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La Residència Assistida i Centre de Dia de L’Onada 
Serveis a Tortosa celebra el seu 5è aniversari
Amb motiu del seu cinquè 

aniversari, la Residència 
Assistida i Centre de Dia de 
L’Onada Serveis a Tortosa va 
convidar a totes les persones 
usuàries i als seus familiars a 
la festa d’aniversari temàtica 
que va tenir lloc en el mateix 
centre: un acte que va 
comptar amb representants 
de la Direcció General de 
l’organització i amb 250 
assistents. 
L’època del renaixement, prota-
gonista en les festivitats de Tor-
tosa, va ser la triada per l’equip 
humà de la residència per con-
vertir les instal·lacions en un 
escenari medieval en el qual es 
podia trobar un forn de pa, una 
taverna i fins i tot una plaça que, 
a part d’acollir el mercat, va ac-
tuar com a centre neuràlgic du-

rant la festa.
Així, amenitzat per un narrador i 
presidit pel rei i la reina, l’aniversa-
ri va comptar amb un teatre d’es-
cacs vivents, una lluita d’espases i 
fins i tot un ball de bastons que va 
donar pas a un dinar renaixentista 
amb botifarra, pebrots del piquillo 
i múltiples postres artesanals, 
com a coc de poma, coquetes i 
una fondue de xocolata que va 
fer les delícies dels més petits. A 
més a més, la celebració va aco-
llir el lliurament del premi al Mi-
llor Treballador de l’Any i l’entrega 
dels diplomes als treballadors que 
havien superat el segon nivell de 
Excellence, el programa de per-
feccionament de l’empresa que 
permet prosperar als professio-
nals en nivells d’atenció i promo-
cionar-se internament.
Andrea Labòria, Directora de la 

ANIVERSARI                                                                   

Residència Assistida i Centre de 
Dia de L’Onada Serveis a Tortosa, 
va expressar la seva satisfacció 
tant per com havia transcorregut 
la jornada com per la capacitat 
d’organització que va demos-
trar l’equip. En les seves pròpi-
es paraules, la celebració va ser 
“simplement espectacular”: una 

opinió que pot contrastar-se 
amb algun dels més de 200 
assistents que, acomodats en 
els seients de palla preparats 
per a l’ocasió, van participar en 
una jornada que va ser possible 
gràcies a la col·laboració en-
tre l’equip humà i les persones 
usuàries de l’equipament.

Degut a la quantitat
d’articles d’opinió que

estem rebent a la redacció 
i a la manca d’espai per 
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Edita: El despoblament: un fenomen reversible?
EDITORIAL

En els darrers anys les 
Terres de l‘Ebre han entrat 

en una fase poblacional 
regressiva amb una clara 
tendència al despoblament 
per a gran nombre dels 
nostres municipis, sobretot 
els que tenen menys de 5000 
habitants, o millor dit, 42 dels 
52 municipis existents, tenint 
en compte que 23 municipis 
no arriben als 1000 habitants.
Els diferents estudis realitzats 
per la Càtedra d’Economia de 
la Universitat Rovira i Virgili ens 
ho confirmen any rere any i 
sembla que aquesta pèrdua de 
població a les Terres de l’Ebre 
no s’atura. Som una població 
envellida i amb poca densitat. 
Ni tan sols promocionant uns 
espais atractius per viure-hi, un 
entorn natural, una millor qua-
litat de vida... res ha servit per a 
corregir aquesta dinàmica que 
fa anys que ens persegueix i 
que, de retruc, ens porta mal 
sabor de boca i poques expec-
tatives de cara al futur. Una de 
les raons d’aquesta situació són 
els pocs recursos invertits que 
a més de ser pocs, es distribu-
eixen de manera aïllada sense 
una visió integral del territori. 

L’Informe d’Economia Local i 
Regional que elabora la Càte-
dra d’Economia (CELiR) de la 
URV ens confirma que durant el 
2018, el nostre territori va per-
dre 1.100 habitants respecte a 
l’any anterior. Queda clar que el 
despoblament és un dels nos-
tres grans mals, ja que només 
en sis anys s’han perdut 13.428 
habitants, una pèrdua demogrà-
fica que ens situa al voltant dels 
178,400 habitants l’any 2018, un 
2,35% de la població catalana. 
El fet més preocupant és que 
aquest descens de població el 
protagonitzen persones joves 
d’entre 25 i 49 anys, persones 
amb una bona formació que 
fugen dels salaris baixos i con-
tractes basura, a més, l’Informe 
apunta també la important da-
vallada de treballadors autò-
noms, 3.000 menys en 10 anys, 
el que representa una davallada 
del 16,8%.  Juan  Antonio Duro, 
director de la Càtedra, va asse-
nyalar que el nostre producte 
interior brut (PIB) necessita créi-
xer, i que cal millorar l’estructura 
econòmica del territori mitjan-
çant la governabilitat territorial, 
apostant per l’agroindústria i el 
turisme, que segueix ocupant 

una posició “discreta” dintre del 
conjunt de marques turístiques 
de Catalunya. Cal una oferta per 
atraure visitants per pernoctar al 

territori potenciant un turisme 
de qualitat.. Potser així marca-
rem la diferència i ens en sorti-
rem? 
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DELTEBRE: ACTE 
D’HOMENATGE A LA 
VIDA DE LES DONES 
SILENCIADES

Dissabte va tenir lloc a Delte-
bre un acte homenatge dels 10 
anys de la Vida de les Dones 
Silenciades. Lluís Soler, alcalde 
de Deltebre, al seu Facebook, 
va manifestar que “com alcalde 

només puc felicitar i donar les 
gràcies a ADAS per l’organització 
d’un acte que ens ajuda a posar 
en valor el paper de la dona en 
majúscules i projectar la mar-
ca Deltebre a arreu del territori. 
Felicitar també a les entitats de 
dones del municipi guardonades 
amb el premi ADAS Reconeixe-
ment, als premiats ADAS de Su-
cre, i als dos clipmetratges que 
s’han presentat, realitzats per 
alumnes de l’institut”. 

MEMORIAL DE 
LES CAMPOSINES
Una delegació italiana for-
mada per autoritats i famili-
ars assistirà avui divendres, 
15 de novembre, a les 15 
hores al Memorial de les 
Camposines, a la Fatarella, 
a la instal·lació de la placa 
on hi haurà inscrit el nom d’ 
Amadeo Nerozzi, l’exalcalde 
de Marzabotto (Bolonya) 
mort a la Batalla de l’Ebre. 
La consellera de Justícia, 
Ester Capella, descobrirà les 
plaques en l’acte anual d’ho-
menatge a les víctimes de 
la Batalla de l’Ebre, que se 
celebrarà aquest diumenge 
17 de novembre al Memo-
rial de les Camposines. El 
Govern aprofita aquest acte 
per inscriure el nom de no-
ves víctimes que van sortint 
a la llum.

I WORKSHOP 
ENERGIA I MEDI 
AMBIENT  
El primer Workshop Energia 
i Medi Ambient de les Terres 
de l’Ebre es va celebrar ahir, 
a la seu de la Delegació 
Territorial del Govern de 
la Generalitat a Tortosa. 
Una jornada organitzada 
per l’entitat Open Energy 
Institute, en col·laboració 
amb la Delegació Territorial 
del Govern de la Generalitat, 
l’Institut per al Desenvolu-
pament de les Comarques 
de l’Ebre (IDECE) i Aigües de 
Catalunya, entre altres enti-
tats, com l’Associació d’Em-
presaris de les Comarques 
de l’Ebre (AECE). Entre els 
temes que s’hi abordaren, 
destacar una interessant i 
innovadora proposta com 
a alternativa al tancament 
de les centrals nuclears, 
elaborada per experts del 
CMES (Col·lectiu per a un 
Nou Model Energètic i Social 
Sostenible).    
Així mateix, es va parlar so-
bre com afrontar la transició 
energètica i fomentar una 
gestió òptima dels recursos 
naturals.

MÉS 
NOTÍCIES

ORGULL JESUSENC
El pilot Jeremy Alcoba fa història: es va 
proclamar campió del món júnior de Moto3
Després d’una temporada 

brillant, Jeremy Alcoba 
es va proclamar Campió de 
l’Món Júnior de Moto3 2019. 
El pilot de Laglisse Academy 
va certificar el títol en la 
primera mànega de Moto3 
disputada al Circuit Ricardo 
Tormo, on va aconseguir 
una sensacional victòria per 
davant de ‘Josito’ García i 
Aleix Viu.     
Alcoba arribava a València amb 
un avantatge de 46 punts sobre 
el segon classificat del campi-
onat, de manera que en tenia 
prou amb acabar 11è en la pri-
mer mànega per tancar el títol. 
No obstant això, va tancar-lo 

com un ‘campió’, imposant-se 
en l’última volta de la primera 
mànega després d’haver plan-
tejat la carrera de forma molt 
intel·ligent i decidint atacar a 
les últimes voltes, en què el seu 
únic rival pel títol, Carlos Tatay , 
va perdre moltes posicions. Així 
les coses, Jeremy Alcoba es va 
proclamar Campió de l’Món Jú-
nior, convertint-se en el segon 
pilot espanyol que aconsegueix 
aquest èxit després de Raúl 
Fernández, que el va guanyar el 
2017. El pilot de Laglisse Aca-
demy va tancar l’any amb tres 
poles, tres victòries i un total de 
nou podis en les 12 carreres dis-
putades. La seva regularitat ha 

estat clau per aconseguir el tí-
tol. El mateix diumenge la tarda,  
l’EMD de Jesús va organitzar 
una rua per carrers de Tortosa 
i Roquetes fins arribar a Jesús 
on es va fer la recepció oficial, 

ROQUETES
Nova imatge de 
promoció turística

El regidor de l’Àrea de 
Turisme de l’Ajuntament 

de Roquetes, Ivan Garcia, ha 
estrenat la nova imatge de 
promoció Turística “Muntanya, 
Ciència i Tradició”.     

Una promoció feta amb imatges 
de l’Observatori de l’Ebre, bar-
ranc de Lloret i les Punyetes de 
Roquetes. Fotos i Disseny d’An-
tolí Ortiz. (Informació de l’Ajun-
tament de Roquetes).

L’ALDEA
Obres per a l’enderroc 
de l’antic pont de la via

Dimecres van començar 
les obres de millora de 

la zona de davant de l’edifici 
el Triangle i de la plaça dels 
Països Catalans de l’Aldea.      
L’antic pont de la via està sent 
enderrocat per tal de continu-
ar amb les obres de millora del 
Passeig de l’antic traçat de la via 
del tren, creant així un nou vial 

que facilitarà l’accés directe al 
CAP aldeà i a la zona esportiva. A 
més  amb la nova zona asfaltada 
s’augmentarà l’espai, per l’esta-
cionament de vehicles per les 
Festes Majors i actes multitudi-
naris. L’obra té un cost de 39.000 
euros dels quals 25.000 estan 
subvencionats pel PAM (Progra-
ma d’Actuació Municipal).

al nou Pavelló. Allí Jeremy va 
ser rebut com mereixia per una 
fita històrica per l’esport ebrenc. 
Jeremy fa avui 18 anys. És un 
orgull per Jesús i per les Terres 
de l’Ebre (editorial plana 16). 
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LA GENERALITAT 
PREMIA LA 
TORTOSINA 
LLIBRERIA 
VILADRICH PELS 
SEUS MÉS DE 150 
ANYS D’HISTÒRIA

La Generalitat ha premiat la 

tortosina Llibreria Viladrich pels 
seus més de 150 anys d’histò-
ria. Juntament amb el guardó a 
aquest emblemàtic comerç de la 
capital ebrenca fundat al 1760, la 
ferreteria Fergarcia (La Sénia), la 
carnisseria Pons (Horta de Sant 
Joan) i el Forn del Baix (La Fata-
rella) també han estat distingits 
amb els Premis Nacionals als Es-
tabliments Comercials Centena-
ris. Aquests guardons distingei-

xen els establiments i mercats 
municipals en actiu que al llarg 
de més de cent anys han ofert 
un servei de qualitat i personalit-
zat als seus clients, adaptant-se 
als canvis en les necessitats de 
compra de la ciutadania que 
s’han anat produint al llarg de 
la seva trajectòria. El lliurament 
dels Premis tindrà lloc el 27 de 
novembre al Palau de la Gene-
ralitat, presidit pel president del 

Govern, Quim Torra, i la conse-
llera, Àngels Chacón

FERGARCIA (LA SÉNIA), 
CARNISSERIA PONS 
(HORTA) I EL FORN DE BAIX 
(LA FATARELLA), DISTINGITS 
COM A ESTABLIMENTS 
CENTENARIS

LA PANCARTA 
TORNA AL 
BALCÓ DE 
L’AJUNTAMENT
L’Ajuntament de Tortosa va 
penjar dilluns al migdia al 
balcó de l’edifici consistorial 
la pancarta que reclama la 
llibertat dels presos polítics. 
El govern que encapçala 
Meritxell Roigé ja va avançar 
que un cop passades les elec-
cions generals la pancarta 
es tornaria a col·locar a la 
balconada.

JORNADES DE 
PATRIMONI 
LITERARI 
La biblioteca Marcel·lí 
Domingo de Tortosa acolleix 
des de dilluns les quintes Jor-
nades de Patrimoni Literari 
Ebrenc. L’eix central de les 
activitats està vinculat amb 
la poesia d’arrel ebrenca, 
amb especial atenció a au-
tors que no són tan coneguts 
pel gran públic. 

SETMANA DE LA 
CIÈNCIA 
En motiu de la celebració de 
la Setmana de la Ciència, des 
de la Secretaria d’Universi-
tats i Recerca de la Genera-
litat han organitzat un itine-
rari guiat per la història de la 
ciència i la tècnica a Tortosa. 
“Tortosa, ús i tecnologia 
de l’aigua” és una activitat 
gratuïta que es durà a terme 
demà dissabte, és adequa-
da per a tots els públics 
(excepte menors de 5 anys, 
per la durada) i només cal fer 
reserva prèvia. L’itinerari es 
realitzarà amb el suport d’un 
guia i les dramatitza cions 
d’intèrprets; transcorre pel 
llegat cultural de la localitat 
que demostra la importància 
que tingué l’aigua per a la 
seva història. A més, permet 
conèixer descobriments 
científics i tecnològics que 
s’endegaren en diverses 
èpoques històriques per fer 
possible l’explotació d’aquest 
recurs natural.

MÉS 
NOTÍCIES

COMPLEX ESPORTIU
El WIN supera els 4.100 usuaris quan es 
compleix el primer any de funcionament
El 12 de novembre del 

2018, ara fa un any, van 
entrar en funcionament les 
instal·lacions del complex 
esportiu WIN.     
En només un any el nombre 
d’inscrits ha dibuixat una línia 
de creixement que ha permès 
passar dels 350 usuaris abans de 
l’estrena de les noves instal·la-
cions als més de 4.100 actuals. 
D’aquests, 2.800 corresponen 
als abonats, als quals se sumen 
la resta d’usuaris dels cursets de 
piscina o de pàdel, així com els 
que fan alguna de les classes 
dirigides. Es tracta, d’un creixe-
ment que “supera les previsions 
que teníem inicialment”, ha ex-

plicat l’alcaldessa de Tortosa, 
Meritxell Roigé, que ha visitat 
aquest dimarts l’equipament 
acompanyada de la tinent d’al-
calde d’Esports, Cinta Espuny. 
I és que, segons ha recordat, la 
mitjana prevista per al 2019 era 
de 1.200 abonats, xifra que ha si-
gut sobrepassada en poc temps. 
“Estem molt satisfets de l’acollida 
que ha tingut”. Davant d’aquest 
volum d’inscrits ha calgut di-
mensionar alguns dels serveis 
que s’ofereixen per ajustar-los a 
la demanda. La bona rebuda del 
complex WIN ja ha portat l’equip 
de govern a plantejar una ampli-
ació de l’espai dedicat al gimnàs 
i classes dirigides. 

JESÚS
Inauguració del 
pavelló poliesportiu

Demà dissabte, 16 de 
novembre, inauguració 

del Pavelló de Jesús a càrrec 
dels esportistes guanyadors 
de la “Nit de l’Esport Jesusenc” 
organitzada per la Penya 
Barcelonista de Jesús (1999-
2007) i pels premiats com a 
millors esportistes en el marc 

de la Setmana de l’Activitat 
Física i la Salut organitzada 
per l’EMD (2015-2019).     
L’acte es durà a terme al mateix 
pavelló (carretera de Jesús a 
Roquetes) i prèviament, a les 17 
hores, s’hi farà una exhibició de 
bàsquet a càrrec de COCEMFE 
Baix Maestrat i ASSIDE.

SUCCESSOS
Suspensió del judici de 
la xarxa de pornografia
L’Audiència de Tarragona 

ha decidit mantenir la 
situació dels tres membres 
de la xarxa d’abús de menors 
i de pornografia infantil que 
estaven en llibertat, però 
els obliga a comparèixer 
diàriament davant el jutjat 
que els correspongui per 
minimitzar el risc de fugida.      
Per la seva banda, la fiscalia va 
demanar dilluns l’ingrés a pre-
só dels tres homes després que 
uns altres dos acusats que tam-
bé estaven lliures no compare-
guessin al judici. Sobre aquests 
dos individus, entre els quals hi 
ha el principal acusat, el tribu-

nal ja va dictar una ordre de cri-
da i cerca. De moment, no se’ls 
ha localitzat i no es descarta 
que hagin pogut fugir a França, 
el seu país d’origen. L’Audiència 
manté la suspensió del judici 
fins dilluns vinent.
Segons la fiscalia, la xarxa es 
dedicava a abusar sexualment 
de menors i gravar pornografia 
infantil. 
L’alerta d’un centre de menors 
de Tortosa va permetre desta-
par el grup i detenir set perso-
nes el 2015 a la capital del Baix 
Ebre, Cubelles, Xàbia, València i 
Barakaldo. La fiscalia, en total,  
demana 6.317 anys de presó.
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*Coincidint amb el 125è 
aniversari del naixement de 
l’escultor Innocenci Soria-
no Montagut l’Ajuntament 
d’Amposta va encarregar una 
reproducció en bronze del 
mural que presideix l’escali-
nata principal del consistori. 
Una empresa especialitzada 
va desmuntar la setmana 
passada l’original de guix, per 
extreure el motlle i portar-lo a 
prestigiosa foneria de Manuel 
Parellada.
 

*Els #sangfluencers 
protagonitzen enguany la 
Marató de Donació de Sang 
d’Ampostas. Serà el proper 
20 de novembre, de 10 a 21 
hores, a la Lira Ampostina. La 
Marató comptarà amb la col-
laboració d’entitats i empreses 
d’Amposta que animaran tota 
la jornada, que serà festiva. 

*La 8a edició d’Expoclick va 
rebre més d’11.000 visites, 
el cap de setmana passat.

BREUSPOBLE NOU
Obres de rehabilitació 
de l’Església 

La Junta de Govern Local 
de dilluns 11 de novembre 

va aprovar l’adjudicació de 
les obres de Rehabilitació de 
l’Església del Poble Nou del 
Delta.       
L’empresa ampostina Adolfo 
Constructors del Montsià SL ha 
estat l’adjudicatària de l’obra per un 
import total de prop de 230.000 
euros i un termini d’execució de 8 
mesos, que començaran a comp-
tar a partir de la signatura de l’ac-

ta de comprovació de replanteig. 
Aquesta obra està finançada a tres 
bandes entre Ajuntament d’Am-
posta, Diputació i Bisbat de Torto-
sa. 
Al juliol de 2019, les tres entitats van 
escenificar la seva voluntat per tirar 
endavant la rehabilitació integral 
d’aquest edifici. El Bisbat es com-
promet a aportar 75.000 euros i 
de la Diputació hi consten dues 
aplicacions pressupostàries per un 
import total de 55.000 euros.

MEDI AMBIENT
Setmana Europea de la 
Prevenció de Residus

Sensibilitzar a la ciutadania 
del volum de residus que 

es generen i donar a conèixer 
estratègies per poder reduir-
lo. 
Aquest és el principal objec-
tiu que persegueix la Setmana 
Europea de Prevenció de Resi-
dus, del 16 al 24 de novembre, 
i a la qual enguany Amposta s’hi 
ha adherit amb la programació 
de diferents activitats. ll’alcal-
de d’Amposta, Adam Tomàs, 

acompanyat de la regidora de 
Medi Rural, Carla Bonfill; la re-
gidora de Polítiques Ambientals, 
Núria Marco, i el regidor d’Eco-
nomia Social i Innovació, Pep 
Simó, n’ha explicat els detalls. 
“És molt important que siguem 
conscients de la necessitat de 
reduir els residus que generem 
i de reutilitzar-ne i reciclar-ne al 
màxim”, ha assenyalat l’alcalde, 
“ens juguem el futur que deixa-
rem a les nostres filles i fills”. 
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SEMINARIS DE 
MÀRQUETING
DIGITAL DE BAIX 
EBRE AVANT

Un total de 116 persones han 
participat enguany en el cicle 
de seminaris de màrqueting 
digital que organitza el Con-
sell Comarcal del Baix Ebre a 
través del projecte Baix Ebre 

Avant. S’han impartit 56 hores 
de classe distribuïdes en set se-
minaris independents, el darrer 
dels quals va tenir lloc ahir a la 
tarda a càrrec de Montserrat 
Peñarroya, directora de l’Institut 
Internacional per a la Investiga-
ció de la Societat de la Infor-
mació i el Coneixement, que 
ha exposat els últims canvis en 
màrqueting, disseny web, Goo-
gle i les tendències actuals en 
l’entorn d’Internet.

FORMACIÓ DEL 
NOU GOVERN DEL 
COPATE 
El nou govern estarà integrat, 
a més del president Joan 
Alginet, pels vicepresidents 
Josep Maria Lleixà (PSC), 
alcalde de Mas de Barberans 
(Residus); Francisco Blanch 
Batiste (ERC), alcalde de la 
Fatarella (Territori, Entorn 
Natural i Gestió Forestal); 
Josep Ramon Bellaubí 
(Movem), alcalde de la Sénia 
(Sanejament); Mercè Pedret 
(PSC), alcaldessa de Benifallet 
(Salubritat); Ferran Rosich 
(ERC), regidor de l’Ajun-
tament de Móra la Nova 
(Reserva de la Biosfera); Mar-
ta Fornells (Movem), regidora 
de l’Ajuntament de Pinell de 
Brai (Energia) i, finalment, 
Alexis Albiol (ERC), alcalde de 
Godall (Afers Interns i Trans-
parència). Aquesta última 
vicepresidència és de nova 
creació i la de Sanejament i 
Energia, que abans estava 
agrupada en una única vice-
presidència, aquest mandat 
s’ha dividit en dues. Des de 
JuntsxCat han informat que 
“no podem formar part d’un 
govern que, només començar, 
augmenta el nombre actual 
de les vicepresidències sense 
que aquestes disposin d’un 
contingut operatiu. Esperem 
que aquestes no suposin un 
increment en les remunera-
cions que reben els membres 
del govern del COPATE”.

CONSUM DE PEIX 
L’Agència Espanyola de Se-
guretat Alimentària i Nutrició 
(AESAN) va presentar una 
actualització de recomana-
cions a l’hora de consumir 
peixos amb presència de 
mercuri, com la tonyina roja. 
En aquesta guia, s’aconsella 
limitar el consum a 120 g 
al mes en nens d’entre 10 
i 14, i evitar-ne el consum 
en menors de 10 i en dones 
embarassades. Les noves 
recomanacions han estat 
rebudes com una “desagra-
dable sorpresa” per part del 
Grup Balfegó.

MÉS 
NOTÍCIES

GANDESA
El COPATE presenta el seu nou govern tripartit 
amb l’absència de Junts per Catalunya
El president del Consorci 

de Polítiques Ambientals 
de les Terres de l’Ebre 
(COPATE), Joan Alginet, ha 
presentat aquest dilluns el nou 
govern de l’ens, que estarà 
integrat per ERC, Movem i 
el PSC. Finalment, Junts per 
Catalunya no hi formarà part.     
La presentació ha tingut lloc al 
Celler Cooperatiu de Gandesa, 
a la Terra Alta, lloc simbòlic do-
nat que al 2013 es va presentar la 
designació de les Terres de l’Ebre 
com a Reserva de la Biosfera.
Tot i que la voluntat del presi-
dent del COPATE era formar un 
govern d’unitat de totes les for-
ces polítiques, finalment el go-

vern de l’ens ha quedat integrat 
per Esquerra, Movem Terres de 
l’Ebre i el PSC. “No ha estat pos-
sible formar un govern d’unitat 
perquè Junts per Catalunya ha 
decidit no entrar a formar-ne 
part, de moment. Amb tot queda 
la porta oberta perquè s’incor-
poren més endavant”, ha ma-
nifestat Alginet, que també ha 
destacat la voluntat que el CO-
PATE sigui un ens “instrumental” 
i no “polític”.
El grup de Junts per Catalunya 
al Consorci de Polítiques Am-
bientals de les Terres de l’Ebre 
(COPATE) ha posat en relleu 
“la manca de voluntat del grup 
d’ERC per tancar un acord de 

governabilitat durant els propers 
anys. De fet, després de diferents 
negociacions es va arribar a un 
principi d’acord que es va des-

ACA
Millora de l’eficiència 
del canal de l’esquerra

La Comunitat de Regants 
de l’Esquerra de l’Ebre 

i l’ACA han signat un nou 
conveni per reactivar obres 
de millora de l’eficiència 
d’infraestructures de reg i 
evitar la pèrdua d’aigua.     
Les actuacions començaran 

al febrer de l’any que ve en un 
tram de 4,9 quilòmetres de la 
sèquia del Cementiri, de Delte-
bre. Els 900.000 euros d’inver-
sió provenen del 20% del cànon 
de derivació de l’aigua que paga 
Tarragona i que s’estipula que 
s’ha de revertir al territori. 

FOMENT
Projecte per construir 
tres rotondes més
El Ministeri de Foment 

ha aprovat l’expedient 
d’informació pública i de 
forma definitiva el projecte 
de traçat per la construcció 
de tres rotondes i la millora 
de quatre nusos viaris al tram 
ebrenc de la carretera N-340.      
Les noves glorietes se situen als 
punts quilomètrics 1.068,3, al 
terme de Sant Carles de la Rà-
pita; 1.078, a Amposta; i 1.069, a 
l’Ampolla. Els enllaços millorats 
se situen als punts quilomètrics 
1.065,6, a Alcanar, on es cons-
truiran dos glorietes laterals per 
disposar d’un enllaç tipus de 
diamant amb pesos; al 1.073,9, 

a Sant Carles de la Ràpita, amb 
una glorieta a l’N-340a per or-
denar correctament els movi-
ments de l’enllaç existent; i al 
1.113,4, a l’Ametlla, també amb 
dos glorietes laterals. 

dibuixar per part del grup repu-
blicà al no respectar la propor-
cionalitat corresponent en les 
darreres eleccions municipals”.
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LLIBRE DE 
PUBLICACIONS URV 

L’exercici físic pot ajudar en al-
guns casos a millorar els símp-
tomes de les persones que 
pateixen alguna de les Síndro-
mes de Sensibilització Central 
(fibromiàlgia, fatiga crònica o 
sensibilitat química múltiple, 
entre d’altres). Són malalties 
cròniques de causa descone-

guda, amb multitud de símpto-
mes i amb un impacte molt gran 
en la salut i els hàbits diaris de 
les persones que les pateixen.  
Aquest és el tema que analitzael 
llibre Síndromes de ‘Sensibiliza-
ción Central y Actividad Física’, 
que acaba d’editar Publicacions 
URV. És fruit de la col·labora-
ció entre el departament d’In-
fermeria de la URV i l’Hospital 
Universitari de Santa Maria de 
Lleida. 

SEU DE L’ARXIU 
COMARCAL DEL 
BAIX EBRE 
La consellera de Cultura, 
Mariàngela Vilallonga, va 
signar ahir dijous un conveni 
de col·laboració amb el Bisbat 
de Tortosa perquè l’Arxiu 
Comarcal del Baix Ebre renovi 
una cessió d’ús per 5 anys per 
continuar amb la seu als Re-
ials Col·legis de Sant Jaume i 
Sant Maties de Tortosa, espai 
patrimonial on s’ubica l’Arxiu 
des de la seva creació el 1983 
i propietat del Bisbat. A l’acte 
de signatura participaren el 
bisbe de Tortosa, Enrique 
Benavent; l’alcaldessa de 
Tortosa, Meritxell Roigé; i 
el president del Consell Co-
marcal del Baix Ebre, Xavier 
Faura.

PRIMER MAPA 
DE L’EVOLUCIÓ 
GEOGRÀFICA DEL 
CÀNCER  
La FUNCA, Fundació per a 
la Investigació i la Prevenció 
del Càncer presenta avui 
divendres el primer mapa 
de l’evolució geogràfica del 
càncer al Camp de Tarragona 
i a les Terres de l’Ebre. La 
gerent de la Regió Sanitària 
Terres de l’Ebre, Mar Lleixà, i 
director de la FUNCA, Jaume 
Galceran, presentaran aquest 
treball en què s’informa 
sobre: la incidència de càncer 
de Tarragona comparada amb 
la d’altres registres de càncer 
de l’estat espanyol; l’evolució 
de la incidència de càncer de 
la demarcació de Tarragona 
des de 1980 a 2009 per quin-
quennis; la comparació de la 
incidència de càncer per re-
gions sanitàries i comarques, 
de la demarcació de Tarrago-
na en el decenni 2000-2009 i 
la distribució quinquennal del 
càncer per municipis i la seva 
evolució des del quinquenni 
1980-1985 al quinquenni 
2005-2009. L’acte de pre-
sentació tindrà lloc a la seu 
de la Regió Sanitària Terres 
de l’Ebre, situada al carrer La 
Salle, 8 de Tortosa.

MÉS 
NOTÍCIES

CONSELL COMARCAL
L’ens impulsa un nou projecte de 3,5MEUR 
per millorar la competitivitat empresarial
El ple del Consell 

Comarcal del Baix Ebre 
ha aprovat sol·licitar un 
projecte d’especialització 
i competitivitat territorial 
(PECT), anomenat Ebre 
Bioterritori.     
Planteja una inversió de 3,5 mi-
lions d’euros entre 2020 i 2023. 
La meitat es finançarà amb fons 
europeus FEDER. El projecte 
Ebre Bioterritori “pretén aprofi-
tar el capital natural de les Ter-
res de l’Ebre per incrementar la 
competitivitat de les empreses 
ebrenques”. S’impulsaran mo-
dels de negoci sostenibles que 
potenciïn capital humà qualifi-
cat. El PECT el coordinarà l’ens 
comarcal amb sis entitats sòcies. 

D’altra banda, el ple del Con-
sell ha aprovat un conveni de 
col·laboració entre el Bisbat 
de Tortosa, el departament de 

Cultura, l’Ajuntament de Torto-
sa i el Consell del Baix Ebre per 
a l’ús de l’edifici del col·legi de 
Sant Jaume i Sant Maties, on hi 

L’AMPOLLA
Celebració dels 30 
anys de la segregació
L’Ampolla celebra enguany 

el 30è aniversari de la seva 
Segregació.     
Per celebrar-ho, i coincidint 
amb la VII Setmana del Comerç, 
avui divendres a les 20 hores a 
la plaça Catalunya hi haurà la 
degustació popular Tast festiu, 
que estarà acompanyada pel 
concert de Miquel Rullo. L’en-
demà dissabte al matí, la Ron-
dalla Suc d’Anguila, Guardet i 
Silvia Ampolla alegraran amb la 
seva música els carrers i esta-
bliments. A les 21 hores al Casal 
Municipal se celebrarà el sopar 
popular de la Festa de la Segre-
gació, i posteriorment hi haurà 

ball amb l’orquestra Cimarrón. 
Durant la vetllada, també es re-
alitzarà el sorteig de xecs client 
entre totes les persones que 
han comprat durant la setmana 
als comerços participants en la 
Setmana del Comerç de l’Am-
polla. 
Diumenge a partir de les 11 
hores a la platja de les Ave-
llanes tindrà lloc la V Festa de 
l’Associació Amics del Cavall 
de l’Ampolla amb l’espectacle 
‘Acariciando el alma’ amb Toño 
Serrano. Com a final de festa, a 
la tarda hi haurà l’actuació de Lo 
Golafre pel passeig Marítim i la 
plaça González Isla. 

EL PERELLÓ
Detingut per matar un 
gat domèstic
Els Mossos d’Esquadra van 

detenir al Perelló, el passat 
27 d’octubre, un caçador que 
va disparar mortalment contra 
un gat domèstic en una finca 
de la població.      
Els fets van tenir lloc el vespre 
anterior, quan el caçador, de 18 
anys i veí del poble, es despla-
çava amb el seu vehicle per un 
camí rural juntament amb altres 
companys de cacera. A l’arribar 
a l’altura d’aquesta finca, segons 
el relat de testimonis, el noi va 
aturar-se, va treure la seva es-
copeta per la finestra i va dispa-
rar mortalment contra el gat. La 
noia propietària de l’animal es 

trobava a pocs metres de distàn-
cia i va poder presenciar els fets, 
que van tenir lloc quan ja era de 
nit. Agents dels mossos van de-
tenir el caçador l’endemà a la 
tarda i li van decomissar l’arma. 
El jove està sent investigat per 
un presumpte delicte relatiu a 
la protecció de la Flora, Fauna i 
Animals Domèstics

ha l’Arxiu Històric Comarcal del 
Baix Ebre. Tots els grups hi han 
votat a favor, a excepció de Ciu-
tadans que s’hi ha abstingut.
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 LLIBERTAT AMB 
CÀRRECS PER 
AL VEÍ DE POBLE 
NOU DETINGUT 
AL COL·LEGI 
ELECTORAL AMB 
UNA PISTOLA 
CARREGADA

El veí de de Poble Nou del Del-
ta que va presentar-se aquest 
diumenge a la tarda armat amb 
una pistola carregada i una 
navalla al col·legi electoral de 
la mateixa població ha que-
dat amb llibertat amb càrrecs 
després de prestar declaració 
al jutjat número 4 d’Amposta. 
Se l’investiga pels suposats de-
lictes d’alteració de l’ordre en 
acte electoral i tinença il·lícita 

d’armes. Tot i haver sortit en lli-
bertat, la jutgessa li ha requerit 
que comparegui als jutjats cada 
dia 1 i 15 del mes. L’home, de 
70 anys, duia de forma visible 
a la butxaca una pistola car-
regada amb sis bales i amb el 
número de sèrie esborrat. Un 
agent de la policia local li va 
acabar requisant les armes, tot 
i que inicialment s’havia negat 
a lliurar-les.

NIT DE L’ESPORT 
DE LA RÀPITA 
Avui divendres 15  de novem-
bre a les 20.30h, tindrà lloc 
a l’Auditori Sixto Mir de la 
Ràpita la XIII Nit de l’Esport 
Rapitenc. Es tracta d’una gala 
on s’homenatja a esportistes 
i entitats que enguany han 
rebut premis on han destacat 
socialment. 

‘LA CARRETERA 
DE LA VERGONYA’ 
Veïns de Poble Nou i la Ràpita 
i empreses del Delta, des de 
la Plataforma de la Carretera 
de Poble Nou del Delta, han 
engegat la campanya ‘La 
Carretera de la Vergonya’, 
per exigir la millora urgent 
d’aquest vial de 15 quilòme-
tres. La plataforma prepara 
per al diumenge 24 al matí 
una marxa lenta.

ACTUACIONS DE 
LA CHE 
La Confederació Hidrogràfica 
de l’Ebre (CHE) ha iniciat les 
obres de millora ambiental de 
les sèquies de l’illa de Buda, 
a Sant Jaume d’Enveja, i la de 
Casilla, a l’Aldea.

ROTONDES 
El Ministeri de Foment ha 
aprovat l’expedient d’in-
formació pública i de forma 
definitiva el projecte de 
traçat per la construcció de 
tres rotondes i la millora 
de quatre nusos viaris al 
tram ebrenc de la carretera 
N-340, un d’aquests últims 
a la Ràpita (vegeu plana 6).

MÉS 
NOTÍCIES

GASTRONOMIA
Les XVII Jornades i Diada del Llagostí porten 
a la taula el crustaci més preuat de la Ràpita
El llagostí torna a prendre el 

protagonisme del calendari 
gastronòmic rapitenc en les 
pròximes setmanes.      
TA partir d’aquest dissabte co-
mencen les XVII Jornades Gas-
tronòmiques del Llagostí, que 
s’allargaran fins al 8 de desem-
bre i en les que una desena de 
restaurants de la població oferi-
ran menús amb aquest emble-
màtic crustaci. El tret de sortida 
el donarà la Diada del Llagostí, 
demà dissabte 16 al Pavelló Firal, 
on ja es podrà degustar les tapes 
creades pels cuiners rapitencs. 
Els representants de la Confraria 
de Pescadors i del Col·lectiu de 
Cuina han presentat el programa 

aquest dimarts al matí acompa-
nyats de l’alcalde. Josep Capar-
rós ha destacat la importància 
d’aquestes jornades gastronò-
miques donat que el llagostí “és 
el producte més identitari del 
nostre poble”. L’alcalde ha as-
senyalat que “gràcies a l’esforç 
dels pescadors, la creativitat dels 
restauradors i la col·laboració de 
l’Ajuntament, es pot dur a ter-
me una Diada i unes Jornades 
que busquen generar impactes 
econòmics positius a la Ràpita”. 
L’acte de presentació també ha 
servit per donar una previsió de 
la temporada de captures del 
llagostí. S’espera una “molt bona 
campanya”,  com els últims anys.

LA RÀPITA
Comença l’enderroc de les cases velles del 
carrer Constància per eixamplar el vial
L’Ajuntament de la Ràpita 

ha començat l’enderroc 
de les cases velles del carrer 
Constància que ocupen una 
part de la via pública.      
L’actuació s’allargarà les pròxi-
mes setmanes i serà durant el 
2020 quan es culmini amb la ur-
banització d’aquest tram de car-
rer. Amb el projecte, el Govern 
municipal vol donar un tomb a 
la imatge deteriorada d’aquest 
tram de carrer i dignificar-lo de-
finitivament després de dècades 
d’abandonament. “Es comença 
a fer realitat un d’aquells projec-
tes històrics de la Ràpita”, ha dit 

l’alcalde, Josep Caparrós. “Feia 
molts d’anys que aquestes cases 
estaven afectades pel pla urba-
nístic del nostre poble. Per això 
iniciem la fase d’enderroc i du-
rant l’any 2020 el govern muni-
cipal preveu tirar endavant la ur-
banització del carrer Constància, 
fent realitat la línia marcada al 
POUM i donant la dignitat que es 
mereix aquest vial tan important 
pel nostre poble”. L’Ajuntament 
també està fent prospeccions de 
patrimoni als immobles amb la 
intenció de conservar elements 
com ara rajoles hidràuliques, 
teules o mobiliari
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SANCIÓ PER NO 
FACILITAR LA 
INFORMACIÓ QUE 
VA RECLAMAR EL 
MOVIMENT VEÏNAL
La Comissió de Garantia del 
Dret d’Accés a la Informació 
Públic (GAIP) ha reclamat for-
malment a l’alcalde d’Alcanar, 

Joan Roig, que faciliti la infor-
mació reclamada al consistori 
per l’entitat ‘Prou! AP-7 Gratuïta 
Ja’ i sancioni el responsable de 
no haver-ho fet encara.  
L’Ajuntament d’Alcanar ha acla-
rit que no està “preparat” per fer 
front a la Llei de Transparència 
davant la necessitat de complir 
també, al mateix temps, els pre-
ceptes de la normativa de pro-
tecció de dades. Així ha defensat 

l’alcalde, Joan Roig, l’actuació 
de l’administració municipal a 
qui la GAIP acusa d’haver comès 
dos infraccions molt greus per 
obstaculitzar l’accés a la infor-
mació pública que va reclamar 
des del passat mes de febrer el 
moviment veïnal. Roig ha anun-
ciat, tal i com li reclama la GAIP, 
que obrirà un procediment san-
cionador contra el secretari mu-
nicipal. Segons l’alcalde, l’acord 

de la GAIP, que s’expressa en 
termes molt contundents so-
bre l’actuació de l’Ajuntament 
d’Alcanar –assegura que tracta 
d’impedir “arbitràriament” l’ac-
cés sense cap “fonamentació le-
gal creïble-, “parla d’una situació 
que no s’ajusta a la realitat”. Roig 
defensa que el consistori “sem-
pre” ha garantit l’accés a la in-
formació de totes les persones, 
partits polítics i entitats “dins de 

OPOSICIÓ DE 
L’ASSEMBLEA 
A UTILITZAR 
EL REGADIU 
PER A UN 
TRANSVASAMENT 
La nova junta directiva dels 
regants, ha comparegut 
públicament aquest dimecres 
per intentar esvair tots els 
dubtes al voltant d’un projecte 
que consideren necessari 
no només per evitar que la 
sequera acabi condemnant 
les collites d’olives o cítrics 
dels pròxims anys, sinó també 
com una qüestió d’”equilibri” 
territorial entre la costa i les 
planes interiors de les Terres 
de l’Ebre. “No podem deixar 
que dintre de deu quinze anys 
no quedi aquí ningú, s’ha de 
donar una oportunitat”. A 
més, han recordat, el primer 
acord aprovat en l’última 
assemblea de la Comunitat de 
Regants compromet a l’entitat 
a “no participar en projectes 
transvasistes”. “Hem de posar 
fi al mantra que no es para de 
repetir que el Xerta-Sénia és 
un transvasament i de que no 
reguem per culpa de la PDE. 
No és cert”, ha sentenciat el 
nou president de la Comunitat 
de Regants Josep Lluís Gimeno. 
tot reiterant el seu agraïment 
al moviment antitransvasa-
ment pel seu “treball en de-
fensa del riu” i manifestant la 
seva voluntat de reunir-se amb 
els seus representants. Segons 
ha precisat el president, la se-
quera ha disparat l’interès dels 
pagesos pel canal, passant de 
les 380 hectàrees adherides al 
2017, a partir de l’aprovació del 
full de ruta per materialitzar el 
projecte, a les 4.712 actuals.

MÉS 
NOTÍCIES

PROJECTE DE REGADIU
Els pagesos del Xerta-Sénia volen començar 
a regar en tres zones compactades 
La Comunitat de Regants 

del canal Xerta-Sénia 
vol iniciar el desplegament 
del regadiu en tres zones 
compactades que sumen 
prop de 1.400 hectàrees de les 
16.500 en total per a les quals 
està previst el projecte.      
Segons el nou president de 
l’entitat, Josep Lluís Gimeno, el 
Departament d’Agricultura, que 
porta invertits més de 100 mili-
ons d’euros en l’obra, farà públic 
a finals del mes de gener el ca-
lendari d’arribada de l’aigua a les 
finques dels pagesos adherits, 
que hauran de fer front a un cost 
de 2.436 euros per hectàrea i 
any, en el cas del regadiu com-

plert, i 1.231 euros per hectàrea 
i any, en el de suport. Gime-
no també ha fet públic l’acord 
d’oposició de l’assemblea de la 
Comunitat a l’ús del regadiu per 
a un possible transvasament.
La viabilitat del regadiu del Xer-
ta-Sénia, en el qual la Generali-
tat ha abocat 100 milions d’eu-
ros de recursos públics –amb 
24 dels 36 quilòmetres de canal 
construïts- sense que enca-
ra s’hagi pogut posar en marxa 
després de dècades de projec-
tes i intents frustrats, ha sembrat 
tradicionalment dubtes sobre la 
possible utilitat real de l’aigua 
que ha de portar el canal. Així 
ho ha manifestat en nombroses 

ocasions la Plataforma en De-
fensa de l’Ebre (PDE), que ja ha 
demanat una reunió a Gimeno 
per abordar aquests extrems, 
per qui el projecte és “impru-

dent” perquè es basa en l’ofer-
ta d’una aigua que es fa arribar 
molt prop del País Valencià, 
tradicionalment sol·licitant del 
transvasament del riu.

les seves possibilitats” i “mit-
jans”, en referència als recursos 
humans. Així, tot i considerar 
“molt encertada” la finalitat de 
la Llei de Transparència, creu 
que “també hauria de diferen-
ciar entre alguns ajuntaments 
a l’hora de donar sortida a 
aquestes demandes”, especial-
ment pel que fa als de menors 
dimensions, posant-los en un 
“atzucac”.

ALCANAR
Subvencions als 
millors esportistes
Aquest dilluns s’ha obert el 

període de presentació de 
sol·licituds de la convocatòria 
de subvencions als millors 
esportistes locals del 2019.      
Aquesta és la quarta edició 
d’aquests premis que conce-
deix l’Ajuntament, a través de 
la Regidoria d’Esports. En les 
tres convocatòries anteriors 
s’han atorgat ajuts a un total de 
trenta esportistes. Segons Jordi 
Bort, regidor de l’àrea: “els més 
joves són el futur del nostre po-
ble, i també ho són del món de 
l’esport. Amb aquest projecte 
volem donar un cop de mà al 
jovent esportista del munici-

pi que no arriba als ingressos 
mínims i que pot rebre aquest 
tipus d’ajuts. Seguirem fomen-
tant aquests premis perquè 
esportistes de diferents moda-
litats tinguen una recompensa 
pel seu esforç i pels resultats 
obtinguts”.
El període de presentació de 
sol·licituds i de la justificació 
és de l’11 al 30 de novembre 
del 2019. La sol·licitud i la do-
cumentació requerida s’han de 
presentar al Registre de l’Ajun-
tament. Al web de l’Ajuntament 
es troba el contingut complet 
de les bases i els impresos per 
a la sol·licitud.

SANTA BÀRBARA
Estants ocupats per a  
Fira de l’Oli Novell
El cap de setmana del 

22 al 24 de novembre, 
Santa Bàrbara celebra la 
XXIII edició de la Fira de l’Oli 
Novell els Cítrics i Comerç.      
El retard d’una setmana en la 
realització de la fira, petició 
que sempre han reivindicat les 
cooperatives, els ha permés 
treballar amb més temps en 
l’elaboració d’aquest primer oli.
En total aquest any hi haurà 
14 estants a l’exterior de la Fira 
majoritàriament de maquinà-
ria Agrícola i 46 expositors que 
estaran ubicats a les carpes del 
recinte firal. A hores d’ara ja no 
hi ha cabuda per més exposi-

tors, perquè s’han cobert tots 
els estants. El Regidor de Fires 
Manel Crespo ja ens avançava 
que aquest any s’havia reduït 
la quota que es paga pel metre 
quadrat, passant de 19 euros a 
17, una rebaixa que suposa un 
estalvi per als expositors. Cres-
po explicava que la intenció és 
que l’any vinent es faci un canvi 
d’ubicacióde la Fira i que aquesta 
es trasllade al pavelló, un recinte 
que s’aprofitaria per a acollir els 
expositors i no tenir problemes 
per les inclemències meteorolò-
giques, a la vegada que propici-
aria una reducció més destacada 
pel preu d’estant. (la Plana Ràdio)
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EL PSC RECUPERA 
EL SEGON ESCÓ 
PER TARRAGONA 
AL CONGRÉS 
MENTRE QUE LA 
CUP ENTRA
El PSC va recuperar el segon 
escó per Tarragona al Con-

grés, perdent una lleugera part 
de suport electoral respecte el 
28 d’abril. Ara, els socialistes van 
assolir dos diputats a la circums-
cripció tarragonina. Així i tot, els 
ebrencs Dolors Bel i Carlos Trinc-
han no van aconseguir entrar, ni 
el candidat al Senat Joan Castor 
Gonell que, per primera vega-
da, perd el suport del seu poble, 
Sant Jaume. Per la seua part, la 

CUP va protagonitzar una de les 
notícies de la nit electoral. Es va 
estrenar a les generals amb una 
representació a la càmera bai-
xa de 2 diputats, sent la primera 
vegada que es presenten. A les 
Terres de l’Ebre va obtenir 5.386 
vots. Des de la CUP Tortosa van 
celebrar l’entrada tot i que amb 
la mirada atenta a l’auge de l’ex-
trema dreta. (ebredigital.cat)

PACTE PSOE 
PODEM 
PSOE i Podem van anunciar 
dimarts un pacte exprés que 
van fer en un dia quan no 
van tancar-lo en sis mesos. 
En clau catalana, el punt 9 de 
l’acord de govern entre PSOE 
i Podem ha creat malestar. 
La frase del punt 9 de l’acord 
de govern, que ha provocat 
indignació entre l’indepen-
dentisme, el que no té cap 
intenció de donar-li suport ni 
de facilitar la investidura de 
Sánchez, ha estat: “el Govern 
d’Espanya tindrà com a prio-
ritat garantir la convivència a 
Catalunya i la normalització 
de la vida política”.  ERC és 
conscient que l’equació per 
aconseguir el desbloqueig 
passa per l’abstenció dels re-
publicans i Bildu a la manera 
com ja van fer-ho en l’últim 
debat d’investidura. Fins ara, 
ERC manté el ‘no’ a Sánc-
hez perquè no veu “incidís 
d’abandonar la via repressiva” 
però garanteix continuar les 
converses. La resta de partits 
i entitats independentistes 
també han saltat públicament 
a denunciar l’acord entre soci-
alistes i morats en els termes 
en què s’ha signat.

DIMARTS: TALL DE 
L’AUTOPISTA AP-7 
A L’AMPOLLA 
Desenes de persones han 
tallat l’autopista AP-7 aquest 
dimarts al vespre a l’altura de 
l’Ampolla. Els manifestants es 
van dirigir cap a la via ràpida 
i van tallar al trànsit en sentit 
nord poc abans de les nou. 

AUBÀ, EL 
SENADOR MÉS 
VOTAT 
El republicà Miquel Aubà, que 
per quarta vegada consecu-
tiva ha estat el senador més 
votat a l’Ebre i al conjunt de 
la demarcació, s’ha refermat 
en el compromís de defensar 
la gent del territori i en espe-
cial a la pagesia.

MÉS 
NOTÍCIES 

POLÍTICA
Balanç positiu de Junts per Catalunya que se 
situa com a segona força a l’Ebre
Junts per Catalunya es va 

establir com la tercera 
força a la demarcació i la 
segona a Terres de l’Ebre, 
després que Esquerra 
Republicana s’imposés al país 
en les eleccions del 10N.  
El balanç que en fa el diputat 
electe, Ferran Bel, és positiu tot 
destacant que el partit es refor-
ça i que els vots a les formaci-
ons independentistes va pujar 
a les Terres de l’Ebre. Bel tam-
bé ha carregat durament sobre 
Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, 
pel pacte de governabilitat al 
qual van arribar 48h després de 
les eleccions. Ho valora nega-
tivament i els ha titllat “d’irres-

ponsables”, tot destacant que, 
pactant a l’abril s’haguessin po-
gut estalviar les eleccions i sis 
mesos de paràlisis.
El diputat remarca també que 
no donaran el seu suport, a can-
vi de res. Lamenten que un dels 
punts d’aquest acord és garantir 
“la convivència” a Catalunya i no 
parla de diàleg. Volen solucions 
polítiques reals i assegura no-
més hi ha dos opcions.
Junts per Catalunya comptarà 
amb 8 diputats al Congrés. Un 
més que als anteriors comicis 
del 28 d’abril que en va aconse-
guir 7. Ferran Bel anirà al Con-
grés per la circumscripció de 
Tarragona. (ebredigital.cat)

POLÍTICA
Esquerra guanya les eleccions a 49 dels 
52 municipis de les Terres de l’Ebre
Els candidats a les Corts 

espanyoles, Norma Pujol i 
Miquel Aubà, acompanyats del 
president de la Federació de 
l’Ebre d’Esquerra Republicana, 
Alfons Montserrat, han agraït 
a la gent de les Terres de 
l’Ebre el suport rebut a les 
eleccions del 10 de novembre 
que els ha convertit de nou en 
la primera força.   
Montserrat s’ha mostrat agra-
ït de què “la gent de les Terres 
de l’Ebre hagi fet una resposta 
clara i contundent a la sentèn-
cia de la vergonya donant un 
triomf aclaparador a l’indepen-
dentisme, que ens fa tornar més 
forts a Madrid, amb Miquel Aubà 

al Senat i Norma Pujol al Con-
grés”. El president ha destacat 
la uniformitat dels resultats que 
han portat Esquerra a guanyar 
a 49 dels 52 municipis de les 
Terres de l’Ebre; destacant els 
triomfs per primera vegada, en 
unes eleccions generals, a Sant 
Jaume i Tivenys. A més també 
s’ha guanyat a les quatre comar-
ques ebrenques i les seves ca-
pitals. Esquerra ha estat primera 
força a 11 dels 12 municipis del 
Montsià, se li ha resistit Mas de 
Barberans; també ha guanyat a 
tots els municipis del Baix Ebre 
i la Ribera d’Ebre; i a la Terra Alta 
ho ha fet a 10 dels 12 municipis, 
no sent possible a Arnes i Prat 

de Comte. Montserrat ha aca-
bat la seva intervenció dient que 
“amb aquests resultats les Terres 
de l’Ebre són més republicanes, 
més independentistes i més 
d’esquerres que abans”. La dipu-
tada Norma Pujol ha començat 

la seva intervenció “donant les 
gràcies a les 30.274 persones 
que ens heu fet confiança a les 
Terres de l’Ebre”. A més també 
s’ha mostrat satisfeta perquè 
l’extrema dreta no ha aconseguit 
representació a la demarcació.
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FLIX: 3.219 EUROS 
RECAPTATS PER A 
LA MARATÓ

Dissabte passat 9 de novem-
bre van tindre lloc a la pista 
de La Unió Social els actes 
solidaris amb La Marató de 
TV3, que en aquesta edició 
de 2019 està dedicada a les 
malalties minoritàries. En to-

tal es van recaptar 3.219 euros. 
Val a dir que durant les prope-
res setmanes i sobre tot al vol-
tant del 15 de desembre (dia de 
la programació especial de La 
Marató), es continuaran pro-
gramant activitats, amb la qual 
cosa la recaptació final pot 
augmentar encara molt més. 
D’altra banda, divendres 22 i 
dissabte 23 de novembre tindrà 
lloc el Gran Recapte dels Ali-
ments. Es necessiten voluntaris 

i voluntàries per cobrir la jor-
nada als supermercats de Flix. 
Les inscripcions es poden fer 
a les oficines de l’Ajuntament, 
trucant al 977410153 o envi-
ant un correu a ajuntament@
flix.cat amb el nom, cognoms 
i telèfon.

Final Batalla de l’Ebre
Dins de l’actualitat informati-
va del municipi, dir que torna 
el Final de la Batalla de l’Ebre 

a Flix. Aquest cap de setmana 
amb més activitats i novetats
Llibres, teatre, recreació his-
tòrica, ball...
Finalment, informar que En 
el marc de la XVII Jornada de 
Qualitat a l’Ensenyament, el 
departament d’Educació va 
atorgar a l’Institut de Flix el 
diploma que l’acredita com a 
centre de qualitat i millora, per 
la seva perseverança en refor-
ma el sistema educatiu.

“CRISTIANS, 
MUSULMANS 
I MORISCOS. 
POBLACIÓ I 
SOCIETAT A 
L’EBRE EN ÈPOCA 
MEDIEVAL I 
MODERNA” 
El dia 7 de novembre va in-
augurar-se a l’Arxiu Comarcal 
de la Ribera d’Ebre el cicle de 
conferències ‘Cristians, mu-
sulmans i moriscos. Població i 
societat a l’Ebre en època me-
dieval i moderna (Homenatge 
a l’historiador Pascual Ortega 
Pérez)’, amb la presència del 
director dels Serveis Territo-
rials de Cultura, Ferran Bladé, 
i de la regidora de Cultura 
de l’Ajuntament de Móra 
d’Ebre, Montserrat Pineda. 
L’activitat es desenvoluparà 
fins al dia 27 i constarà de cinc 
xarrades que tindran lloc a 
Móra d’Ebre, Ascó, Miravet i 
Benissanet.

XIX PREMI 
D’ASSAIG ARTUR 
BLADÉ 
En la 19a convocatòria del 
Premi d’Assaig Artur Bladé i 
Deseumvila s’han presentat 
sis obres, centrades en la 
recerca sobre la comarca de la 
Ribera d’Ebre. Així, aquesta 
ha esdevingut una de les edi-
cions més concorregudes dels 
darrers anys, com a resultat 
en bona part de l’esforç que 
ha fet el Centre d’Estudis de 
la Ribera d’Ebre (CERE) per 
impulsar projectes de recerca. 
El premi, que és de caràcter 
biennal, està dotat amb 2.500 
euros i inclou la publicació de 
l’obra guanyadora, que es pre-
sentarà ja editada la mateixa 
nit del lliurament. El Jurat ha 
estat format per represen-
tants de centres acadèmics i 
universitaris de prestigi. La 
cerimònia de lliurament —un 
acte obert a tot el públic— se 
celebrarà avui 15 de novembre 
a les 19.00h a la cotxera del 
Museu del Ferrocarril de Móra 
la Nova.

MÉS 
NOTÍCIES

RIBERA D’EBRE
Inversió de 2,2 milions per les actuacions de 
regeneració del bosc cremat el juny passat
El Govern ha aprovat aquest 

dimarts destinar 2,2 
milions d’euros a l’empresa 
pública Forestal Catalana 
que executa els treballs de 
restauració dels terrenys 
forestals afectats per l’incendi 
de la Ribera d’Ebre que va 
tenir lloc el juny passat.     
Les feines de regenaració van 
començar al setembre i consis-
teixen en la restaurar la coberta 
vegetal, retirar l’arbrat cremat i 
disminuir els riscos d’erosió i de 
sanitat vegetal. 
Els més de 800 propietaris dels 
terrenys, que abasten més de 
4.000 hectàrees, no han de fer 
cap aportació econòmica. 

També s’intervindrà en la millora 
de la xarxa viària per a la gestió, 
la prevenció, i l’extinció d’in-
cendis de la zona.
Els treballs van començar al 
setembre, en aquelles zones 
sobre les que es tenia autorit-
zació, una superfície de 1.243 
hectàrees. 
En relació a la neteja vora els 
vials, s’ha treballat en 61 quilò-
metres i en queden 20 per fer. 
S’han prioritzat per evitar que 
caiguin arbres sobre els camins. 
S’ha treballat també en finques 
de 50 hectàrees i s’espera l’au-
torització en 78 hectàrees més 
per poder seguir treballant en 
les actuacions de recuperació.

COWORKING
Les Terres de l’Ebre 
presenten el Rural Pass 

El Consorci Intercomarcal 
d’Iniciatives 

Socioeconòmiques Ribera 
d’Ebre i Terra Alta (CIS) 
ha presentatel Rural 
Pass, una eina amb què 
facilitar la mobilitat laboral 
dels coworkers rurals 
arreu del país i fomentar 

més sinèrgies entre 
professionals.     
A la imatge, la presidenta del 
Consell Comarcal de la Terra 
Alta, Neus Sanromà, la presi-
denta del Consell Comarcal de 
la Ribera d’Ebre, Gemma Carim, 
i Begoña Garcia, gerent del CIS 
amb els Rural Pass. 

MOBILE WEEK
La Ribera d’Ebre, seu 
per segon any seguit 
La Ribera d’Ebre ha estat 

escollida com a seu del 
Mobile Week Catalunya per 
segon any consecutiu.      
La fibra òptica, la innovació so-
cial digital, el comerç electrò-
nic, 5G rural o l’art i el video-
joc, entre d’altres temàtiques. 
Aquests seran alguns dels te-
mes de debat de la Mobile Week 
Catalunya 2020, que entre el 18 
i el 21 de febrer se celebrarà en 
una quinzena de ciutats i terri-
toris del Principat. Entre ells —i 
per segon any consecutiu que 
es realitza fora de Barcelona— 
el programa arriba a la Ribera 
d’Ebre, l’única comarca de tot 

Catalunya que compta amb el 
suport i la participació tots els 
seus pobles, coordinats pel 
Consell Comarcal.
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Marc Prades va néixer al 
Rossell i ara viu a Tortosa. 

És molt jove, no li pregunto la 
edat perquè penso que, com a 
fotògraf, els ulls i la mirada no 
envelleixen mai.

L’anirem descobrint a poc a poc 
en aquesta conversa al voltant 
d’un café, que vam assaborir ple-
gats, en un moment on cap “clic” 
de càmera ens va acompanyar, 
però on la imatge era reflexió. Es 
compren fàcilment com una de 
les seues fotografies ha estat es-
collida per ser portada del Premi 
Planeta 2019 del llibre de Javier 
Cercas, Terra Alta. La instantània 
ens situa al Delta de l’Ebre, amb 
un pare i la seua filla caminant per 
aquest paisatge idíl·lic del nos-
tre Delta. Una portada que, arran 
d’aquest premi, formara part dels 
prestatges de les cases de millers 
de persones.

Una foto teua penjada a Insta-
gram que ara és portada del 
Premi Planeta 2019. Que té la 
teua foto per ser la portada 
del llibre de Javier Cercas?
Representa físicament i de forma 
incògnita dos dels protagonistes 
del llibre.

Et defineixes com a fotògraf 
de bodes. Per què?
És el meu principal treball, però al 
final sóc fotògraf de persones. Tot 

el que siga poder contar històries i 
captar moments.

Com vas arribar a la fotogra-
fia?
Vaig estudiar Comunicació Audi-
ovisual, i una vegada acabats els 
estudis, amb els primers estalvis, 
vaig comprar una càmera. Les 
primeres fotos van ser excursions 
per les nostres terres.

Parla’ns de la relació que tens 
amb la teua càmera?
Estic amb Canon per què és la pri-
mera càmera que vaig comprar, i 
és molt difícil canviar per tot el 
material que tinc. També estic en-
amorat dels colors que dóna.
Quins fotògrafs t’han inspi-
rat?
Molts fotògrafs m’inspiren des 
de qualsevol Magnum: Cristina 
Garcia Rodero, Cartier Bresson o 
el surrealisme de Chema Madoz. 
En fotògraf de bodes: Victor Lax, 
Fabio Mirulla, Victor Martí, Chris-
tia Cardona, Two Mann, Isabelle 
Hattink, qualsevol company, fotos 
que veus per xarxes socials, qual-
sevol cosa et pot inspirar! Al final 
la inspiració es treballa dia a dia 
però has de ser tu mateix.

Quin és el detall que vas a 
buscar abans del “clic”?
En bodes que hi haja sentiment en 
estat pur, emoció o humor, tot lo 
que siga expressió humana.
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MARC PRADES
FOTÒGRAF, IL·LUSTRA LA PORTADA 
DEL PREMI PLANETA 2019

HA CREAT 
BONA PART 
DE LA SEVA 
LITERATURA”

Què et fa despertar al matí?

Els gats que sempre tenen 
fam!

En què s’han convertit els 
teus somnis?

No tenia un somni concret, 
però sí viure al territori, amb 
persones que em facin feliç i 
amb un treball que m’agradés.

A què has renunciat?

A molts de caps de setmana, 
vacances, quan tothom té 
oci...

Quina va ser la primera 
imatge que et va cridar 
l’atenció?

Les fotos de Chema Madoz 
perquè em feien pensar...

Quina música escoltes?

Sobretot quan vaig en cotxe 
Ràdio 3 i Icat, prefereixo no 
saber que vaig a escoltar.

Quin és el llibre que 
t’agradaria tornar a llegir?

Un llibre de la trajectòria 
fotogràfica de Cartier Bresson. 
El llegeixo durant tots els 
viatges que faig.

Quina pel·lícula t’ha fet 
plorar?

Wonder de Stephen Chbosky.

A qui no t’atreviries mai a 
fotografiar?

A ningú. Encara que siga 
desagradable o no compleixi 
els drets fonamentals, crec 
que es pot fotografiar per 
denunciar qualsevol situació.

MÉS 
PERSONAL:

«FA POC EM VAN 
CONFIRMAR QUE LA 
MEUA FOTO SERIA 
LA PORTADA DEL 
LLIBRE DE JAVIER 
CERCAS, TERRA 
ALTA , PREMI 
PLANETA 2019»

Com definiries el teu estil?
Documental i artístic, captar el 
moment i realitzar fotografies 
que capten l’atenció visual-
ment.

Richard’Avedon, reconegut 
fotògraf de moda i gran re-
tratista dels anys cinquanta, 
va dir: “Els meus retrats són 
més un reflex de mi mateix 
que de les persones que fo-
tografio” Que en penses?
Al final fotografies persones 
afins a tu, et contracten per 
com ets, si tens gustos pare-
guts. En moltes parelles i famí-
lies coincidim en moltes coses, 
en la forma de viure, et sents 
més identificat i entens més les 
seues emocions.

Què t’agrada de la fotogra-
fia en general?
Poder captar el moment que 
només passarà una vegada en 
la vida.

Per tant, la fotografia seria 
una relació immediata i 
emocional amb els éssers 
humans on el moment es 
fixa en un temps sense 
temps, un
temps en estat pur?
Per a mi cada persona és una 
acció concreta, en un moment 
concret que només es po-
drà fotografiar una vegada en 
la vida. Gràcies a la fotografia 
perdurarà per sempre i al final 
no es recordarà quan va ser, 
sinó lo que es va sentir.

Però de vegades el testi-
moni no és suficient i cal re-
construir cada “cos” en una 
proximitat poètica, no?
El més important és que ets el 
testimoni del dia més important 
o moments concrets d’uns nu-
vis o persones, i el que intento 
és traslladar tot el que ocorre, 
per a que les persones sempre 
recorden com va ser aquell dia. 
Normalment ho fem des d’una 
visió més pròxima al fotoperio-
disme, però no deixem de ban-
da la vessant artística.

COMUNITAT DE REGANTS REGOZTA - REG DE LA ZONA ORIENTAL DE LA TERRA ALTA

D. JOAQUIM ENRIQUE AGUI-
LÓ SASTRE, Presidente de la 
Comunidad General de Regan-
tes de la Zona Oriental de la 
Terra Alta, convoca a Junta Ge-
neral Extraordinaria a los miem-
bros de esta Comunidad, al ob-
jeto de examinar y someter a 
votación la Nueva Redacción de 
las Ordenanzas y Reglamentos 
de la Comunidad General, la cual 

fue previamente aprovada por la 
Junta de Gobierno de la misma 
de fecha 30 de octubre de 2019.

Fecha: 4 de diciembre de 2019
Hora: 19:00
Lugar: Casal de Joventut de 
Gandesa
La Junta General se celebrara 
con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
Examen y aprobación, en su 
caso, de la Nueva Redacción de 
la Ordenanzas y Reglamentos 
de la Comunidad General pre-
viamente aprobada por la Junta 

de Gobierno de esta Comunidad 
General de fecha 30 de octubre 
de 2019.
Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo establecido en el 
articulo 82.2 de Real Decreto Le-
gislativo 1/2001, de 20 de julio, 
por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas 
así como en los artículos 215.2 y 
218.2 del Reglamento del Domi-
nio Público Hidráulico.

Joaquim Enrique Aguiló Sastre 
Presidente
En Gandesa, a 11 de novembre 
de 2019.

ANUNCIO:
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LA SÉNIA I EL 
PODER ALEMANY
Que una població de 6.000 
habitants sigui el sisè equip de 
la província té molt mèrit. La 
Sénia no és líder per casualitat. 
És per un treball que enguany 
porta ja 4 anys de camí amb un 
projecte de gent de la casa més 
alguns jugadors d’altres pobla-
cions. La Sénia ha canviat una 
mica la seva manera de jugar, 
sent més pràctic i lluitant fins 
a l’últim segon, com els equips 
Alemanys. Sinó, mirin les 
dades: 1a jornada gol de la vic-
tòria al  85; a Camarles perdien 
al minut 82 i van guanyar 1-2; 
contra l’Amposta, gol de penal 
en el descompte i 2-1. Únic par-
tit perdut contra la Rapitenca 
3-0 i fins al 84 només perdia 
1-0. I, a Roda de Barà, primera 
part sucumbien, i a la segona 
van marcar 4 gols. Els jugadors 
que la Rapitenca no els vol, tri-
omfen aquí: Garcin, Gasparin, 
Beranuy i altres que van estar. 
Pol, que va jugar amb Messi 
al juvenil, ha tornat a ser el 
gran jugador que és a la Sénia.
Callarisa en 7 temporades va 
marcar 54 gols amb l’Amposta, 
Rapitenca i La Cava. A la Sénia, 
en 3 campanyes i deu partits 
ja en porta 87 . Els seniencs 
Kevin, Lleixà i Zaragoza van 
arribar de Godall i a casa se’n 
surten. Són clars exemples de 
l’èxit d’aquest equip, un model 
de club que molts haurien de 
seguir. I tot això amb la batuta 
de Serrano. No es preocupin 
rivals, La Sénia no pot ascendir 
però donarà guerra.

CELMA

JEREMY ALCOBA
El jesusenc Jeremy és campió 
del món júnior de moto G-3. 
Una fita històrica que cal 
valorar-la com es mereix. Un 
ebrenc campió del món és un 
gran èxit per ell i per a tot el 
territori. El territori des d’on 
tot costa més per les distàn-
cies, el territori des d’on no 
és fàcil triomfar, el territori 
des d’on s’ha de treballar més 
per assolir títols d’aquesta 
dimensió.  Jeremy ho ha 
aconseguit.  No és només un 
orgull per Jesús. Ho és per totes 
les Terres de l’Ebre. El treball 
i la perseverança, no defallint 
en els inicis quan tot era més 
complicat, han estat les claus 
per aquest jove que avui fa 18 
anys. Sacrificis també d’una 
família que va apostar amb 
fermesa per un jove pilot amb 
condicions i caràcter guanyador 
que ha tocat el cel. I això no 
acaba aquí. Té anys per davant 
per seguir progressant. Com 
tots els esportistes ebrencs que 
han arribat a l’elit, Jeremy és un 
exemple de superació. I, sobre 
tot, de Passió. De passió per la 
moto. S’ha guanyat l’admiració 
de tots. Recordo una conversa 
amb el seu pare, fa uns anys, 
i en la que em parlava de la 
il.lusió i de la progressió que ja 
tenia el seu fill. Ara és major 
d’edat, i ha demostrat que la 
insistència genera resultats: és 
campió del món. No he seguit 
de prop la seua trajectòria. 
Però sóc conscient de com ha 
treballat. Des d’aquí el meu 
petit homenatge. Enhorabona 
campió. Campió del món.

MICHEL

MINUT 91 . A CANAL TERRES DE L’EBRE
DIUMENGE (22.30 h). Resums amb els gols: 

Ascó-Vilanova, Gandesa-Perelló, Tortosa-Ampolla,  

Camarles-Amposta,  la Cava-Aldeana, Rapitenca-Ebre Escola, 

Santa Bàrbara-Olímpic, Roquetenc-Ametlla, 

Masdenverge-Xerta i Ebre Escola-Tivenys. 

PROPERA JONADA

PRIMERA CATALANA

Ascó-Vilanova dissabte 16h

SEGONA CATALANA 

DISSABTE

Borges-M Nova 16 h

Pobla-Montblanc 16.30h

Bonavista-Cambrils U 17h

Riudoms-Rapitenca 18h

DIUMENGE

Ulldecona-Roda Berà 12h

Gandesa-Perelló 16h

Camarles-Amposta 16.30h

La Sénia-Canonja 16.30h

Tortosa-Ampolla 17h

TERCERA  CATALANA 

DISSABTE 

Amposta-Catalònia 16h

S Bàrbara-Olímpic 17h

Flix-Godall 17h

Roquetenc-Ametlla 17h

Rapitenca-Ebre Escola 17.30h

DIUMENGE

Sant Jaume-Batea 15.45h

La Cava-Aldeana 16h

Arnes-Corbera 16h

R Bítem-J i Maria 16.30h

QUARTA  CATALANA 

DISSABTE 

Masdenverge-Xerta 15.30h

Catalònia-Gandesa 16 h

La Cava-Ginestar 16h

Olimpic-Alcanar 17h

Ebre E-Tivenys 19.15h

DIUMENGE 

Fatarella-R Bítem 16h

Descans: Pinell i Benissanet

FEMENÍ   

J i Maria-Roquetenc  dis 9.20h

Campredó-Tortosa Eb. C dis 12h

Gandesa-Ginestar dis 15.30h

E Delta-Arnes dis 18h

LP S Bàrbara-Batea dis 19.30h

Rapitenca-Alcanar diu 10.15h

Tortosa E-RBítem diu 10.30h

Arnes-La Plana B 11h

SEGONA DIVISIÓ FEMENINA 

Tortosa E-la Granada dis 17h

PRIMERA CATALANA

L’Ascó va cedir un empat 
contra el Viladecans (1-1).

Corria el minut 92 i l’Ascó havia 
fet el més complicat: marcar l’1-
0. Però al 94, el Viladecans va 
assolir l’empat. 
Jordi Font, tècnic de l’Ascó, 
considerava que “ens vam en-
frontar a un equip molt defensiu, 
amb una línia de 5 darrera, i que 
a la primera meitat ens va difi-
cultar molt el nostre joc. No vam 
tenir fluidesa però també fou 
perquè era dificil trobar espais. 
No obstant, vam gaudir d’un pa-
rell d’ocasions i d’un gol anul.lat, 

per a mi legal, en un córner. A la 
represa, amb l’entrada de Mar-
qués i un parell de retocs, l’equip 
va tenir més velocitat i va estar 
millor, generant joc i ocasions. 
A més, va haver-hi un penal no 
xiulat i un altre gol anul.lat. Vam 
marcar ja en afegit i la llàstima 
fou l’empat al 94. Sap greu per-
què es van escapar dos punts”. 
Raül Paje, tècnic del Viladecans: 
“valoro l’empat i més perquè es 
va produir al 94. Ens vam en-
frontar al millor equip que he 
vist en les 10 jornades que por-
tem de lliga”. 

“L’Ascó és el millor 
equip que he vist”

CD TORTOSA

El Tortosa va guanyar al 
cuer, les Borges (0-3), 

decidint a la segona meitat.                   
Segon triomf seguit que estabi-
litza a l’equip. Els dos resultats 
han calmat l’entorn, a l’espera 
dels dos propers partits, a casa 

amb l’Ampolla i a Móra la Nova. 
German, de moment, està ratifi-
cat des del club i la rumorologia 
sobre els possibles relleus a la 
banqueta queda, a hores d’ara, 
aparcada. En breu es podria con-
firmar un fitxatge d’un jugador.  

El club ratifica al 
tècnic German Inglés

CANAL TERRES DE L’EBRE

Partits que es transmetran el 
cap de setmana a Canal TE.                   

Dissabte (22 h), Santa Bàrba-
ra-Olimpic. I diumenge, Torto-
sa-Ampolla (20.30 h). Cal dir que 

la matinada de dilluns estaran 
tots els partits gravats (10), els 
resums i integres, a ebredigital.
cat. Minut 91, diumenge, co-
mençarà a les 22.30 hores. 

Partits transmesos

UE RAPITENCA

Brayan, jugador de la 
Rapitenca, va demanar la 

baixa divendres passat.                   
Ja no va entrar en la convocatò-
ria, contra el Bonavista. Va donar 

Brayan demana la baixa
les seues explicacions però, de 
moment, el club no li dóna la bai-
xa. Pot tenir interés en anar al Be-
nicarló. No ha entrenat però serà 
convocat per a anar a Riudoms.
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VICTÒRIA A 
MONTBLANC (1-2)
L’Ampolla, en afegit, va guanyar a 
Montblanc (1-2). Segons el tècnic 
Enric, “a la primera meitat ens 
va costar molt entrar en el partit 
perquè el Montblanc, que havia 
canviat de tècnic, va sortir amb 
una pressió molt alta i ens va difi-
cultar el nostre joc. Tot i això, vam 
tenir un parell d’ocasions clares, 
amb un tret al travesser de Roca 
arran d’una falta. Però ja a les 
acaballes de la primera meitat, una 
errada nostra va propiciar el gol 
del Montblanc. Per la represa vam 
fer alguna reestructuració que ens 
va anar bé perquè ja vam tenir 
més control de pilota i vam poder 
fer més arribades. I el Montblanc 
va baixar la intensitat en la pressió. 
D’un córner, Ruibal va empatar. I, 
amb l’1-1, vam tenir més domini i 
vam jugar més a camp contrari. A 
darrera hora, Joan Marc va fer l’1-2. 
Victòria important després de no 
haver jugat en la jornada anterior 
i perquè era el primer dels dos 
desplaçaments seguits”. El proper 
serà a Tortosa. La nota negativa 
són les baixes. Joan Marc s’afegeix 
a Gallego, Roger i Perelló. Eric 
Torres (la Cava) ha fitxat. 

L’ULLDECONA 
EMPATA A 
CAMBRILS (0-0)
Segons el tècnic Albert Bel: “la 
valoració és positiva perquè va 
ser un partit que vam poder 
guanyar, però que també vam 
poder perdre. Nosaltres vam estar 
força bé al primer temps, tenint 
opcions durant els primers 15 
minuts. Després, tot i que el partit 
es va igualar, vam controlar bé al 
rival i vam fer sensació de poder 
arribar quan sortíem jugant des de 
darrera. A la represa, arran de la 
lesió de Moha, no vam tenir tant 
de control i el Cambrils va crear di-
verses situacions clares per poder 
marcar. Franc va evitar-les. Va ser 
un moment en què ells van poder 
decidir. En els darrers minuts, amb 
el duel trencat, vam ser nosaltres 
els que vam poder marcar amb 
diverses ocasions, amb un tret 
de Pere al travesser. L’empat és 
positiu i hem de buscar fer-lo bo 
a casa”. L’Ulldecona jugarà el 6 de 
desembre el derbi ajornat amb la 
Rapitenca.  

SEGONA CATALANA
La Sénia referma el 
liderat, a Roda (3-5)
La Sénia referma el seu 

lilderat amb el triomf 
a Roda de Berà. Meritòria 
trajectòria dels seniencs, 
pasades 10 jornades. 
Segons Juanjo Serrano, tècnic 
de la Sénia: “a la primera meitat, 
el domini del joc fou altern. Pen-
so que les delanteres van superar 
a les defenses. Per això van existir 
bastantes ocasions clares per als 
2 equips. Nosaltres vam alternar 
bé el joc combinatiu amb el joc 
més directe amb passades a l’es-
quena de la defensa mentre que 
el Roda de Berà feia ràpids con-
traatacs quan robava. Ens vam 
avançar en el marcador amb gol 
de Xavi Beranuy, arran d’una as-

sistència de Pol. I despres ens 
van remuntar amb 2 gols a pilota 
aturada. A la represa, Gasparin 
va fer l’empat en rematar de cap 
un córner. I a partir d’aquí, alter-
natives i efectivitat nostra en les 
arribades en un partit que es va 
anar trencant. Callarisa, aprofi-
tant una gran passada de Capi, 
va marcar el 2-3 i Escubedo, amb 
assistència de Lleixà, va establir el 
2-4. Quedant deu minuts i Llei-
xà, des d’uns 30m va fer el 2-5 i 
el Roda aconseguiria després el 
3-5. En general, gran partit en-
front un equip perillós amb bons 
jugadors. Lamentar la lesio de 
Beranuy al genoll i al braç, que 
esperem es quedi en poc”.

REACCIÓ 
AMPOLLERAPas endavant del 

Gandesa, a Móra la Nova
El Gandesa va vèncer aMóra 

la Nova i va fer un pas 
endavant en la seua progressió. 
L’equip s’ha fet fort (només un 
gol rebut en sis jornades). 
Nando Garcia, tècnic del Móra 
la Nova: “sap greu la derrota, 
primera a casa i més el dia de la 
presentació del futbol base, amb 
tota la gent que hi havia. Ens vam 
enfrontar a un gran equip, dels 
millors de la categoria. I que a la 
primera meitat ens va crear difi-
cultats. En aquest sentit, el seu 
tècnic va saber crear superioritat 
per dins i això va suposar que ells 
estessin més posats. Nosaltres 
vam fer un gran esforç però no 
li podíem traure rendibilitat per-

què perdíem la pilota massa ràpid 
perquè ells, en general, van estar 
millor. A la represa, vam fer uns 
retocsm i amb els minuts, vam 
pressionar més amunt i vam as-
sumir més riscos però, tot i tenir 
algunes opcions a pilota aturada, 
en acció de joc no vam poder 
crear-ne. Ells van fer sensació 
de perill a la contra però en de-
fensa vam millorar. Vam perdre 
però cal valorar l’entitat del rival i 
aprendre del que no vam fer bé”. 
Camarero, del Gandesa, valorava 
“la victòria però sobre tot el gran 
treball dels jugadors. L’equip creu 
amb la feina que es fa i aques-
ta personalitat ens està portant 
bons resultats”.  

A CAMARLES (2-2)
El Perelló salva un 
punt a darrera hora
El Perelló va salvar un punt a 

Camarles. Però tal va tenir la 
sensació de perdre’n dos (2-2). 
Kiki, del Camarles: “fins el minut 
65 el Perelló va estar molt bé. No 
em va sorprendre perquè té bons 
jugadors, amb ofici. El cert és que 
ells van crear moltes ocasions. 
Però arran del 0-1, a la represa, 
ells van baixar una mica i nosal-
tres vam reaccionar, fent un pa-
rell d’aproximacions i empatant 
Raül. Vam millorar i vam poder 
entrar en el partit i Raul de falta, 
amb un gran gol, va marcar el 
2-1. I, quan s’arribava al final, una 
falta que no vam defensar bé va 
suposar el 2-2. El Perelló no me-

reixia perdre i cal valorar l’empat 
perquè ells ens va superar fins 
el minut 65”. Antoni Teixidó, del 
Perelló: “vam fer un molt bon 
partit, tenint el control del joc i 
creant moltes ocasions”. Edgar, 
a centrada magistal de Juanjo, va 
fer el 0-1. Però tot es va compli-
car amb l’empat local: “el cert és 
que estàvem tan còmodes que el 
gol ens va fer mal. Vam perdonar 
i vam acusar-ho.  De falta ens van 
fer el 2-1. I un partit que havíem 
d’haver encarrilat, al final vam 
tenir sort amb l’empat de Vicent. 
L’equip progressa i estic molt 
agust entrenant-lo i en general 
estic força bé al Perelló”. 

EL DIA 6, A ULLDECONA
La Rapitenca goleja el 
Bonavista (6-2)
La Rapitenca va decidir ja 

al primer temps contra el 
Bonavista. Al descans es va 
arribar amb el 3-0, havent 
fallat un penal. A la represa, es 
va ampliar l’avantatge. Amb 
el 5-0, el Bonavista va reduir 
distàncies amb dos gols però 
després la Rapitenca assoliria 
el sisè. Al final, 6-2. Peque (2), 
Valcàrcel (2), Ferran i Becerra 
van fer els gols rapitencs.
Ramon Sancho, de la Rapiten-
ca, valorava “el fet d’haver pogut 
tornar a jugar després de la sus-
pensió de la setmana passada. Va 
tornar a fer molt de vent i podia 
perillar també jugar aquest partit 

però finalment es va poder fer i 
això és important per no perdre 
el ritme de competició. L’equip, 
a més, es va agafar el partit amb 
respecte i amb compromís i va 
saber aprofitar les ocasions per 
ja decidir a la primera meitat. A 
la represa, van haver minuts per 
jugadors que estaven a la ban-
queta i que són importants i es 
va confirmar el triomf. I ara ja cal 
pensar en el proper partit. L’ob-
jectiu segueix sent gaudir del 
que fem, fer gaudir a l’afició i si 
podem seguir a la part alta com 
fins ara, molt millor”. La Rapiten-
va recuperarà el partit a Ullde-
cona el dia 6 de desembre (12h).

L’AMPOSTA ES 
RECUPERA AMB EL 
TRIOMF CONTRA EL 
RIUDOMS (5-0)

Després de la derrota al camp 
del Bonavista, l’Amposta es va 
refer golejant el Riudoms (5-
0). Segons el tècnic Xavi Cid, 
“després de la derrota a Bona-
vista era important reaccionar i 

l’equip va fer-ho. No obstant, li 
va costar entrar en el partit, i el 
Riudoms, a l’inici, va estar millor 
creant superioritat al centre del 
camp. Amb els minuts, vam fer 
alguna modificació i vam pres-
sionar més amunt, tenint ja més 
control del joc. Ja vam combinar 
més, entrant pels costats, i arran 
d’un penal, Isaac va fer l’1-0. El 
gol va donar confiança i l’equip 
es va trobar més còmode. Un 
canvi d’orientació de Carles a 

Guillem va comportar el 2-0. A 
la represa, el Riudoms va sor-
tir pressionant molt amunt per 
poder entrar en el partit. Vam 
anar superant la pressió i el 3-0, 
d’Àngel ja va finiquitar el partit. El 
Riudoms ja va baixar i nosaltres 
ens vam poder imposar. Vam fer 
canvis, donant descans als ju-
gadors que tenen molesties i he 
de dir que em va agradar molt la 
disposició que van tenir els que 
van entrar al seu lloc. L’equip va 

seguir treballant i va ampliar 
l’avantatge amb el quart gol de 
Carles i el cinquè, d’Aleix Caba-
llé, que va debutar. Al final, 5-0 
i victòria important per l’estat 
anímic després d’una derro-
ta a Bonavista que va fer mal. 
Ara hem de preparar el proper 
partit que serà molt complicat 
al camp del Camarles”. Aleix 
Caballé, procedent del Tortosa, 
va fitxar amb l’Amposta i en el 
debut ja va marcar.
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L’OLIMPIC CREIX 
CONTRA EL R-BITEM

3A CATALANA

EL BATEA ÉS EL NOU 
LÍDER DEL GRUP (6-1)

L’Olímpic va guanyar el líder R 
Bítem (3-0). Progressa, amb 3 
victòries seguides (10 punts de 
12). Del partit, dir que el R-Bí-
tem va començar sent prota-
gonista, amb el control del joc. 
La millor ocasió visitant fou un 
penal, protestat pels locals, que 
Aleix va enviar al travesser. Del 
0-1 es va passar a l’1-0 que va 
fer Arnau amb una excel.lent 
rematada amb el cap. L’Olímpic 
va intensificar la pressió i, quan 
recuperava, sortia ràpidament. 
Així Imanol va fer el 2-0 poc 
abans del descans. A la represa, 
els de Bítem van intentar entrar 
en el partit. Però l’Olímpic sabia 
el que volia. Treball defensiu i 
ràpides contres que van suposar 
ocasions. I en una d’aquestes, 
Anguera va establir el 3-0. Jordi 
Roca de l’Olímpic: “el penal va 
ser una de les claus en un par-
tit en què també va ser-ho que 
fórem contundents a les àrees”. 
Jordi Vallés, del R Bítem: “vam 
estar força bé, fins el penal. 
Després vam cometre massa 
imprecisions i no vam aprofitar 
les ocasions i l’Olimpic, espe-
rant darrera i a la contra, sí que 
va aprofitar-les per sentenciar”. 

El Batea va golejar el Roquetenc 
i és el nou líder. Encara no ha 
perdut i ja porta 42 gols a favor. 
José López, del Batea, del partit 
deia que “l’equip millora tant en 
defensa, que ens mancava, com 
en atac. Cal dir que el Roque-
tenc va començar molt intens, 
pressionant dalt però ara no-
saltres estem amb molta confi-
ança i quan es supera la línia de 
pressió, s’arriba davant i es creen 
ocasions. Amb el 0-0 en vam 
tenir tres i quan Ferri va obrir el 
marcador, ja va ser un atac i gol. 
Ferri va fer-ne dos més i Vilano-
va el quart amb una bona juga-
da. Amb el 4-0, a la represa vam 
seguir i van arribar dos gols més. 
Vam fer canvis per donar minuts 
a tots els jugadors i per poder 
crèixer com a equip. Ara som lí-
ders. Estem contents, però hem 
de seguir com fins ara, millorant 
partit a partit”. Miquel Campos, 
cap de premsa del Roquetenc: 
“el partit va quedar decidit a la 
primera meitat quan el Batea, 
amb molta intensitat, va desbor-
dar i va crear moltes ocasions, a 
profitant-ne quatre. Ells van ser 
molt superiors”. El Roquetenc 
rebrà demà l’Ametlla. 

L’ARNES SORPRÈN A 
L’ALDEA (0-1)

GODALL I LA CAVA 
EMPATEN (1-1)

GERI LIDERA EL 
JESÚS I MARIA (6-2)

L’EBRE SUPERA EL 
SANT JAUME (3-0)

L’Arnes va donar la sorpresa, 
guanyant al camp d’una Aldea-
na que portava quatre victòries 
seguides. Partit marcat pel vent 
i en què els visitants van fer-se 
forts avançant-se arran d’un 
autogol local, a la sortida d’un 
córner. L’Aldeana, amb el 0-1, va 
intensificar la pressió i va crear 
opcions per empatar abans del 
descans. Però Joaquim, porter 
de l’Arnes, va estar immens. A la 
represa, més domini local i més 
ocasions que va evitar Joaquim. 
L’Arnes, amb els minuts, va creu-
re que podia i va defensar-se 
amb intensitat assolint la sego-
na victòria de la lliga. Bartolo, de 
l’Aldeana: “l’Arnes es va defensar 
amb ordre i el seu porter va estar 
excel.lent. Nosaltres vam tenir 
moltes ocasions per a remuntar 
però no va ser possible, tot i el 
gran nombre d’arribades com 
fins i tot la darrera de Sergi Auré, 
incorporat a l’atac”. Roger, de 
l’Arnes: “gran treball de l’equip, 
que en no rebre cap gol, amb 
els minuts, va creure que podia 
guanyar. Molt bona feina i també 
gran actuació de Joaquim que 
va evitar les ocasions de l’Alde-
ana. El triomf és molt important”.

Robert Avinyó, del Godall: “va 
ser un partit en què vam ser to-
talment superiors a la Cava. Vam 
jugar ben col.locats i arran d’una 
bona jugada, Ouhani va fer l’1-0 
un resultat que era curt al des-
cans. A la represa, la Cava va fer 
un pas avant i nosaltres vam bai-
xar una mica, tot i disposar de 
contres per a decidir. La Cava 
va fer un pal i arran d’una de les 
poques concessions que vam fer 
nosaltres al darrera, ens va em-
patar amb un tret des de fora de 
l’àrea. Al final, 1-1 i sabor agre-
dolç perquè vam empatar contra 
un aspirant a l’ascens però me-
reixiem més”. Narcís, de la Cava: 
“ens va costar entrar en el partit 
i ells, més adaptats al camp, van 
dominar més a la primera meitat 
tenint, amb joc directe, algunes 
possibilitats. Una pèrdua nos-
tra, per jugar una pilota quan no 
es podia per l’estat del camp, va 
suposar l’1-0. A la represa, el do-
mini va ser nostre i el Godall no 
va fer perill ni en les contres. Vam 
empatar i vam tenir 2 ocasions, a 
més d’un penal claríssim al final 
no xiulat. Podíem traure alguna 
cosa més però valoro el punt”. La 
Cava ha tancat un nou fitxatge. 

El Jesús i Maria s’enlaira amb un 
nou triomf. En porta 5 en sis jor-
nades. I creix com equip.Va go-
lejar el Flix (6-2). El partit, marcat 
pel vent, va estar dominat d’en-
trada pel conjunt local. El J. I Ma-
ria va fer un pal i Geri, per banda 
esquerra va crear l’1-0, amb re-
matada d’Aleix. El Jesús i Maria 
va insistir i Sergio Ruiz va marcar 
el 2-0. El Flix no havia entrat en 
situació fins que Luis Garcia, en 
una bona acció individual, va fer 
el 2-1. Acte seguit, a la sortida 
d’un córner, Pere va empatar per 
al Flix. Amb el 2-2 es va arribar 
al descans. A la represa, el Flix va 
començar bé i va tenir una pri-
mera ocasió. Però el Jesús i Ma-
ria va respondre i Geri, gràcies a 
la seua velocitat, va aprofitar-se 
d’un malentès visitant antici-
pant-se i marcant el 3-2. El gol 
va refermar al conjunt de David 
Garcia i va ensorrar a un Flix que 
no va poder reaccionar. En pocs 
minuts, Geri i Aleix, amb qualitat, 
van sentenciar amb el 5-2. El Flix 
va tenir dues opcions que va evi-
tar Marc Masdeu i al final, Ruiz va 
assistir a Borràs que va establir 
el 6-2. Bon partit i bona imatge 
dels locals, que progressen. 

L’Ebre Escola va guanyar el cuer, 
el Sant Jaume (3-0). D’aquesta 
manera, és cinquè, a sis punts 
del segon classificat. 
El partit va ser bastant travat, 
amb poca continuitat en el joc. 
El Sant Jaume, limitat d’efectius, 
va defensar-se i va estar-hi dins 
fins el minut 71 quan Cirera va 
marcar el 2-0. Albert va establir 
el 3-0. Pep havia fet l’1-0 a la pri-
mera meitat.
Xavi Subirats, tècnic de l’Ebre Es-
cola: “partit gens còmode. Vam 
començar bé, tenint dues opci-
ons que no vam aprofitar. Però 
ens vam contagiar del joc lent 
del rival i el partit va ser ensopit 
fins que vam poder fer una bona 
jugada per banda que Pep va cul-
minar. A la represa, la nostra in-
tenció era augmentar el ritme al 
partit però no vam poder fer-ho 
i el joc va seguir travat,  fins que 
Cirera va marcar el 2-0. El Santa 
Jaume, amb el 2-0, ja va baixar i 
Albert va fer un molt bon gol que 
fou el 3-0. Va ser un partit en el 
que vam tenir molta possessió 
però que fou molt ensopit. L’im-
portant foren els 3 punts i estar 
més a prop de la permanència, 
el nostre objectiu”. 

L’AMPOSTA PUNTUA 
A SANTA BÀRBARA
L’Amposta B va empatar als dar-
rers minuts a Santa Bàrbara (2-2). 
Parra, tècnic del Santa: “el partit 
va ser molt igualat i el resultat de 
2-2 fou totalment just. Nosaltres 
fa quatre setmanes que no gua-
nyem. Treballarem per revertir la 
situació”. 
Per la seua part, ‘To’, de l’Am-
posta B: “vam fer el partit més 
complet fins ara. Penso que me-
reixiem alguna cosa més però 
cal valorar que amb deu vam 
sumar un empat, el primer fora 
de casa. A la primera meitat ens 
vam adaptar bé el partit i ens 
vam avançar amb el gol de Roi, 
aprofitant una indecisió d’ells. 
Malgrat això, arran d’una inde-
cisió nostra, Amado va empatar 
però vam tenir altres opcions, de 
Mael i Roi, per poder marxar al 
descans amb avantatge. A la re-
presa, l’entrada de Cristian per al 
Santa Bàrbara entre línies ens va 
fer mal. Amado va marcar el 2-1 
i vam passar una fase de dubtes. 
No obstant, amb els minuts ens 
vam refer i, tot i quedar-nos amb 
deu, Edgar va empatar. I si bé ells 
van tenir una opció clara, nosal-
tres al final en vam tenir dues per 
poder guanyar”.

L’Arnes va guanyar al camp de l’Aldeana, segon triomf en la lliga. Baix: el Gandesa B va vèncer el Masdenverge. 
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DEBUT DE CHEMA 
AMB EL CATA (0-0)

3A CATALANA                                                                   

2-6: LA RAPITENCA 
S’IMPOSA A CORBERA

L’Ametlla i el Catalònia van em-
patar (0-0). Ivan Romeu, tècnic 
de la Cala: “a la primera meitat 
vam jugar més replegats i ells 
van tenir més control de la pi-
lota, però gairebé no van fer 
perill. Nosaltres, en accions 
d’estratègia, vam fer dues oca-
sions a més d’una altra de Ser-
gi. A la represa vam pressionar 
més amunt. En aquesta fase els 
vam tancar i vam gaudir de di-
verses situacions per marcar. I si 
bé ells en van tenir una que va 
evitar Eric, nosaltres vam crear 
la darrera amb una doble acció 
en què la pilota es va passejar 
per davant de porteria. Va ser 
un partit amb poques ocasions 
però nosaltres en vam tenir més 
i per això vam merèixer més”. 
Chema debutava a la banque-
ta del Catalònia: “el punt va ser 
important en l’aspecte anímic, 
ens ajudarà per seguir treballant 
i millorant i per la confiança. El 
partit va ser travat, amb impre-
cisions, i si bé vam poder fer 
el 0-1, amb rematada de Marc, 
penso que no hagués estat just. 
Dins de les poques ocasions 
que van existir, ells en van tenir 
algunes més”. 

La Rapitenca va golejar el Corbe-
ra, el dia del debut del tècnic José 
Ramon López a casa. David Ferré, 
president del Corbera: “el tècnic, 
amb pràcticament dues sessions 
amb tot l’equip, està intentant 
implantar un nou sistema tàctic i, 
com és normal, costa adaptar-lo. 
A més, la Rapitenca va posar-se 
amb el 0-2 molt aviat. Ens vam 
refer amb l’1-2 i amb un penal 
que no va ser xiulat, que hagués 
pogut ser el 2-2. A la represa vam 
començar bé però arran de l’1-3 
l’equip ja va baixar, també acu-
sant el tema físic i la dinàmica. En 
els darrers 10 minuts la Rapiten-
ca va fer els altres gols. La seua 
victòria fou justa. El resultat fou 
inflat”. Joan Subirats, de la Rapi-
tenca B: “va ser important avan-
çar-nos aviat, amb un gran gol 
d’Àlex, des del centre del camp. 
Després Richard s’estrenava fent 
el 0-2. El partit estava controlat 
però el Corbera va entrar-hi amb 
l’1-2. No obstant, a la represa 
vam recuperar el control del joc 
i jugant bé vam decidir amb l’1-3 
de Reverté. Vam tenir altres opci-
ons i Juli i David van posar l’1-5. El 
Corbera va marcar el 2-5 i al final 
Reverté va establir el 2-6”.   

LA FATARELLA ES RECUPERA AL CAMP D’UN 
ALCANAR MOLEST AMB ELS ARBITRATGES

EL BENISSANET 
SUPERA L’EBRE 

EL PINELL GUANYA A 
JESÚS (1-2)

La Fatarella, després de dues 
derrotes, va guanyar a Alcanar 
(1-3) i es recupera. Es segona a 
la taula.
Miquel Cervelló, de l’Alcanar: 
“la primera meitat va ser lenta, 
amb poc ritme. Ells van tenir 
una ocasió que va evitar el nos-
tre porter i nosaltres també van 
fer-ne alguna. Però el joc va ser 
molt travat. A la represa, nosal-
tres vam sortir a pel partit i vam 
tenir un parell d’opcions, però 
ens segueix costant molt trans-
formar-les. I la Fatarella, amb un 
bon cop de cap del seu davan-
ter centre, bon jugador, va fer el 
0-1. Ens vam refer i vam empa-
tar, tenint una opció clara per 
marcar el 2-1. Del 2-1 es va pas-
sar a l’1-2 amb una falta directa. 
Ho vam intentar però no vam 
empatar i al final ens van mar-
car l’1-3. Resultat inflat perquè 
penso que mereixiem un empat 
mínim. D’altra banda, no és ex-
cusa però una nova setmana no 
ens van xiular un penal a favor. 
I el més preocupant és el criteri 
amb les targetes. Cada jornada, 
a la segona meitat, ens inflen a 
targetes (en partits correctes) i 
als rivals, per accions similars, 

El Benissanet va superar l’Ebre 
Escola B (6-1). Ignasi (3) i Pol (3) 
van signar els gols locals.
Ginés, del Benissanet: “va ser 
una tarda amb molt de vent 
però es va poder jugar un partit 
en el que vam començar força 
bé, marcant Ignasi al minut 3 
l’1-0. Vam seguir insistint i als 
minuts 23 i 38 Ignasi va fer dos 
gols més que ja encarrilaven la 
confrontació. I poc abans del 
descans. Pol va establir el 4-0. 
A la represa, el partit va baixar 
una mica la intensitat però vam 
seguir ben posats en defensa 
i, a més, Pol va marcar el 5-0. 
L’Ebre, de penal, va reduir dis-
tàncies i al final, Pol va fer el 6-1 
definitiu. L’equip segueix pro-
gressant i hem de continuar en 
aquesta línia”. Vaquer, de l’Ebre 
B: “superioritat del Benissanet. 
La manca d’efectius, només 
vam poder anar-hi 12 jugadors, 
tot i la bona actitud, no va po-
der contrarrestar el joc i l’eficà-
cia del conjunt local que es va 
imposar. A la represa vam fer 
modificacions però sense can-
vis poc més es va poder fer i el 
Benissanet va ampliar l’avantat-
ge fins el 6-1 ”. 

El Pinell va guanyar al camp del 
Catalònia B (1-2). Segons Pau 
Alegria, del Cata: “va ser un partit 
en el que no mereixiem l’empat, 
mereixiem guanyar. El Pinell va 
començar millor i arran de dues 
indecisions nostres, es va avan-
çar en el marcador amb el 0-2. 
Vam reaccionar i abans del des-
cans ja vam fer un pal i vam en-
trar en el partit amb el gol d’An-
guera. La represa va ser nostra. 
Ens vam imposar creant un gran 
nombre d’ocasions, davant de 
porteria. Però ens va mancar en-
cert. Mereixiem remuntar. Estic 
molt content de l’equip, tot i la 
derrota. Si seguim així, els resul-
tats arribaran”. Abdel ha passat al 
primer equip de Catalònia. Blai, 
delegat del Pinell: “el partit es va 
posar aviat de cara aviat ja que 
al minut 25 guanyàvem 0-2 amb 
els gols d’Edu i de Diaz, culmi-
nant dues bones jugades. Però 
una errada nostra en un córner 
va suposar l’1-2 abans del des-
cans. A la represa el Catalònia va 
apretar bastant i va tenir ocasi-
ons. Nosaltres vam fer alguna 
contra però vam acusar molt 
el fet que anàvem molt justos 
d’efectius”. 

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

42
23
25
17
24
19
27
23
18
14
17
16
11
8
11
11
15
7

18
5
9
14
14
20
17
18
15
11
21
11
12
19
21
28
28
47

26
24
20
19
18
18
17
17
16
15
14
13
12
9
6
6
5
0

TERCERA                    GF       GC     PNTS

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

20
17
18
21
16
19
17
13
10
9
13
12
8
7

7
5
7
17
8
11
11
11
14
14
22
25
24
24

21
18
15
15
13
12
12
12
6
6
4
3
3
0

QUARTA                    GF       GC     PNTS

EL TIVENYS 
REMUNTA (3-1)
El Tivenys va remuntar contra 
la Cava B (3-1). Els caveros van 
avançar-se amb un gol de Jes-
sé. Adama va empatar abans del 
descans i a la represa, dos pe-
nals van decantar el partit a fa-
vor dels locals, tots dos van ser 
transformats per Sergi Doblado.
Segons David Montardit, presi-
dent del Tivenys: “la Cava es 
va avançar als 10 minuts arran 
d’una indecisió nostra entre el 
central i el porter. La Cava va ju-
gar molt directe i ens vam con-
tagiar del seu joc. Malgrat això, 
vam tenir ocasions durant la 
primera meitat, marcant Adama 
l’1-1 poc abans de la mitja part. A 
la represa, com en altres jorna-
des, vam sortir molt més posats, 
jugant més la pilota.  Arran d’un 
penal molt clar ens vam avançar. 
La Cava es va quedar amb deu 
i nosaltres vam seguir insistint i 
amb un altre penal, l’àrbitre va 
xiular abans de que la jugada 
continués, vam establir el 3-1 
definitiu”. El Tivenys ha incor-
porat a Bernat, que pot alternar 
de porter i jugador de camp, i a 
Carlos Solé. Per part de la Cava 
B dir que Mario Maza és el nou 
tècnic del filial. 

EL LÍDER GINESTAR 
GOLEJA L’OLIMPIC

EL GANDESA GOLEJA 
EL MASDENVERGE

El Ginestar va golejar a l’Olímpic 
B (6-1) i continua líder. Segons el 
tècnic de l’equip ginestarol, Àm-
gel Guiu: “va ser un partit molt 
correcte i esportiu en què la pri-
mera meitat, tot i que nosaltres 
vam encarrilar-lo amb el 3-0, va 
ser més igualada, davant d’un 
Olímpic que va intentar sem-
pre jugar a futbol i que si manté 
aquest equip per la temporada 
propera, estic segur que donarà 
guerra. A la represa, ells ja van 
baixar els braços i nosaltres vam 
ampliar l’avantatge en un partit 
amb molta gent al camp, sent 
festes a Ginestar”. Carlos (3), 
Aleix, Josep i el juvenil Aitor van 
marcar. Per la seua part, Emilio 
Pedrola, de l’Olímpic: “vam do-
nar moltes facilitats en els pri-
mers 20 minuts i el líder va saber 
aprofitar-les per posar-se amb 
el 3-0. Quim va fer el 3-1 i vam 
reaccionar. Quan més a prop es-
tàvem del 3-2, va arribar el 4-1 
del Ginestar que, juntament amb 
el 5-1 de l’inici de la represa, van 
matar el partit. Hem de seguir 
treballant per crèixer. En aquesta 
jornada, no és cap excusa però 
és cert que teníem diverses bai-
xes”.

El Gandesa va golejar el Mas-
denverge (4-1). Segons Joel, del 
Gandesa: “a la primera part, vam 
dominar més i el Masdevenrge 
intentava sortir amb velocitat per 
les bandes. Vam tenir diverses 
opcions fins que va arribar el gol 
de Ferré. A la represa, el Mas-
denverge va estar més posat i de 
penal va empatar i va tenir l’1-2, 
que va evitar Miki. Van ser uns 25’ 
en què ells ens van apretar. Però 
després, amb els canvis, vam tor-
nar a ser dominadors de la pilota. 
Van arribar els gols de Ferré, Vili 
i Esteban. Content de l’actitud, 
destacant els jugadors que van 
sortir de la banqueta”. L’equip va 
donar suport a Robert, que ha 
sofert una greu lesió. Poley, del 
Masdenverge: “la primera mei-
tat va ser molt intensa entre dos 
equips ben posats. Molt bona. El 
Gandesa va marcar a poc del des-
cans. A la represa, de penal, vam 
empatar i vam fer uns 25 minuts 
molt bons, superant el Gandesa. 
Després el partit va igualar-se 
i una jugada que protestàvem 
que havia sortit la pilota va aca-
bar sent el 2-1. Vam arriscar i ells, 
en dos contres, van sentenciar. El 
4-1 va ser molt abultat”. 

no els amonesten”.  
Robert Costa, de la Fatarella: 
“victòria amb molt de valor 
perquè vam aconseguir-la al 
camp d’un bon equip que estic 
segur que donarà molta feina 
als equips capdavanters quan 
s’enfrontin a ells. Després tam-
bé va ser important perquè vam 
jugar en un camp de dimensi-
ons i superfície a les que no es-
tem acostumats. Ens va costar 
al principi davant d’un Alcanar 
que va tenir més domini de la 
pilota. Però nosaltres vam saber 
contrarrestar-ho. A la represa el 
partit es va obrir i Marcel va fer 
el 0-1. Ens van empatar i si bé 
nosaltres, amb espais, vam te-
nir altres possibilitats, també és 
cert que l’Alcanar va perdonar 
les seues accions. Una falta de 
directa de Marcel va ser l’1-2 i al 
final vam sentenciar amb l’1-3, 
quan el partit ja estava trencat. 
Crec que la diferència entre un 
equip i l’altre va estar en la pe-
gada”. Costa afegia que “victò-
ria treballada i també important 
després de dues derrotes. Per 
recuperar confiança amb un 
bon resultat i més al camp d’un 
bon equip com ho és l’Alcanar”.

4A CATALANA
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PATINATGE VOLEI
JUDIT GINOVART I 
MARIA DE ESTEBAN 
PUGEN AL PODI

DERROTA DEL 
SÈNIOR A LA PISTA 
DE L’OLOT (3-1)

El passat 9 de novembre es va 
celebrar al pavelló de Quart, 
Girona, la Copa Catalana d’ini-
ciació de patinatge artístic en 
modalitat lliure. El CP l’Aldea 
va tenir dos participants i les 
dues van aconseguir pòdium. 
Judit Ginovart en nivell D, exe-
cutant una coreografia perfecta 
va aconseguir la primera plaça 
amb 32,3 punts. Maria de Este-
ban, en nivell C va aconseguir 
la medalla de plata després de 
l’execució correcta del seu disc, 
aconseguint 32,5 punts.

Club Volei Roquetes. Nova derro-
ta del sènior masculí fora de casa, 
en aquest cas per 3-1 a la pista del 
CV Olot. Els roqueteros arreglen 
un mal inici de partit, igualant el 
marcador. Però els moments d’ir-
regularitat i pressió poden amb 
ells en els següents dos sets, fent 
que els punts i la victòria s’es-
capessin per ben poc. El juvenil 
masculí va perdre per 3-0 davant 
un Sant Martí molt correcte i ac-
tiu tàctica i defensivament. Per 
la seua part, el juvenil femení va 
guanyar a Vilafranca per 0-3.
El cadet femení, també a la pis-
ta del Vilafranca Negre, també 
va guanyar 0-3. I l’infantil femení 
va vèncer a Cubelles (1-3). Im-
portant victòria que serveix per 
guanyar confiança i afrontar els 
pròxims partits amb optimisme. 
Les noies de Roquetes, amb 1-1, 
van reaccionar i van emportar-se 
els dos sets següents.

EL PERELLÓ
PRESENTACIÓ 
DELS EQUIPS DE 
L’HANDBOL CLUB

L’Handbol Club Perelló comme-
morarà el proper any el trentè 
aniversari de la la seua fundació. 
Una població amb tradició en 
aquest esport. Diumenge es va 
fer la presentació dels equips. El 
club compta amb els equips de 
base, mixtes, l’infantil, juvenil i el 
sènior femení de primera cata-
lana. Un dels reptes de futur és 
tindre també equips masculins 
en competició. La tempora-
da és la del canvi, ja que hi ha 
nou director esportiu. També 
hi ha nou entrenador i una àm-
plia renovació del primer equip. 
Des del club treballen per seguir 
potenciant la base i una bona 
mostra és l’equip juvenil, vigent 
campió de la Copa Federació, i 
futures jugadores del sènior fe-
mení, referent del club. Poste-
riorment a la presentació, va 
jugar el sènior contra la Garriga. 
(26-33). (ebredigital.cat)

FUTBOL SALA
RESULTATS DE LA 
LLIGA TERRES DE 
L’EBRE

Partits de la sisena jornada: 
Benifallet-TM Tortosa      2-2
UD AP-AFS Deltebre   4-4
Dertochip-Campredó   0-2
AME Ametlla-CFSRoquetes         6-5
Dermisa-AME Bull Boys    4-4
Toscà-Lligallos                  2-2
Rapitenc-Golafre Citi        3-13

HANDBOL HANDBOL
L’AMPOSTA TÉ DOS 
PARTITS PER A 
REACCIONAR

RESULTATS DEL 
CENTRE D’ESPORTS 
TORTOSA

Desfeta de l’Amposta Lagrama 
en la seva visita a la pista del cuer 
del grup Agustinos Alicante. Mal 
partit de les del Montsià, en una 
jornada que era clau per deixar 
les últimes posicions a la taula 
classificatòria. L’equip es situa en 
zona de descens. El cap de set-
mana vinent, tindrà dues opor-
tunitats per revertir la situació. 
Els dos partits seran al municipal 
ampostí. Avui divendres a les 20 
hs enfront del Puchi d’Eivissa en 
partit ajornat i diumenge a les 12 
h enfront del H. Sant Vicenç.
Altres resultats d’equips del club:
Juvenil femení: Amposta Natu-
rebre-Sant Esteve Palautordera  
41-19. Cadet femení: Canon-
ja-Amposta 25-24. Aleví femení: 
S Andreu-Amposta 7-9. 
Cadet masculí: Liceo Fran-
cés-Amposta 24-39. 
Infantil masculí: Vilamajor-Am-
posta 26-25.

Infantil masculí: Ràpid Corne-
llà-CET 17-19. Primer partit de 
la segona volta i victòria meres-
cuda i important.  Cadet mas-
culí: CET-Claret 28-24. Primera 
victòria com a locals, desplegar 
un joc que va millorant. Juve-
nil femení: CET-Gràcia Sabadell 
23-26. El partit va ser igualat fins 
el descans (13-14) Però es va 
decidir a la segona. Cinc minuts 
de desencert amb un parcial 
de 0-5 van determinar. Juvenil 
masculí. CET-Martorell 28-30. 
Primer partit perdut a casa. La 
diferència va estar en què men-
tre els locals van errar 20 tirs a 
porteria, el Martorell només en 
va errar 10. 
Per acabar, el sènior masculí del 
CET va guanyar a la Llagosta per 
20-28. Al descans, 10-15. Bona 
primera meitat i l’avantatge 
s’ampliaria a la segona. El pro-
per partit serà amb el Sabadell.

VETERANS
EL ROQUETENC 
GUANYA 
L’ALCANAR (4-1)
Partits 4a jornada
Canareu, descansa
Roquetenc-Alcanar             4-1
Perelló-Ametlla                   0-5
Amposta-Delta de l’Ebre    4-0
Aldeana-Rapitenca              1-4
Tortosa-Vinaròs                   2-3

SANT JAUME
L’AUDITORI MUNICIPAL VA SER 
L’ESCENARI DE LA VI GALA DE 
L’ESPORT LOCAL

L’Auditori Municipal de Sant Jau-
me va ser l’escenari de la VI Gala 
de l’Esport local. Es va presentar 
la camiseta que identificarà es-
portivament a Sant Jaume. Una 
camiseta negra amb un logo en 
forma de cercle que engloba di-
ferents esports i amb l’eslògan 
“Sant Jaume d’Enveja, on els va-
lors són la nostra victòria”. Com 
a novetat, enguany, s’ha atorgat 
un reconeixement a totes les 
associacions i entitats esportives 
del poble. Una altra novetat ha 
estat les Mencions Especials a 

esportistes locals que practiquen 
esport a una altra població i que 
aconsegueixen fites nacionals i 
internacionals: Laura Tomàs (fut-
bol), Paula Arques (rem) i Gerard 
Gonell (esgrima). El reconeixe-
ment a l’esportista jubilat ha estat 
per a Rogelio Masià Beltri. Com 
a millor entrenador, Andreu Avila 
(Club Rem Delta). El premi als va-
lors fou pel prebenjamí de la UE 
Sant Jaume. 
I el millor esportista de l’any fou  
elegit l’equip cadet del Club de 
Rem Delta.

DR JORDI SEGARRA
MÉS DE 50 PERSONES APRENEN 
COM HA DE SER LA NUTRICIÓ DEL 
FUTBOLISTA

El dilluns va tenir lloc a Tortosa, 
la xerrada informativa “La Nu-
trició del futbolista” adreçada a 
futbolistes i gent de l’esport en 
general que van conèixer de la 
mà del Dr. Jordi Segarra com 
ha de ser una dieta saludable, la 
importància de la hidratació, la 
bona alimentació per a preparar 
entrenaments i partits i altres da-
des importants a tenir en comp-
te quan s’és futbolista. Aquesta 

xerrada “La nutrició del futbolis-
ta”, organitzada conjuntament 
per la Representació Territorial 
de l’Esport i l’Activitat física i per la 
Delegació Territorial de la Fede-
ració Catalana de Futbol, fou de 
gran interès per a les més de 50 
persones que varen assistir, que a 
més van manifestar el positiu que 
és que es facin xerrades informa-
tives d’aquests tipus per als clubs, 
tècnics i futbolistes. (Nota FCF)
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EQUIP DE LA SETMANA
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EQUIPS DE LA JORNADA. SEGONA                      TERCERA I QUARTA

La Sénia va guanyar al camp del Roda i segueix líder de Segona. 

· El Batea, la passada tempora-
da, a la jornada 10, havia mar-
cat 15 gols. Ara ja en porta 42. 
Els equips més golejadors, en 
la jornada 10, en les tres últi-
mes campanyes: Rapitenca 31 
gols, Móra Nova 46 i la Sènia 
30. Crec que l’equip de Jose 
López ha posat la directa per a  
l’ascens. Mitjana dels tres últims 
campions: 100 gols. Això vol dir 
que el Batea, si segueix aquest 
ritme, la batrà sobradament. 
Jordi Vilanova, el crac de Batea, 
ja porta 6 gols i en la seva millor 
temporada en va fer vuit. I això 
que és davanter, tot i que López 
l’habilita per l’esquerra. Ferri ja 
ha fet 15 gols.
· Chema està agradant molt a 
l’entorn del Catalonia per “la 

TERCERA I QUARTA EN OFF

·  Bona notícia per als descen-
sos. Ascó se salvarà i el Valls 
reacciona amb dues victòries 
i guanyant a un dels ‘gallets’.
· Una setmana més d’extasis: 
dels deu equips ebrencs de 
Segona només un va perdre. I 
els pitjors classificats estan a 5 
punts de la zona de descens. 
· 400 pesones al partit Móra 
la Nova-Gandesa i 300 al Ca-
marles-Perelló. Visca el futbol 
ebrenc. Una cosa mai vista a la 
segona catalana: només es va 
jugar un partit el diumenge a 
la tarda. I només van guanyar 
dos locals.
·Proves de foc en les següents 
4 jornades per al Gandesa, 

PRIMERA I SEGONA EN OFF
amb enfrontaments amb el 
Perelló, Amposta, Rapitenca i 
Cambrils Unió. Aquesta setmana 
va guanyar a Móra la Nova que 
va perdre el seu primer partit a 
casa. Albet Castell, que l’any 
passat va marcar 2 gols en 27 
partits amb l’Ulldecona, ara ja 
porta les mateixes dianes en 5 
jornades.
· Quina davantera d’aquest any 
de la Rapitenca: Peque, Valcar-
cel, Becerra, Ferran i només fal-
ta unir-se a la festa De la Torre 
que s’està recuperant de la seva 
lesió, però ja juga. I falta Brayan 
que ha demanat la baixa. 
· Per decisió tècnica aquesta 
setmana el jugador del Tortosa, 

forma de fer-se respectar, de 
viure el futbol,   i perquè fins ara 
transmet al jugador”, em diuen. 
Té molta feina. Ha de començar 
de gairebé de zero.
· L’àrbitre del partit Aldeana-Ar-
nes va felicitar a un jugador de 
l’equip visitant per Instagram: 
“m’agradaria felicitar al vostre 
jugador José Luis Amador pel 
seu bon comportament durant 
el partit. Jugadors com ell ens 
fan el treball més fàcil als àrbi-
tres“.
· Un entrenador d’un dels ‘ga-
llets’ ja està una mica qüesti-
onat. Cal esperar que passi la 
borrasca.
· Desil.lusió a La Cava: tres par-
tits sense guanyar i només cinc 
jugadors han marcat gol. S’es-

pera un altre fitxatge. I el Flix 
ha perdut els darrers dos par-
tits rebent 10 gols. Aquests 
equips de moment estan una 
mica fora de l’òrbita dels as-
censos.
· Olimpic, tres setmanes gua-
nyant a tres favorits, la Cava, 
Flix i R-Bitem. Ja funciona.
· Impecable el Jesús i Maria, 
últimes 6 jornades, 5 victò-
ries. El míster David Garcia 
s’enfronta al seu exequip, 
diumenge, a Bítem. També 
ha farà Sergio Ruiz.
· Els dos descendits de 3a ca-
talana els costa adequar-se a 
la 4a. L’Alcanar ho té ja molt 
dicifil per recuperar la cate-
goria i el Masdenverge té 6 
equips que li fan ombra.

Sabaté, va estar a la banqueta.
· L’exjugador juvenil del Tor-
tosa, Aleix Caballé va ser con-
vocat amb el primer equip i va 
marcar.
· Jugadors clau aquesta tem-
porada a la Sénia, Xavi Be-
ranuy i Lleixà que porten 4 
gols cadascun. Mala notícia: 
Beranuy es va lesionar a Roda.
·  Primer cessament: Albert 
perez al Montblanc. Després 
d’haver aconseguit dues pro-
mocions, un ascens i un any i 
mig sense perdre un partit. El 
nou míster és Mercadé que va 
entrenar a la Riera i era segon 
al Borges blanques de Manel 
Cazorla.

· El Perelló va jugar a Camarles 
el millor partit. “Millor no po-
dem jugar”, diu el míster. Des-
prés del partit van fer un sopar 
i van acabar jugant al pòquer. 
Clar, va guanyar el mister. 
Però el seu fill, Raül, que juga 
al Camarles, li va donar la tar-
de amb dos gols. En acabar, els 
dos van prendre unes cerveses. 
Pagava el fill, que serà pare. Per 
tant, Teixidó serà avi.
· Brayan, va ser el primer ju-
gador que la Rapitenca va re-
novar. A més li va aconseguir 
una feina. Com a premi se’n 
va anar a provar al Reus sense 
saber-ho el club i aquest li va 
Perdonar. I ara se’n vol anar i 
no jugar més. Crec que Brayan 
s’equivoca i molt; cal ser agraït 
i de moment no ha demostrat 
ser un jugador de categories 
molt superiors.
·Rapitenca, Batea i Ginestar són 
els únics ebrencs invictes. Les 
possibilitats d’ascens  de tots 
tres són moltes.
· Misteris del futbol. Juanjo 
Agustin comunicava als juga-
dors del Catalònia el dilluns de 

la setmana passada al matí que 
estava cessat. La junta no es va 
reunir fins dilluns per la nit per 
decidir si seguia o no.
· Partit Sevilla-Betis. Un espec-
tador de luxe: el porter Kevin 
de La Sénia que és seguidor de 
l’equip bétic. A Roda va jugar 
Andreu Borràs, etern suplent, i 
que va estar força bé. Un porter 
de deu.  I un gran company.
· Inaudit: cessament d’Aliau a la 
banqueta de La Cava B. Accep-
ta la proposta Baltasar Capera 
que havia d’anar a entrenar di-
jous passat. Però a Capera, el 
club el va vetar perquè a l’estiu 
es va fer enrere d’entrenar al fi-
lial per haver d’estar de segon a 
l’Ampolla. Arriba al filial cavero 
Mario Maza. Sort.
· Un dels jugadors cotitzats: 
Xescu, exCatalònia, ara al Ros-
sell. Porta 7 gols. Té ofertes del 
Roquetenc, Olímpic i Alcanar.
· No sé si els jugadors del Batea 
muntaran una botiga de vins 
però em consta que un mem-
bre d’aquest equip moltes set-
manes carrega el seu cotxe de 
vi per encàrrecs.

TOP SECRET

GUMIEL
(Gandesa)

ALEIX 
(Tortosa)

GRANADOS
(Ascó)

ROGER
(Amposta)

JOEL
(Ampolla)

AITOR
(Camarles)

CORELLA
(Ulldecona)

XAVI JAIME
(Perelló)

BERANUY 
(la Sénia)

TEIXIDÓ
(Camarles)

FORÉS
(Gandesa)

FERRAN
(Godall)

ALEIX
(J i Maria)

FERRI
(Batea)

MUSTA
(La Cava)

ÀLEX
(Olímpic)

INIESTA
(Ebre E)

JOAQUIM
(Arnes)

EDGAR
(Amposta B)

ENRIC
(Catalònia)

ALBERT 
(Rapitenca B)

BOYER
(Ametlla)
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PREPARACIÓ:

Es talla l’albergínia a daus, 
es deixa amb aigua i sal uns 
10 minuts, s’escorre i s’eixu-
ga. Es neteja el pebrot, se’n 
treuen les llavors i es talla a 
tires petites. Es cou la ceba 
pelada i tallada fina dins una 
cassola amb 4 cullerades so-
peres d’oli durant 5 minuts. 
S’hi afegeixen el pebrot i els 
alls picats, i es deixa cou-

re tapat uns 5 minuts. Es rat-
llen uns 200 g de tomàquets i 
s’afegeixen a la cassola junta-
ment amb l’albergínia, l’oren-
ga, el comí, la sal i el pebre, i 
es deixa coure destapat uns 
10 minuts més. Es calenta el 
forn a 190 ºC. S’afegeix el lle-
gum a la cassola i es posa tota 
la barreja dins una plata que 
pugui anar al forn. Es tallen 

GRATINAT DE LLEGUMS
I VERDURES

INGREDIENTS 4 PERSONES

• 400 g de llegum cuit (ci-
grons, mongetes vermelles, 
mongetes blanques, etc.)
500 g de tomàquets madurs
1 carbassó
1 albergínia
1 pebrot vermell
2 cebes vermelles 
2-3 grans d’all
50 g de parmesà
2 cullerades soperes de comí
1/2 cullerada sopera d’orenga
5 cullerades soperes d’oli 
d’oliva
sal i pebre

el carbassó i els tomàquets 
restants a rodanxes, i es van 
col·locant pel damunt. Es 
salpebre i s’unta amb l’oli 
restant. Es cou al forn, a 180 
ºC, durant 40-45 minuts. Es 
treu la plata del forn, s’em-
polsa amb el parmesà i es 
torna a posar al forn uns 10 
minuts més. 
Bon profit!
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TELÈFONS D’INTERÈS 
EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES  (AMBULÀNCIES)

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Mercuri retrògrad 
en aspecte a Saturn, 
pot ajudar-te a mirar 
alguns assumptes 
amb lupa i a pren-
dre bones decisions. 
Una amistat no és 
clara i desconfies. 
Dóna-li temps.

aquari
21/01 al 19/02

Vas arribant al final 
d’un cicle, associat 
a l’obtenció de 
recursos materials. 
En els darrers temps 
has après altres ma-
neres de gestionar 
l’economia i ara en 
treus profit.

sagitari
23/11 al 21/12

El Sol transitant 
per Casa XII pot fer 
que revisis massa el 
passat i t’angoixis. 
Mart en bon aspecte 
a Júpiter, et dóna una 
empenta per em-
prendre un projecte 
professional.

escorpí
24/10 al 22/11

El Sol aspectant a 
Plutó, et dóna un plus 
de resistència. Pots 
estar molt enfocat 
en noves maneres 
d’obtenir recursos. 
Practicar meditació 
pot ajudar-te a des-
cansar millor.

balança
24/09 al 23/10

Pot donar-se un 
malentès, amb un 
company del sector 
laboral. Serà millor 
ser el més clar i 
assertiu possible. 
Dies de possibles 
despeses per alguna 
modificació a la llar.

àries
21/03 al 20/04

Si tens parella 
formal, amb l’actual 
aspecte de Mart 
amb Júpiter, podríeu 
plantejar-vos passar 
per la vicaria o el 
jutjat per casar-vos. 
Augment de l’activi-
tat física.

cranc
22/06 al 23/07

El sector de l’amor 
pot estar actiu amb 
la presència del Sol. 
Assumptes relacio-
nats amb els fills, que 
demanen posar-hi 
atenció. Possible 
comunicació d’un 
amor del passat.

verge
24/08 al 23/09

Una exparella podria 
contactar amb tu, 
amb intencions 
d’alguna cosa més 
que amistat. Saturn 
en trànsit per Casa 
V, demana prudència 
i temps abans de 
prendre decisions.

taure
21/04 al 21/05

Venus en aspecte a 
Neptú, pot inclinar a 
la idealització d’una 
persona per la qual 
et sents atret. Tam-
bé pot fer que et 
trobis inspirat i amb 
ganes de gaudir de 
l’art.

peixos
20/02 al 20/03

Amb el Sol i Mercuri 
transitant per la Casa 
IX, pot donar-se 
l’oportunitat de fer 
un viatge. Si més no, 
cercaràs moments 
de relaxació a la 
vora del mar o bé al 
balneari.

lleó
24/07 al 23/08

En l’aspecte senti-
mental pots viure 
una decepció. Algú 
que creies que volia 
una relació, només 
vol un assumpte 
sexual. L’experièn-
cia t’ajudarà a triar 
millor el què vols.

bessons
02/05 al 21/06

Sembla que cal aten-
dre algunes qües-
tions materials, que 
suposen importants 
obligacions. Sol i 
Mercuri transitant 
per Casa VI, inclinen 
a gestions relaciona-
des amb la salut.

TÈCNICS
 TITULATS

EN JARDINERIA
- Podes, gespa, escarifica-
cions, control de plagues 

(palmeres i altres), optimit-
zació del reg, rocalles, etc...
PRESSUPOSTOS

DE NOVA CREACIÓ 
DEL SEU JARDÍ

I/O MANTENIMENT 
SENSE 

COMPROMÍS
Som PROFESSIONALS 
amb TITULACIÓ acadè-
mica, ASSEGURANÇA 
de responsabilitat civil, 

carnet i CERTIFICAT 
d’aplicador de produc-

tes fitosanitaris, pla 
d’higiene i SEGURETAT 

al treball en vigor.

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

I M M O B I L I À R I A  / /  S E R V E I S  / /  R E L A X

OFERTA  
NOCHE

PACK 
ECONÓMICO

4 HORAS
DUCHA ERÓTICA.

COPAS, MASAJES...

XXX XXX XXX

COMPRO
tractors, cotxes, 4x4, furgonetes...

i tot tipus de maquinària ·

 No importa l'any ni l'estat

Màxima serietat. Pere

tlf: 686 979 513

VIDENTE CURANDERO
Soluciona problemas

Recuperar pareja
Mejorar negocio

Suerte
Amor

Enfermedades
Impotencia sexual
Mal de ojo, etc... 

TEL. 679 116 834

VOLS
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

OFERTA 2o € CATALANA
MASAJE DEPORTIVO o erótico

con terminacion a escoger

XXX XXX XXX

AMPOSTA 
ES VEN PIS 

2 HABITACIONS, 

CUINA I MENJADOR, 

BANY I TRASTER.
REFORMAT PER 

ESTRENAR.
Zona Estació 

autobusos

645 888 266

PER 
JUBILACIÓ 

ES LLOGA 
PERRUQUERIA 

ZONA TORTOSA 
EN PLE RENDIMENT

SENSE 
TRASPÀS.

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!

VOLS ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el 
teu 

espai privilegiat 
de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

No t’ho
pensis més!
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CAMBRA DE COMERÇ
Avui divendres, jornada única a Catalunya 
sobre “la digitalització com a palanca 
de competitivitat de la PIME”
Avui divendres, tindrà lloc 

la Jornada. Començarà 
a les 9h15 quan es donarà la 
benvinguda, que anirà a càrrec 
de Francesc Faiges, president 
de la Cambra de Comerç de 
Tortosa, de Mercè Miralles, 
directora de Serveis Territorials 
d’Empresa i Coneixement de 
la Generalitat de Catalunya a 
les Terres de l’Ebre i de Carlos 
López Blanco, President de la 
Comissió de Digitalització de 
la Cambra d’Espanya.  
09.30h Presentació de la Guia 
i Informe Espanya Empresa Di-
gital, per Carlos López Blanco, 
President de la Comissió de Di-
gitalització de la Cambra d’Es-
panya.
A les 09.45h: Si no és ara, quan? 
És hora de transformar. 

A càrrec de Javier Muniáin Díaz 
de Cerio, Director de Màrque-
ting i Planificació de Telefònica 
Empreses a Catalunya.

A les 10 h., Transformació digi-
tal de Mapfre i recomanacions 
pràctiques per a Pimes, per José 
Manuel Martínez Sainz, Sotsdi-
rector de Desenvolupament de
Negoci de Transformació Digital 
MAPFRE.
A les 10.15h, Presentació Pro-
grama TICCámaras
A càrrec de Francesc Minguell, 
director Gerent de la Cambra de 
Comerç de Tortosa.
Casos d’èxit: Julián Herraiz (di-
rector comercial i Màrqueting 
Herraiz Maquinaria ICA, SA.) i 
José Ferrer (director gerent Ma-
dersenia SL)

MARCA PERELLONENCA
La mel artMuria rep la distinció ‘Diamant de 
l’Excel·lència’ que concedeix Luxury Spain
La presidenta d’honor de 

l’Associació Espanyola 
del Luxe (Luxury Spain), la 
princesa Beatrice d’Orleans, 
ha lliurat aquest dimarts el 
‘Diamant de l’Excel·lència’ a 
la marca de mel artMuria del 
Perelló.    
Aquesta és la màxima distinció 
que concedeix aquesta associ-
ació sense ànim de lucre que 
es dedica a potenciar marques 
de luxe espanyoles en esdeve-
niments per tot el món.
L’empresa de mel perellonen-
ca ha rebut aquest guardó en 
reconeixement a una llarga 
trajectòria dins del sector ali-
mentari i a l’excel·lència del 
producte que comercialitza. La 
marca artMuria està posiciona-
da entre les grans marques de 
l’alimentació i està present als 
millorts establiment gourmet 
d’arreu del món.
L’aristòcrata ha lliurat el ‘Dia-
mant de l’Excel·lencia’ al presi-

dent d’artMuria, Rafel Muria, en 
un acte celebrat al Centre d’In-
terpretació Apícola del Perelló, 
que ha comptat també amb 
la presència de la presidenta 
executiva de l’Associació Espa-

nyola del Luxe, Cristina Martín 
Blasi.
Mel Muria va llançar el 2014 la 
seva gamma de mel de luxe art-
Muria,  quatre varietats de mel 
(taronger, romaní, alta munta-

nya i bosc) d’excel·lent qualitat, 
que tripliquen els nivells de pol-
len d’una mel normal i que en 
l’actualitat ja s’exporten a més 
de 15 països. Durant l’acte,  el 
delegat del Govern de la Gene-

ralitat a l’Ebre, Xavier Pallarés, 
ha posat de relleu que “artMuria 
és l’exemple d’una empresa fa-
miliar que ha aconseguit situar 
les Terres de l’Ebre al món”.
(ebredigital.cat)

De 10.30h
a 12.40h 
Networking-Coffee.

La jornada ‘La digitalització com 
a palanca de competitivitat de la 
Pime’, única a Catalunya, es durà 

a terme a la seu de la Cambra de 
Comerç a Tortosa, avui diven-
dres, a partir de les 9.15 h. 


