, 
però que fins ara no 
hagis començat a 
moure fitxa. El teu 
objectiu econòmic 
mira cap al futur.

peixos
20/02 al 20/03

Aprofita el bon 
aspecte de Saturn 
amb Neptú, transi-
tant per la Casa XI, 
per fer el que anaves 
postergant i que 
comença a clamar al 
cel. No hi ha pressa 
però cal començar. 

lleó
24/07 al 23/08

El Sol amb Mercuri 
t’inclina a expres-
sar- te i a mostrar el 
teu parer. Compte, 
però, no tothom 
hi estarà d’acord. 
Inicies una activitat 
que té relació amb la 
teva vocació. 

bessons
02/05 al 21/06

Mercuri al costat del 
Sol, et facilita més 
protagonisme, vols 
sortir-te amb la teva 
sí o sí. També ofereix 
un bon aspecte a 
Júpiter que t’atorga 
un augment de la fe 
en tu mateix.
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Quina valoració fa de la par-
ticipació dels ports ebrencs 
amb Ports de la Generalitat al 
capdavant, a la fira nàutica de 
Düsseldorf? 
La Boot Düsseldorf és la fira nàu-
tica més important d’Europa, i si 
no hi ets, no existeixes. Ports de la 
Generalitat potencia tots els sec-
tors dels ports, i la nàutica  a Ca-
talunya és una activitat rellevant, 
amb 33.000 amarradors esportius 
al llarg de la nostra costa. Des de 
Ports impulsem el sector nàutic als 
principals esdeveniments catalans 
i internacionals. A Düsseldorf hem 
presentat la nova Guia Nàutica de 
Delta Ebre Port i l’ampliació del 
port de Deltebre. Promovem la 
nàutica perquè és un dels sectors 
clau per a l’economia ebrenca, 
per l’arribada de turisme nàutic al 
territori i per la creació de llocs de 
treball i dinamisme econòmic.

La nàutica està passant de la 
propietat a l’ús? 
La tendència del sector nàutic 
està anant de la propietat a l’ús, i 
les dades de l’Associació Nacio-

la Ràpita com a port base que, amb 
1.822 amarradors esportius se situa 
com el primer de la demarcació de 
Tarragona. Així com el paper dels 
ports veïns connectats a través de 
rutes nàutiques i les destinacions 
turístiques, gràcies a la col·labora-
ció publicoprivada i la potencia-
ció de les empreses del sector. La 
Guia presenta tres rutes, la nord 
de la Ràpita als ports de l’Ampolla, 
l’Ametlla de Mar, Marina Sant Jordi 
i Calafat. La ruta sud, de la Ràpita 
als ports de les Cases d’Alcanar, 
Vinaròs, Benicarló, Peníscola, las 
Fuentes, i les Illes Columbretes. 
També s’ha incorporat una tercera 
ruta entre les Terres de l’Ebre i les 
Illes Balears que passa pels ports 
de Mallorca, Formentera i Eivissa 
fins a les Illes Columbretes que fan 
de nexe amb el port de la Ràpita. 
A més, s’ofereixen paquets turístics 
als navegants d’una o dues setma-
nes amb rutes d’anada i tornada 
entre els ports. Amb aquesta acti-
vitat, es projecten els ports ebrencs 
al mapa internacional de la indús-
tria nàutica, evidenciant que el sud 
de Catalunya té molt a dir.

Per què les Illes Balears?
Hem escollit les Balears per una 
raó geogràfica bàsica, la proxi-
mitat entre l’arxipèlag balear i el 
Delta de l’Ebre. A aquesta proxi-
mitat hi sumen que els ports de 
Palma de Mallorca i Eivissa lide-
ren l’activitat del xàrter nàutic, i 
entre els dos ports acullen el 57% 
de les embarcacions de lloguer 
de tot l’Estat. Creiem que són 
dues bones raons per a la creació 
de la tercera ruta.

A Düsseldorf, també van pre-
sentar l’ampliació del port de 
Deltebre. Quina valoració en 
fa?
Hem donat a conèixer al mer-
cat alemany l’únic port fluvial de 
Catalunya que a més es troba 
integrat dins d’un marc tant pri-
vilegiat com és el Parc Natural 
del Delta de l’Ebre. Amb aquesta 
acció comercial hem començat 
a posar Deltebre i el delta en el 
punt de mira del sector nàutic, 
com una opció diferent i singular.  
Ara s’ha de continuar fent feina 
per  donar-se a conèixer al nous 

mercats del sector nàutic i ajudar 
a potenciar el turisme nàutic al 
delta.

Quines són les novetats del 
projecte del port de Deltebre? 
L’ampliació del port fluvial de 
Deltebre prevista en el Pla es-
pecial ha d’atendre les necessi-
tats del sector nàutic i del sector 
pesquer. De fet, el projecte d’am-
pliació preveu que els vaixells 
esportius passin de 146 a 321 
embarcacions, i que els vaixells 
de pesca passin de 17 a 37 em-
barcacions. Amb aquest projecte 
també s’amplia la zona de serveis 
destinada a la reparació i mante-
niment d’embarcacions. S’habi-
litarà un espai d’esports nàutics, 
i una superfície per construir 
l’edifici de Capitania i diferents 
instal·lacions de pesca. L’objectiu 
és potenciar el port com a motor 
econòmic per al municipi i el del-
ta de l’Ebre que generi  activitat i 
llocs de treball.

El Pla especial és la clau per 
dur a terme aquesta amplia-
ció?
Sí és clar. El Pla especial del port 
de Deltebre té l’aprovació inicial, 
i es preveu que tingui l’aprovació 
definitiva durant l’any 2019. Lla-
vors, serà a partir de la seva apro-
vació final quan ja es podran ini-
ciar els tràmits per fer l’ampliació 
del port. Òbviament, vetllarem 
perquè el projecte es faci amb el 
màxim respecte pel medi ambi-
ent i amb criteris de sostenibilitat.

nal d’Empreses Nàutiques (ANEM), 
així ho mostren. El 2016 ja es van 
llogar força més embarcacions 
que el 2007, que era l’any en què 
el xàrter havia assolit el seu màxim 
històric. Cada vegada més, veu-
re’m com els ciutadans lloguen 
embarcacions esportives per sor-
tir a navegar amb la família o els 
amics, uns dies o unes setmanes. 
Els ports de les Terres de l’Ebre 
no podien deixar passar aquesta 
oportunitat, per això els ports i 
les destinacions turístiques amb 
el paraigua Delta Ebre Port tre-
ballem per liderar el mercat del 
xàrter nàutic. A Düsseldorf, ens 
hem reunit amb operadors turís-
tics, agents, clubs nàutics, associ-
acions i empreses del sector i les 
impressions són molt positives, ara 
cal anar impulsant i promocionant 
l’activitat.

Quines novetats incorpora la 
nova Guia per a xàrters nàu-
tics? 
La nova Guia per a embarcacions 
de lloguer o xàrters nàutics reforça 
el paper del port de Sant Carles de 

Joan Pere Gómez Comes al port de l’Ametlla de Mar.

JOAN PERE GÓMEZ COMES
GERENT DE PORTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

LA RÀPITA DELTEBRE

“Promovem la nàutica 
perquè és un dels sectors clau 
per a l’economia ebrenca”


