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Trens Dignes alerta que l’Ebre 
podria quedar-se sense 

alta velocitat quan es posi en 
marxa la variant de Vandellòs. 
La plataforma exigeix que es 

mantingui l’Euromed a l’Aldea 
i ha qualificat “d’ineptitud” el 

silenci dels responsables polítics 
ebrencs: ‘o hi ha desinformació 

o ens oculten alguna cosa’

«Ens oculten alguna cosa?»



2 opinióDIARI MÉS EBRE • divendres 22 de novembre / 2019

Els professionals de Medicina Intensiva de l’HTVC:
un pas més enllà de la pròpia especialitat 
A l’Hospital de Tortosa 

Verge de la Cinta no 
cal estar ingressat al Servei 
de Medicina Intensiva 
perquè t’atenguin els seus 
professionals.   
Ateses les característiques del 
centre hospitalari i la seva ubi-
cació geogràfica els especi-
alistes del Servei de Medicina 
Intensiva, històricament, han 
anat trencant les fronteres de 
la seva especialitat per a adap-
tar-se, al llarg dels anys, a les 
necessitats globals del centre. 
Consegüentment, la cartera de 
serveis és més àmplia del que 
és habitual en altres centres 
i es procura la col·laboració 
amb altres serveis, per a mi-
llorar l’activitat assistencial del 
centre i sobretot per a facilitar 
els tractaments als pacients.

Entre aquestes activitats, te-
nint en compte la complexitat 
que representa haver de com-
patibilitzar l’activitat pròpia del 
servei amb la gestió del flux de 
persones, cal destacar les que 
s’apliquen a malalts ambulato-
ris. La inserció d’accés vascular 
als pacients de diàlisi convenci-

INSTITUT CATALÁ DE SALUT                                                                  

onal des de l’inici d’aquest trac-
tament en l’àmbit de la Regió 
Sanitària a l’Hospital Sta. Creu 
de Jesús, es pot dir que marca 
un punt de partida. Una altra col-
laboració important en nombre 
d’actuacions és la implantació 
de dispositius d’accés vascular 
permanents per a quimioteràpia, 

des del 2014. Com són els dis-
positius d’accés vascular sub-
cutanis (DAV) i, com agenda 
pròpia d’infermeria, els catè-
ters centrals d’inserció perifè-
rica (PICC). 
Així mateix, des del novembre 
del 2017, s’aplica la sedació i 
analgèsia en biòpsia moll d’os.
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Edita: Les plataformes veïnals
EDITORIAL

Cada vegada hi ha més 
grups veïnals que 

reivindiquen temes urbanístics, 
d‘infraestructures... Alguna 
cosa està canviant. 
Una plataforma veïnal que últi-
mament s’està mobilitzant amb 
fermesa per solucionar els pro-
blemes de seguretat viària i re-

clamar la millora de la carretera, 
és la Plataforma carretera Poble 
Nou Sant carles Trabucador, que 
ha aconseguit el compromís de 
la Diputació de Tarragona, i dels 
mateixos consistoris, per soluci-
onar els problemes de seguretat 
viària que té aquesta infraes-
tructura. L’any que ve, amb un 

nou Pla Zonal, Territori donarà la 
titularitat de la carretera de Po-
blenou del Delta a la Diputació 
de Tarragona amb una partida de 
100.000 euros dels pressupos-
tos de 2020 per tal de redactar 
el projecte per millorar una de 
les principals entrades turístiques 
al Delta. Les associacions veïnals 

han esdevingut un dels referents 
més actius a l’hora de defensar 
els interessos comuns de la ciu-
tadania dels barris, de reivindicar 
solucions a les demandes socials 
i de fer propostes. Així que si t’in-
teressa participar-hi mira al teu 
voltant i cerca l’espai veïnal que 
tinguis més a prop. 
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‘SILENCI 
D’INEPTITUD’ 
La plataforma Trens Dignes 
lamenta que es crimina-
litzi un suposat poc ús per 
justificar treure l’Euromed i 
proposa al Govern que rene-
gociï el conveni amb Renfe 
per pagar les bonificacions 
que corresponen. En tres 
anys la Generalitat ha pagat 
5 milions a Renfe per equi-
parar el preu per a l’usuari 
ebrenc amb el del servei de 
Regionals. La plataforma 
quantifica que s’han pagat 
1,7 milions més del que 
pertocaria pel nombre de 
bitllets venuts. “El territori 
necessita l’Euromed. Si 
s’ofereix en la seva pleni-
tud augmentarà viatgers 
i a dia d’avui és l’únic que 
podrà connectar-nos amb 
l’alta velocitat al camp de 
Tarragona”. “Hem estat es-
perant 20 anys per a què la 
gran millora sigui tornar als 
horaris antics? Això és tapar 
els retards que has provo-
cat. És recuperar horaris 
del segle XX quan aquesta 
infraestructura ens havia de 
portar una fiabilitat pròpia 
del segle XXI”. També han 
qualificat “d’ineptitud” el 
silenci dels responsables 
polítics ebrencs. “O hi 
ha desinformació o hi ha 
improvisació, que encara és 
pitjor, o ens oculten alguna 
cosa”, ha lamentat Cinta 
Galiana, portaveu també de 
Trens Dignes. (ACN)

MÉS 
NOTÍCIA

ACTUALITAT
Trens Dignes alerta que l’Ebre podria 
quedar-se sense alta velocitat
Trens Dignes alerta que 

quan funcioni la variant 
entre Vandellòs i Tarragona, 
les Terres de l’Ebre podrien 
quedar-se sense serveis d’alta 
velocitat.       
No hi ha proposta oficial ni s’ha 
activat la Taula de Mobilitat -que 
s’havia de reunir al setembre-, 
però les informacions que arri-
ben a la plataforma apunten que 
cap Rodalies o Talgo que passi 
per l’Ebre tindrà parada a l’esta-
ció de l’AVE del Camp de Tarra-
gona. Mentrestant Territori ha 
assegurat que l’Euromed podria 
deixar d’aturar-se a l’Aldea. Trens 
Dignes exigeix que es mantingui 
el servei, que en tres anys ha tin-

gut 138.000 usuaris, i proposa al 
Govern que renegociï el conve-
ni amb Renfe pel qual han pagat 
1,7 milions més del que corres-
pondria per bonificar els bitllets. 
La plataforma segueix esperant 
una proposta oficial dels horaris 
i freqüències que tindrà l’Ebre 
quan es posi en marxa la variant 
de Vandellòs però mentrestant la 
informació que van recavant els 
han posat en alerta. “Sense que 
estigui confirmat, hem esbrinat 
que aquests trens seguiran anant 
per la via convencional i això sig-
nifica que no hi haurà connexió 
amb l’alta velocitat”, ha dit la por-
taveu Montse Castellà (a la imat-
ge durant la roda de premsa).

El conflicte, en clau de territori, 
és preocupant i s’ha de solucio-
nar per sobre de qualsevol inte-
rés partidista. I és que afecta el 

DELTEBRE
Es presenta el pressupost 2020 amb importants 
inversions per millorar la imatge del municipi
L’equip de govern de 

Deltebre ha presentat un 
pressupost per al 2020 de 
16.658.520 euros, 60.000 més 
que l’any anterior.      
La imatge de poble, la projecció 
econòmica i social del municipi 
i la cohesió social són “els seus 
pilars d’actuació fonamentals”. 
Es faran importants inversions a 
la piscina exterior Agustí Castellà 
i la millora del Centre Esportiu del 
Delta (350.000 euros), l’entorn 

del centre de J. i Maria (355.000 
euros) o el centre social del Bar-
racot (310.000 euros). També 
s’ampliarà el cementiri i s’acabarà 
el Parc Fluvial i l’Espai d’Exposi-
cions. La partida de manteni-
ment del casc urbà de Deltebre 
i Riumar es d’1,3 milions. També 
es començarà a treballar per so-
terrar el desguàs del Préstamo, 
iniciant l’estudi i l’anàlisi de soter-
rar-ne 850 metres a la travessia 
dels Torreros. Els comptes muni-

futur de properes generacions i 
del territori en general. La solu-
ció ha de ser ara. Esperem que 
no sigui mai.

l’impost de la plusvàlua si per qui 
la rep és la primera residència. Si 
el sou del beneficiari no supera 
en un 30% l’índex de suficiència, 
la bonificació pot arribar al 100%. 
El pressupost vol seguir estabilit-
zant l’endeutament que ha assolit 
“mínims històrics”. La ràtio d’en-
deutament s’apropava el 2013 al 
100% s’ha rebaixat al 40%, tot i 
contemplar la petició d’un prés-
tec d’1,3 milions per fer front a 
part de les inversions.

cipals volen reforçar la DeltaFira i 
Mescla, i el cicle de gastronomia 
que permet posar en valor el pro-
ducte de proximitat. Es mantin-
dran ajuts als tributs locals i ajuts 
d’urgència social per a les famí-
lies que més ho necessiten amb 
una dotació per a les polítiques 
socials de 300.000 euros. 
Els immobles desocupats en 
llargs períodes sense causa justi-
ficada tindran un recàrrec a l’IBI 
del 50%, i es bonificarà un 50% 
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TORTOSA REFÀ EL 
PROJECTE DE LA 
FUTURA PLAÇA DE 
LA CATEDRAL
El govern de l’Ajuntament de 
Tortosa està refent el projecte 
de la futura plaça de la Catedral 
per problemes imprevistos sor-
gits per la tipologia del subsol, 
segons ha explicat aquest di-

marts l’alcaldessa, Meritxell Roi-
gé. “Estem reformulant el projec-
te i quan el tinguem, que espero 
que sigui prompte, es portarà a 
terme una negociació amb l’em-
presa i s’exposarà a la Comissió 
d’Urbanisme”, ha explicat Roigé.  
Aquest replantejament ha fet que 
el ritme dels treballs s’hagi reduït 
gairebé a l’estat d’inactivitat. “Es-
tem treballant amb els serveis 
tècnics, el director de l’obra i 

l’empresa adjudicatària per po-
der continuar l’obra”, ha asse-
nyalat.
Roigé ha insistit en la complexitat 
de l’obra i en les moltes dificul-
tats que s’han generat per justi-
ficar la situació actual d’execució 
d’aquest projecte. “Hem tingut 
problemes derivats de la tipolo-
gia del subsol que han obligat a 
fer més micropilotatges dels pre-
vistos”. (ebredigital.cat)

L’APARCAMENT DE 
L’HOSPITAL VERGE 
DE LA CINTA
La setmana passada els 
Veïns de Tortosa advertien 
que sortiran al carrer si no es 
construeix l’aparcament en un 
Hospital que “ha d’incorporar 
el servei oncològic, de Jesús, 
i en el que s’han d’ampliar 
les Urgències i traslladar tot 
el personal administratiu en 
un nou edifici. Això suposarà 
més col.lapse”.  L’alcaldessa, 
Meritxell Roigé, dimarts, 
va aclarir que “volem saber 
quina solució Salut té prevista 
perquè ens arriba que el 
projecte no tira endavant”. El 
nou aparcament solucionaria 
els problemes. Amb el nou 
edifici de serveis i el trasllat 
del servei d’oncologia, “hi 
haurà més usuaris atrapats 
per la falta d’aparcament”. 
D’altra banda, la proposta 
de l’alcaldessa és mantenir 
el servei d’oncologia a Jesús i 
construir-hi allí el búnquer que 
requereix el nou accelerador 
lineal que ha pagat Amancio 
Ortega. “L’edifici de radiote-
ràpia de Jesús es va construir 
en uns terrenys cedits a Salut 
i no entenem que el traguem 
d’aquell lloc per ubicar-lo a 
un altre on ens generarà més 
problemes. Abans d’ampliar 
serveis, s’han d’aclarir temes 
com el de l’aparcament”. La 
construcció del nou edifici de 
radiologia al Verge de la Cinta 
està aturada perquè caldrà 
modificar el POUM ja que 
s’ha projectat en una zona 
verda. La directora de Salut 
a l’Ebre, Mar Lleixà, sobre el 
nou aparcament de l’Hospital, 
va informar que la decisió 
es prendrà en les properes 
setmanes, atenent a criteris 
tècnics. “En cap cas no es farà 
res. L’accesibilitat al Verge de 
la Cinta és una prioritat”. Llei-
xà ha reclamat responsabilitat 
a l’Ajuntament per acabar els 
tràmits que impedeixen licitar 
el projecte del nou edifici 
oncològic. “Ja fa temps que es 
va decidir on havia d’ubicar-se 
l’accelerador lineal en base a 
criteris tècnics i de professio-
nals experts”. És per això que 
Lleixà no entén la postura de 
Roigé. “És de sentit comú que 
l’aparell de radioteràpia, ha 
d’estar associat a l’Hospital de 
referència del territori. S’ha de 
separar aquesta qüestió a la 
del nou aparcament”.

SALUT
Tortosa demana a Salut que aturi la retallada 
de prestacions a primària als pobles
L’alcaldessa de Tortosa, 

Meritxell Roigé, 
acompanyada dels alcaldes-
presidents de les EMD de 
Jesús i Bítem, i de l’alcaldessa 
pedània dels Reguers, ha 
manifestat el malestar 
dels pobles afectats per la 
redistribució de l’atenció a 
Primària.      
Uns canvis que, units amb els 
projectes pendents en matè-
ria sanitària, generen inquietud. 
Roigé ha insistit a reclamar una 
reunió amb la consellera de Sa-
lut, Alba Vergés, per poder revisar 
la planificació dels serveis que es 
presten a la ciutat. L’alcaldessa ha 
recordat que ha demanat la reu-

nió en reiterades ocasions, sense 
haver pogut fixar encara la data 
per a la trobada. I que, malgrat 
reunir-se també amb la directora 
de Salut a l’Ebre, Mar Lleixà, no ha 
sigut possible acabar de definir la 
planificació amb el departament. 
Sobre la taula, a més dels serveis 
que s’han deixat de prestar a Tor-
tosa, també hi ha la necessitat 
per concretar l’actuació i el ca-
lendari de les millores projecta-
des al Verge de la Cinta. Pel que 
fa als canvis en l’atenció primària, 
Roigé ha apuntat que no només 
dificulta l’accés del veïnat de Je-
sús, Bítem i els Reguers perquè 
perden els horaris de tarda i s’han 
de desplaçar al CAP Baix Ebre, al 

del Temple i al de Roquetes, sinó 
que això suposa la saturació dels 
consultoris mèdics dels pobles 
durant el matí, on també han vist 
reduït l’horari efectiu d’atenció.
La directora dels Serveis Territo-

JOVENTUT
Es promou la figura 
del voluntariat
L’Oficina del Voluntariat 

de Tortosa, situada a la 
planta baixa de l’Ajuntament, 
treballa des de fa setmanes 
per ampliar la xarxa de 
persones que volen participar 
de manera directa en la vida 
social de la ciutat a través 
d’alguna de les seues entitats.     
L’espai està pensat per atendre 
les consultes de persones que 
volen actuar com a voluntàries 
i, d’aquesta manera, poder-les 
posar en contacte amb les enti-
tats que presten diversos serveis 
de voluntariat a la ciutat.
La presentació de l’oficina tam-
bé ha servit per fer lliurament 

de dos premis que es van con-
vocar amb motiu de la Festa de 
les Entitats Socials. El premi al 
millor projecte solidari ha cor-
respost a Alcohòlics i Addictes 
Rehabilitats Associació de les 
Terres de l’Ebre (ARATE), per la 
prevenció i ajuda a la rehabili-
tació d’addiccions a la població 
en general. 
D’altra banda, també s’ha fet 
lliurament del premi convo-
cat entre la ciutadania a través 
d’Instagram, consistent en un 
cap de setmana per a quatre 
persones a la xarxa d’Albergs de 
Catalunya i un vol en paramotor 
pel delta de l’Ebre.

AUDIÈNCIA
Es reprèn el judici a la 
xarxa de pornografia
L’Audiència de Tarragona 

ha declarat en rebel·lia 
els dos membres de la 
xarxa d’abús de menors i de 
pornografia infantil que la 
setmana passada van deixar 
de comparèixer al judici.      
Aleshores, el tribunal va dictar 
una ordre de crida i cerca i va 
acordar suspendre la vista fins 
aquest dilluns, però, atès que 
durant aquests dies no se’ls ha 
localitat, ha decidit reprendre 
el judici. El cas es dirigeix ara 
contra quatre dels set proces-
sats inicials –a un altre acusat 
ja l’havien declarat en rebel·lia 
abans de començar la vista, el 

30 d’octubre. En cas que els in-
dividus fugits fossin localitzats, 
l’Audiència no els podria tornar 
a incloure en la vista que ara 
està en marxa i es veuria obli-
gada a fer un nou judici contra 
ells.
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 
destapar el grup i detenir set 
persones el 2015 a la capital del 
Baix Ebre, Cubelles, Xàbia, Va-
lència i Barakaldo. Inicialment, 
la fiscalia demanava, en con-
junt, 6.317 anys de presó.

rials de Salut, Mar Lleixa (ERC) ha 
explicat que “la reordenació ho-
rària s’ha aplicat a proposta dels 
mateixos professionals per donar 
una millor atenció mèdica. Si no 
és així, es revisarà”.
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*L’Ajuntament atorga 
20.000 euros de subvenci-
ons a nou associacions de 
mares i pares dels centres 
educatius. Són subvencions 
per a l’organització d’activitats 
i programes educatius.
 

*L’Ajuntament contractarà 
20 persones aturades de 
llarga durada dins el pro-
grama ’Treball i Formació. 
Les ofertes estan penjades a la 
pàgina web de l’Ajuntament i 
el període d’inscripció acaba el 
4 de desembre. 

*Detingut, dilluns, un veí 
d’Amposta quan estava ro-
bant a l’interior d’un cotxes. 
La Policia Local va aconseguir 
arrestar l’home gràcies a la 
col·laboració ciutadana.

*La Marató de donació de 
sang d’Amposta tanca amb 
500 oferiments i 440 dona-
cions. Un any més Amposta 
va ser una ciutat solidària.

BREUSFIRA D’OCUPACIÓ
25 empreses ofereixen 
100 llocs de treball

Per segon any consecutiu, 
l’Auditori d’Amposta es 

va convertir ahir dijous en 
escenari de la Fira d’Ocupació.       
Organitzada per l’Ajuntament 
d’Amposta, la Cambra de Co-
merç de Tortosa i la Universitat 
Rovira i Virgili (URV), va estar di-
rigida a joves d’entre 16 i 29 anys 
amb l’objectiu “que els i les joves 
tinguin sortides professionals 
qualificades i puguem, així, rete-
nir el talent”.  La Fira d’Ocupació, 

tal i com va explicar el president 
de la Cambra, Francesc Faiges, 
és un punt d’unió entre les em-
preses que volen contractar jo-
ves qualificats i els joves d’entre 
16 i 29 anys que actualment ni 
tenen feina ni estudien, tot i que 
el propi Faiges va dir també que 
és interessant per totes aquelles 
persones que vulguin promo-
cionar professionalment. A la 
imatge, l’acte de presentació de 
la Fira d’Ocupació

TERCERA EDICIÓ
‘Femme in Arts. 
Visibles a escena’

Veure quines son les arrels 
de la violència de gènere 

i descobrir què vol dir ser 
dona en les diferents cultures, 
és l’objecte principal del 
certamen Femme In Arts. 
‘Visibles a escena’, que té lloc des 
d’ahir i fins diumenge al Centre 
d’Art Lo Pati, és una de les acti-
vitats que un any més s’han pro-
gramat a Amposta en motiu del 
Dia internacional per a l’elimina-
ció de la violència envers les do-

nes. L’alcalde, Adam Tomàs, afir-
ma que “amb aquestes activitats 
es pretén educar a la ciutadania 
i també a les generacions futu-
res” i afegeix “ningú es més que 
ningú i la voluntat és que aquest 
tipus d’activitats siguin tots els 
dies de l’any”. ‘Femme in Arts. 
Visibles a escena’ està coorga-
nitzat pel Centre d’Art Lo Pati, el 
Servei d’Intervenció Especialit-
zada de les TE, l’Ajuntament i el 
Consell Comarcal del Montsià.
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CONDOL A 
L’AMETLLA 
EN RECORD 
D’OLEGARIO VILA
La setmana passada ens va dei-
xar Olegario Vila, als 74 anys 
d’edat. Una persona estimada a 
l’Ametlla. Olegario va ser durant 
35 anys conserge del col.legi 
Sant Jordi. El seu carisma el va 

portar a ser molt estimat per mol-
tes generacions de caleros i cale-
res. A més, fou porter de l’equip 
de futbol de la Cala i durant molts 
anys va ser l’encarregat del man-
teniment del camp antic de futbol 
de Ribes Altes. La pèrdua ha dol-
gut molt al municipi: “ens ha dei-
xat una gran persona, amb un gran 
cor i un somriure i un estat d’ànim 
que contagiava”. El partit de demà 
dissabte (16.30 h), entre el primer 

TRES ESTRELLES 
MICHELIN 
Els tres xefs de les Terres de 
l’Ebre amb Estrella Michelin 
han revalidat aquesta distin-
ció un any més en la gala de 
la Guia Michelin celebrada 
aquest dimecres a Sevilla. 
Han tornat a obtenir l’estrella 
els dos xefs d’Ulldecona, 
Jeroni Castell (Les Moles) 
i Vicent Guimerà (L’Antic 
Molí ), i l’aldeà Fran López, 
amb el Villa Retiro (Xerta) i 
el seu restaurant a Barcelo-
na, el Xerta Restaurant, que 
renova les dues estrelles.

SIMULACRE A LA 
NUCLEAR 
La Direcció General de Pro-
tecció Civil del Ministeri de 
l’Interior via la seva Unitat a 
la Subdelegació del Govern 
a Tarragona està portant a 
terme un pla de millora de 
la megafonia dels municipis 
dintre de les àrees nuclears. 
A més, ahir dijous va tenir 
lloc un simulacre del Pla 
d’Emergència Nuclear Exte-
rior de Tarragona (PENTA).

ROQUETES: 
NOVA PROMOCIÓ 
TURÍSTICA 
Tal com vam avançar la 
setmana passada, al carrer 
Major de Roquetes s’han 
instal·lat al voltant de l’arbre 
situat al costat del Mer-
cat, tres grans cartells que 
mostren la nova imatge que 
servirà per promocionar 
turísticament el municipi. El 
regidor de l’Àrea de Turis-
me, Ivan Garcia, explica que 
s’han escollit tres imatges 
per mostrar els elements 
més representatius que té 
el municipi per a promocio-
nar-lo: el parc Natural dels 
Ports vist des de l’Observa-
tori, els barrancs com el de 
Lloret i les Punyetes. Les tres 
imatges van acompanyades 
del logotip de “Roquetes Tu-
risme”, al qual se li ha afegit 
la frase “Muntanya, Ciència i 
Tradició”.

MÉS 
NOTÍCIES

DELTEBRE
Tercera edició del Deltebre Motor i tret de 
sortida a les Jornades de l’ànec
El cap de setmana vinent 

Deltebre viurà la tercera 
edició del Deltebre Motor, 
un cap de setmana dedicat 
als amants del motor amb 
diferents activitats per a tots 
els públics i amb exposicions 
de vehicles a la Plaça Vint de 
Maig.     
Deltebre Motor s’iniciarà avui  
divendres a la nit amb una rua 
de cotxes tuning pels carrers 
del municipi. Demà dissabte pel 
matí es realitzarà una rua de mo-
tos clàssiques pel municipi i una 
exposició de motos clàssiques 
a la Plaça Vint de Maig. També, 
demà pel matí, l’StrongMan de 
Deltebre, Joan Ferré, realitzarà 

una demostració de la seva força 
movent un camió al Recinte Fi-
ral. El dia següent, diumenge, es 
realitzarà una cursa de MotoTer-
ra oberta a la participació de tot-
hom, i més tard, novament Joan 
Ferrer farà una demostració de 
força bolcant un automòbil al 
Recinte Firal. Cal esmentar que 
durant tot el cap de setmana hi 
haurà l’exposició de vehicles de 
concessionaris a la Plaça Vint de 
Maig, un simulador de F1 i atrac-
cions per als més petits.
D’altra banda, l’Ajuntament de 
Deltebre també va aprofitar per a 
presentar una nova edició de les 
jornades de l’ànec, les quals tan-
caran el cicle de gastronomia. 

En total participaran 13 restau-
rants del municipi i els menús es 
podran degustar des d’avui dia 
22 de novembre fins al 8 de de-

CONSELL COMARCAL
Contractació de 14 
persones desocupades
El Consell Comarcal del Baix 

Ebre contractarà un total de 
14 persones en situació d’atur 
amb l’objectiu de facilitar-los 
la pràctica laboral i l’adquisició 
d’experiència.      
Es tracta d’una iniciativa que for-
ma part del programa d’ocupa-
ció Enfeina’t, que l’ens comarcal 
posarà en marxa gràcies a una 
subvenció de 405.085,35 euros 
del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya i del Servicio Público 
de Empleo Estatal-Ministerio de 
Empleo, Migraciones y Seguri-
dad Social. Pel que fa a la dura-
da dels contractes laborals serà 
de 12, 9 o 6 mesos i les perso-

nes participants en el programa 
disposaran d’una persona tècni-
ca de referència per assolir una 
millor adaptació al lloc de treball 
i un reforç competencial per al 
posterior retorn al mercat labo-
ral. Concretament, el Consell 
Comarcal del Baix Ebre con-
tractarà cinc administratius/ves, 
quatre auxiliars administratius/
ves, tres peons de brigada, un 
tècnic/a de turisme i un tècnic/a 
d’empresa. El programa Enfeina’t 
s’adreça a persones en situació 
d’atur de llarga durada, que es-
tiguin inscrites a les oficines de 
Treball del Servei Públic d’Ocu-
pació de Catalunya.

CAMPREDÓ
S’inaugura  el nou 
equipament cultural  

Campredó ha presentat 
en societat el nou espai 

cultural ‘la C’.       
Aquesta denominació té a veu-
re amb l’ús que tindrà l’edifi-
ci (C de cultura), amb la seva 
forma i també amb la primera 
lletra del nom de la població, 
constituïda en entitat munici-
pal descentralitzada. L’equipa-

ment, situat entre el carrer Coves 
d’en Guillén i el polígon indus-
trial B, ha comptat amb un ajut 
de 290.670,50 € del Pla d’Acció 
Municipal de la Diputació. L’acte 
inaugural ha anat a càrrec de la 
vicepresidenta segona d’aquesta 
institució i alcaldessa de Tortosa, 
Meritxell Roigé, i l’alcalde-presi-
dent de Campredó, Damià Grau.

sembre. Els menús i restaurants 
participants es poden consultar 
al web de l’Ajuntament de Del-
tebre.

equip de l’Ametlla i el Sant Jau-
me serà d’homenatge a Olegario. 
“De sempre i per sempre, lo racó 
del tio Olegario. Mai t’oblidarem”. 
Aquest és el missatge comme-
moratiu per recordar una persona 
que sempre estarà present, prin-
cipalment en l’àmbit esportiu de la 
Cala. Olegario Vila ha deixat em-
prenta al municipi, transmetent 
valors i sent una persona molt 
propera. ‘Fins sempre Olegario!’.
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La Generalitat inaugura 
el nou Palau de Justícia de Tortosa

El nou Palau de Justícia de 
Tortosa ja és una realitat. 

Es tracta d’unes instal·lacions 
que responen a una llarga 
reivindicació dels diferents 
actors jurídics del Baix Ebre. 
Suposen una inversió de 
5,1 milions d’euros i són 
les úniques dependències 
judicials de nova planta que 
el Departament de Justícia 
ha construït a tot Catalunya

   Aquest dissabte, just abans de 
la inauguració, hi haurà una 
jornada de portes obertes al 
públic amb visites guiades a les 
instal·lacions. Serà des de les 
10 h fins a les 11.30 h —que és 

quan es permetrà l’entrada al 
darrer grup— i no cal inscrip-
ció prèvia. Les visites perme-
tran als ciutadans interessats 
conèixer, entre d’altres, les sa-
les on se celebren les vistes, les 
sales on es fan les rodes de re-
coneixement i les sales de me-
dicina forense, on es realitzen 
les autòpsies. 

L’acte d’inauguració comen-
çarà a les 12 h a la plaça dels 
Estudis, just davant de l’accés 
principal de les noves depen-
dències, i comptarà amb la 
presència de diferents autori-
tats del Govern, de l’Adminis-
tració local i del món judicial.

•	 Les	noves	instal·lacions,	de	5,1 MEUR,	es	posen	en	funcionament	el	proper	dilluns
•	 Justícia	organitza	unes	portes	obertes	per	als	ciutadans	demà	dissabte	a	partir	de	les	10 h

baix ebre

JORNADA DE PORTES OBERTES, 
DEMÀ DISSABTE
•Dia: dissabte 23 de novembre.
•Hora:	 des	 de	 les	 10	 fins	 a	 les	 11:30	 hores	
(quan es permetrà l’entrada al darrer grup).
•Punt de trobada: Plaça del Estudis, davant la 
porta	principal	del	nou	edifici.
•La visita es gratuïta i no cal inscripció prèvia.

La ciutat dobla l’espai 
actual per a usos judicials i 
arriba als 7.700 m²
 
El nou equipament té una su-
perfície útil de més de 3.500 
metres quadrats, distribuïts en-
tre una planta baixa i tres pisos 
d’alçada. D’aquesta manera, 
les dues seus judicials de Tor-
tosa sumen més de 7.700 me-
tres quadrats. És a dir, que el 
conjunt dels jutjats disposa ara 
de pràcticament el doble d’es-
pai que fins a la data.

Regenerar	el	nucli	antic

La construcció d’aquestes no-
ves dependències també han 
suposat una reurbanització de 
la plaça dels Estudis i d’una 
placeta al carrer Sant Felip 
Neri. Aquests nous espais pú-
blics fan de nexe entre els dos 
edificis i formen part del nou 
pol judicial de Tortosa, que 

contribuirà a la regeneració del 
nucli antic.

Jutjats moderns amb més 
protecció per a víctimes i 
testimonis
 
Les noves instal·lacions preve-
uen espais específics i circuits 
diferenciats per protegir les víc-
times i els testimonis. L’objectiu 
d’aquest disseny és evitar que la 
visita als jutjats signifiqui, de nou, 
una experiència traumàtica per a 
les persones que han estat ob-
jecte d’un delicte.

Prop de 80.000 ciutadans 
beneficiats

El partit judicial de Tortosa presta 
servei a 14 municipis que perta-
nyen a la comarca del Baix Ebre, 
amb una població total del partit 
judicial de prop de 80.000 habi-
tants, dels quals 34.000 perta-
nyen a Tortosa.

DEMÀ DISSABTE
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CINC ANYS MÉS 
DE CESSIÓ DELS 
REIALS COL·LEGIS A 
L’ARXIU COMARCAL

El Bisbat i el Departament de 
Cultura, juntament amb l’Ajun-
tament i el Consell del Baix 
Ebre, han signat un conveni per 
prorrogar fins 2024 la cessió 
dels Reials Col·legis com a seu 

de l’Arxiu Històric Comarcal. Amb 
l’acord Cultura s’ha compromès a 
invertir 120.000 euros al llarg dels 
pròxims quatre anys per aquest 
concepte, així com aportacions 
de fins a 500.000 euros durant 
els pròxims dos anys per a la ca-
tedral. La consellera de Cultura, 
Mariàngela Vilallonga, el bisbe, 
Enrique Benavent, l’alcaldessa, 
Meritxell Roigé, i el vicepresident 
del Consell Comarcal, Jordi Jor-
dan van signar el conveni.

DETENCIONS A 
L’AMPOLLA
La Guàrdia Municipal de 
l’Ampolla va detenir dos 
homes de nacionalitat mar-
roquina per un presumpte 
delicte de robatori en força 
a l’interior de vehicles. Els 
fets van ocórrer la setmana 
passada. Un veí de l’Ampolla 
va veure com dos homes en-
caputxats estaven intentant 
forçar l’obertura d’un vehicle 
i va trucar a la Guàrdia Muni-
cipal de l’Ampolla. La patrulla 
de servei es va desplaçar 
ràpidament amb el vehicle 
policial i fent una batuda per 
la zona va enxampar in fra-
ganti els dos autors dels fets, 
un d’ells assegut dintre d’un 
vehicle manipulant a sota 
del volant, presumiblement 
intentant fer un pont i un al-
tre de peu fora del vehicle en 
actitud de vigilància. Després 
de ser escorcollats, se’ls va 
interceptar un tornavís, un 
punxó i una clau anglesa. Un 
cop detinguts, van ser lliurats 
al cos competent dels Mossos 
per tal que els posessin a 
disposició judicial. Posterior-
ment, els agents van fer una 
recerca pels voltants d’on van 
succeir els fets i van observar 
un altre vehicle que també 
havia estat forçat.

NETEJA DES DE 
LA GOLETA AL 
GOLERÓ 
Diumenge, 24 de novembre, a 
les 10 h s’organitza una neteja 
des de la Goleta fins al Gole-
ró, en el marc de la Setmana 
Europea de la Prevenció de 
Residus. El punt de trobada 
serà l’àrea de servei de la bas-
sa de les Olles. “Es recomana 
portar roba i calçat còmodes, 
aigua i menjar. L’organització 
facilitarà guants i sacs”. L’ac-
tivitat, que finalitzarà al vol-
tant de les 12.30 h, l’organitza 
la Regidoria de Territori i 
Sostenibilitat de l’Ajuntament 
de l’Ampolla, amb el suport 
del Parc Natural  i l’Escola del 
Parc - Cooperativa d’Educació 
Ambiental.

MÉS 
NOTÍCIES

L’ALDEA
L’Ajuntament vol sensibilitzar la recollida 
selectiva de residus als polígons
L’Ajuntament de L’Aldea i 

dintre de les accions que és 
durant a terme arreu d’Europa, 
en la Setmana Europea de la 
Prevenció de Residus, durà 
a terme l’inici d’un estudi 
que realitzarà a les empreses 
ubicades als polígons Estació 
de Mercaderies i Catalunya 
Sud, i que pretén  copsar 
les necessitats i demandes 
que tenen cadascuna de 
les empreses pel que fa a la 
generació de residus.      
A partir d’aquest estudi, l’Ajunta-
ment del municipi del Baix Ebre 
té l’objectiu de fomentar acci-
ons més sostenibles per part de 

les empreses ubicades als Polí-
gons i reduir dràsticament la ge-
neració de residus resta, “ja que 
és un volum important al cap 
de l’any, els quals es generen en 
aquell sector”. 
Segons nota de premsa del con-
sistori aldeà, “un cop realitzat 
l’estudi i coneixent les neces-
sitats pel que fa a la recollida 
de residus, l’Ajuntament oferirà 
una recollida més personalit-
zada i selectiva, per augmentar 
considerablement l’augment de 
recollida selectiva i a la vegada, 
es reduiran els contenidors de la 
resta ubicats als Polígons Indus-
trials”.

L’AMPOLLA
30è aniversari de 
la segregació
Un total de 26 comerços 

de l’Ampolla van 
participar en la VII Setmana 
del Comerç, que enguany va 
tenir com a temàtica ‘Són 30 
anys; apropa’t i viu el nostre 
comerç amb motiu del 30è 
aniversari de la Segregació’.      
Així, de l’11 al 17 de novembre, 
els establiments locals van de-
corar els seus aparadors entorn 
del tema proposat per a aquesta 
edició i van oferir ofertes i pro-
mocions especials als clients. 
Des de la Regidoria de Comerç 
i Serveis Municipals, es valora 
molt positivament la participació 
i decoració d’aparadors. A més, 

el passat dijous es va organit-
zar la taula rodona: Són 30 anys 
amb Josep Curto, exdiputat del 
Parlament, i Francesc Sancho, 
exalcalde de l’Ampolla, com a 
convidats. Durant l’acte, es va 
recordar què s’ha aconseguit i 
com es va aconseguir gràcies als 
valors de la gent i a la unitat i il-
lusió del poble. Al mateix temps, 
es va crear un vincle entre el pas-
sat de l’Ampolla i el present que 
està vivint Catalunya, la llibertat, 
les persones i la democràcia.
També es va tenir un especial 
record per Antoni del Amo, una 
de les principals figures que va 
lluitar per la segregació.

TIVENYS
Trobada de la Gent 
Gran del Baix Ebre
El Consell Comarcal del 

Baix Ebre organitzarà el 30 
de novembre la Trobada de la 
Gent Gran a Tivenys, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
del municipi.         
El programa d’actes s’iniciarà a 
les onze del matí amb una visita 
a l’Assut i al Centre d’Interpre-
tació de la Pesca de la Saboga; 
tot seguit els participants a la 
trobada es dirigiran al recin-
te firal on tindrà lloc l’actuació 
dels Comediants i de la Gandaia 
de Tivenys. La Trobada conti-
nuarà amb el tradicional dinar 
de germanor i, posteriorment, 
es farà l’elecció de l’avi/àvia de 

la comarca. Una actuació mu-
sical clourà la trobada. Per tal 
d’assistir a aquesta trobada és 
necessari apuntar-s’hi abans 
del 22 de novembre, a través 
de les respectives associacions 
o casals de la Gent Gran de la 
comarca. La previsió del Consell 
Comarcal del Baix Ebre és rea-
litzar la Trobada de la Gent Gran 
una vegada a l’any, tal com ja va 
explicar la consellera comarcal 
de Serveis Socials, Laura Fabra 
en l’última assemblea del Con-
sell Consultiu de la Gent Gran 
del Baix Ebre, quan Hermínia Bo 
(Deltebre) va ser elegida dele-
gada.
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 SALVADÓ NEGA 
AL TSJC QUE 
L’AGÈNCIA 
TRIBUTÀRIA 
CATALANA ANÉS 
MÉS ENLLÀ DE LES 
COMPETÈNCIES 
AUTONÒMIQUES

L’exsecretari d’Hisenda i actual 
diputat d’ERC al Parlament Llu-
ís Salvadó ha assegurat davant 
del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya (TSJC) que 
el desplegament de l’Agència 
Tributària de Catalunya (ATC) 
no va superar mai les compe-
tències autonòmiques. Salvadó 
ha declarat com a investigat 
perquè segons el programa 
e-Spriu va permetre assumir el 

100% de les competències en 
matèria tributària, cosa que el 
programa Gaudí només feia al 
50%. Davant de la magistrada 
instructora, Salvadó ha negat 
que participés en la preparació 
del referèndum de l’1-O i tam-
bé ha desmentit que preparés 
estructures d’estat. Salvadó ha 
aportat documents i informes 
que avalarien la seva tesi. El ra-
pitenc està sent investigat per 

DISTINTIU DE 
VILES MARINERES 
La consellera d’Empresa i 
Coneixement, Àngels Chacón, 
i el de l’Àgència Catalana de 
Turisme (ACT), David Font, 
ha lliurat aquest dimecres el 
distintiu ‘Barris i Viles Ma-
rineres’ a l’Ajuntament de la 
Ràpita. En un acte celebrat a 
Begur, l’alcalde de la Ràpita, 
Josep Caparrós, ha recollit 
aquesta nova marca turís-
tica, que s’ha atorgat a una 
dotzena de pobles i barris de 
Catalunya.  Les altres pobla-
cions són les Cases d’Alcanar, 
l’Ametlla de Mar, Arenys de 
Mar, Begur, l’Escala, Llan-
çà, Palamós, Sant Pol de 
Mar, Sitges, Tossa de Mar i 
Vilanova i la Geltrú. La nova 
marca ‘Barris i Viles Marine-
res’ s’adreça a les poblacions 
litorals que conserven viva la 
cultura lligada al mar. 

NIT DE L’ESPORT 
RAPITENC 
En aquesta edició, la regidoria 
d’Esports va decidir atorgar 
la menció especial a Jaume 
Navarro pel seu compromís 
per la inclusió a l’esport. 
Gràcies a la seva implicació i 
esforç, Navarro va aconseguir 
organitzar a la Ràpita els Jocs 
Esportius Escolars d’Esports 
per a persones amb paràlisi 
cerebral. Aquesta compe-
tició habitualment té lloc a 
lBarcelona i aquest 2019 per 
primer cop s’ha desplaçat a 
les Terres de l’Ebre. La resta 
de guardonats de la XIII Nit de 
l’Esport Rapitenc van ser 13 
esportistes a títol individual i 
quatre entitats o equips. 

MÉS 
NOTÍCIES

GASTRONOMIA
La XVII Diada del Llagostí reparteix 1.200 
tapes del producte estrella de la Ràpita
La XVII Diada del Llagostí de 

la Ràpita va repartir més de 
1.200 degustacions d’aquest 
emblemàtic crustaci de la mar 
de l’Ebre.      
Els visitants que aquest dissabte 
al migdia van omplir el Pavelló 
Firal, van poder tastar diferents 
tècniques de cuinar el llagostí 
amb les tapes que van oferir una 
desena d’establiments de la po-
blació, així com la mateixa Con-
fraria de Pescadors. La Diada del 
Llagostí serveix també com a tret 
de sortida de les Jornades Gas-
tronòmiques del Llagostí, que 
s’allargaran fins al 8 de desem-
bre. El convidat per inaugurar la 
diada va ser el vicepresident de 

la Diputació i alcalde d’Ampos-
ta, Adam Tomàs. El va acompa-
nyar l’alcalde de la Ràpita, Josep 
Caparrós; la presidenta del Col-
lectiu de Cuina La Ràpita-Delta 
de l’Ebre, Imma Bòria; el secre-
tari de la Confraria de Pescadors, 
Joan Balaguer; i en represen-
tació de l’Estació Nàutica de La 
Ràpita, el xef Joan Pons. Tomàs 
va remarcar que la Diputació 
sempre ha estat “al costat dels 
municipis amb la promoció tu-
rística”, però que l’actual govern 
provincial treballarà amb més 
“sensibilitat per la singularitat 
territorial del turisme, com és el 
cas de la gastronomia del llagos-
tí”. L’alcalde de la Ràpita va expli-

car que l’objectiu de la diada és 
“posar en valor un producte tan 
identitari per la Ràpita com el lla-
gostí”. I és que per Caparrós, “si 

LA RÀPITA
Ports de la Generalitat converteix el moll 
comercial del port en un espai multifuncional
El gerent de Ports de la 

Generalitat, Joan Pere 
Gómez, acompanyat de 
l’alcalde de Sant Carles de la 
Ràpita, Josep Caparrós, ha 
visitat les obres de reordenació 
del moll comercial del port de 
la Ràpita.       
L’actuació consisteix en l’adequa-
ció dels accessos a l’escola de 
busseig, l’ordenació de les zones, 
la construcció d’un magatzem i 
la millora dels subministraments 
dels serveis per a totes les activi-
tats que s’hi desenvolupen. Gó-
mez ha valorat el cost del projec-
te: “Invertim 548.000 euros per 
optimitzar les instal·lacions, donar 

millor servei a les operatives que 
s’hi fan i reactivar la dàrsena co-
mercial com a pol d’activitat i di-
namitzador econòmic del port de 
la Ràpita, el municipi i el seu en-
torn”. En el transcurs de la visita, 
el gerent també ha anunciat l’ad-
judicació, aquesta setmana, de les 
obres de la passarel·la d’accés per 
a vianants que va del moll central 
fins a Sant Carles Marina, amb 
una inversió de 267.000 euros.
L’alcalde de la Ràpita, Josep 
Caparrós, ha afirmat que aquest 
inversió “permetrà donar la mà-
xima transversalitat d’usos al port 
rapitenc”. “Amb totes les millores 
que aquest projecte aportarà a 

la Ràpita és referent de la cuina 
del sud de Catalunya, és també 
per la fama del nostre bon pro-
ducte”.

és molt important fer els arranja-
ments necessaris per tal de poder 
captar activitat portuària”.

l’esplanada del moll comercial 
seguirem fent que el nostre port 
continuï sent un referent, ja que 

la magistrada Maria Eugènia 
Alegret pels delictes de mal-
versació de fons públics, de-
sobediència greu i revelació de 
secrets en considerar que hi ha 
indicis contra ell de la seva par-
ticipació en l’organització del 
referèndum de l’1-O
Salvadó va ser arrestat el 20-S 
del 2017, però en les eleccions 
d’aquell desembre fou diputat, i 
per tant aforat.
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RELLEU IMMINENT 
A LA PRESIDÈNCIA 
DE LA COMUNITAT 
DE REGANTS DE LA 
DRETA DE L’EBRE
La Comunitat de Regants del 
Canal de la Dreta de l’Ebre tindrà 
a final de mes un nou president. 
Com ja va anunciar fa dos anys, 

Manel Masià, a la presidència des 
de fa 40 anys, no hi optarà. Masià 
va encapçalar el 2017 la candi-
datura que va guanyar a la zona 
Delta, deixant clar que no acaba-
ria el mandat de quatre anys i que 
plegaria enguany quan finalitza el 
seu actual mandat com a presi-
dent de la junta general de la Co-
munitat de Regants. Amb 82 anys 
i quatre dècades al capdavant de 
la comunitat, agraeix els primers 

homenatges que ja ha rebut i se 
sent satisfet per la feina feta. “Una 
retirada a temps és una bona de-
cisió”, ha dit. El 30 de novembre, 
els representants de zona de la 
junta de govern, internament, es-
colliran un nou president.
És molt probable que Masià si-
gui rellevat per un representants 
de la seva candidatura de la zona 
Delta, que és la més decisiva de 
les zones integrades a la junta.

CURSA- MARXA 
CONTRA EL 
CÀNCER A SANT 
JAUME 
Diumenge, a Sant Jaume,  
‘Cursa-Marxa contra el Càncer’ 
(11 h). Donatiu de 3 euros per 
la Lliga contra el Càncer de les 
Terres de l’Ebre. 

EXPOSICIÓ CF 
SANTA BÀRBARA 
El CF Santa Bàrbara i la comis-
sió del Centenari informen de 
l’exposició ‘100 anys de futbol 
a Santa Bàrbara’ que s’obrirà 
demà dissabte, coincidint amb 
la Fira. L’exposició estarà al 
Museu de la Vida a la Plana, 
fins a finals d’any. 

ES PRESENTA A 
ULLDECONA LA 
COOPERATIVA 
L’ENLLAÇ 
La setmana passada es va 
presentar públicament la 
Cooperativa l’Enllaç de les 
Terres de l’Ebre, un projecte 
que porta mesos de recorregut 
per tal d’avaluar-ne la seva 
viabilitat i, alhora, respondre a 
les necessitats territorials exis-
tents.  És una cooperativa per 
a consumidors i productors lo-
cals que millorà i potenciarà la 
comercialització dels productes 
agroecològics produïts a les 
nostres comarques. Es pretén 
així connectar la producció 
agroecològica i el consum 
conscient a través d’una xarxa 
de distribució alimentària 
participativa i sostenible, que 
vol ajudar a pagesos. 

ORDENACIÓ DEL 
TRÀNSIT A LA 
SÉNIA 
Dimecres va fer-se una 
reunió informativa per avaluar 
l’ordenació del trànsit que es 
proposarà a la zona de la Plaça 
major, i que afecta també als 
carrers dels voltants. Es va 
valorar les aportacions dels 
veïns i veïnes.

MÉS 
NOTÍCIES

CONSELL COMARCAL
Sessió informativa del 
servei Reempresa
Es tracta d’una iniciativa 

que esdevé un espai de 
trobada per a aconseguir 
un entorn favorable de 
transmissió d’empreses 
entre persones empresàries i 
persones reemprenedores.      
Els assistents han pogut conèi-
xer de primera mà el servei Re-
empresa, el seu funcionament, 
els seus objectius i  la seva or-
ganització. Amb la implemen-
tació d’aquest servei es pretén 
posar en contacte les empreses 
en funcionament, que per algun 
motiu volen cedir l’activitat amb 
reemprenedors que prefereixen 
adquirir una empresa en funci-

onament i d’aquesta manera re-
forçar el teixit socioeconòmic de 
la comarca. La sessió informativa 
ha tingut lloc a la Sala Emili Vi-
ves Bertomeu del Consell Co-
marcal del Montsià s’ha explicat 
que Reempresa és una Iniciati-
va promoguda per la patronal 
CECOT i Autoocupació, amb la 
col·laboració del Departament 
d’Economia i Coneixement de la 
Generalitat, la Diputació i el Fons 
Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER). La xarxa terri-
tori català té al Consell Comar-
cal del Montsià un punt d’infor-
mació corresponen a la nostra 
comarca.

SANTA BÀRBARA
Fira de l’Oli Novell els 
Cítrics i el Comerç
Les dues cooperatives de 

Santa Bàrbara, l’Agrícola 
del Camp i la Sant Gregori, ja 
tenen els olis novells preparats 
perquè aquest cap de setmana 
tothom els pugui assaborí a la 
Fira de l’Oli Novell els Cítrics i 
el Comerç.       
L’agrícola del Camp presentarà 
els olis novells emparats sota el 
segell de la DOP amb les varie-
tats sevillenc, morrut i farg, tra-
dicionals de la comarca, també 
un cupatge de les tres varietat i 
l’oli farg d’oliveres mil·lenàries, 
en total 5 varietat, tal com ens 
explicava al programa “Parlar per 
Parlar” de la Plana Ràdio Isabel 

Casadó secretaria de l’entitat. 
Pel que fa a l’Agrícola Sant Gre-
gori ja té a punt les varietats que 
presentarà, segons ens explicava 
Imma Regolf secretaria de l’enti-
tat, un verge extra mescla de les 
varietats autòctones de la zona 
i també l’oli mil·lenari. Les dues 
cooperatives de Santa Bàrbara fa 
setmanes que ja estan treballant 
amb la producció del primer oli 
novell per poder oferir els dies 
de Fira. D’altra banda la Sant 
Gregori n’espera molturar apro-
ximadament 1200 tones.
El que malauradament no està 
sent tant positiu per als pagesos 
són els preus. (La Plana Ràdio)

LA RÀPITA/AMPOSTA
La Diputació demana la titularitat de la carretera 
de Poblenou i pagarà el projecte per millorar-la
L’any que ve, Territori ha 

de resoldre un nou Pla 
Zonal que permetrà donar 
la titularitat de la carretera 
de Poblenou del Delta a la 
Diputació.      
El diputat provincial i alcalde 
d’Amposta, Adam Tomàs, ha 
explicat que es preveu una par-
tida de 100.000 euros als pres-
supostos de 2020 per redactar 
el projecte per millorar aquesta 
via, que era un camí municipal 
agrícola però que és ja una de 
les principals entrades turísti-
ques al Delta. Mentre la trans-
formació de la carretera no arri-
ba, els ajuntaments de la Ràpita 
i Amposta han encarregat una 
memòria tècnica a Carreteres 

de la Generalitat i a la Diputa-
ció per fer-ne les millores opor-
tunes.
Els alcaldes de la Ràpita i Am-
posta, Josep Caparrós i Adam 
Tomàs, han celebrat que s’hagi 
activat una plataforma veïnal 
que reclama la millora de la car-
retera de Poblenou però s’han 
avançat a les protestes previstes 
anunciant el compromís de la 
Diputació, i dels mateixos con-
sistoris, per solucionar els pro-
blemes de seguretat vial que té 
aquesta infraestructura. Tomàs 
ha explicat que “s’ha encami-
nat una solució a mitjà termini” 
perquè una nova carretera no 
es podrà fer “d’avui per a demà”. 
“Som coneixedors de les pro-

blemàtiques que té aquesta car-
retera, que és estratègica, i per 
això treballarem conjuntament 
perquè la seva transformació 
sigui realitat”, ha afegit Josep 
Caparrós. (ACN)
D’altra banda, usuaris i veïns 
afectats per la carretera de La 
Ràpita-PoblecNou-Trabucador 
van fer pública, ahir dijous, la 
campanya de ‘La carretera de 
la vergonya’. Els afectats s’han 
mostrat sorpresos per les dar-
reres declaracions mediàtiques 
dels alcaldes responsables per 
la carretera i han destacat que 
volen confirmació amb diversos 
documents oficials. Els veïns 
lamenten que la carretera està 
cada vegada pitjor. Els afectats 

realitzaran una marxa lenta des 
de la Ràpita el proper diumenge 
24 de novembre a les 10,30 h.
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XXII TROBADA 
D’ECONOMIA:  
‘L’ECONOMIA 
DES D’UNA 
PERSPECTIVA DE 
GÈNERE’

Dimecres va tenir lloc, a l’Aula 
Magna del campus Terres de 

l’Ebre, la 22a edició de la Tro-
bada d’Economia, en aquesta 
ocasió sota el títol ‘L’economia 
des d’uns perspectiva de gène-
re’. En la Trobada es va analitzar 
la situació actual de les dones 
a l’economia: “el repartiment 
no igualitari de les tasques do-
mèstiques no només perjudica 
econòmica i socialment a les 
dones sinó que també acaba 
afectant la macroeconomia. 

BENIFALLET 
COMPRARÀ EL 
CONVENT DE 
LES MONGES 
TERCIÀRIES
El ple de Benifallet aprova 
per unanimitat la compra del 
Convent de les Monges Terci-
àries. El preacord de compra al 
qual l’Ajuntament ha arribat 
amb el Bisbat és de 90.000 
euros. L’Ajuntament també es 
compromet a fer actuacions de 
millora a l’Església i a l’Ermita 
durant vuit anys amb un pres-
supost de 5.000 euros anuals. 
D’altra banda, el ple aprova, 
amb el vot a favor del grup 
municipal de Candidatura de 
Progrés i l’abstenció del grup 
municipal d’ERC, una moció 
per reclamar el manteniment 
del servei del consultori mèdic 
local dijous a la tarda i en 
defensa de la salut pública i 
l’atenció als pobles de menys 
de 1.000 habitants.

DONES 
MERAVELLES 
L’Associació de Dones Mera-
velles de Benifallet invita a 
tot el poble a participar a la 
Caminada per la Marató que es 
farà demà dissabte i que sorti-
rà de davant del Casal a les 17 
h. “Després de la Caminada hi 
haurà xocolatada”. 

CONTE PER 
ACABAR AMB 
L’ESPOLI DE LES 
OLIVERES 
Aquest cap de setmana s’ha 
fet un nou pas en el projecte 
‘Arbres en Peu de Vida’ amb 
el qual es vol fer difusió de la 
problemàtica de l’espoli d’oli-
veres monumentals, tot mos-
trant al públic infantil el valor 
històric i social d’aquest patri-
moni natural tan important. 
Salvem lo Montsià i Graëllsia 
han enviat un exemplar del 
conte Arraïlades acompanyat 
d’una guia didàctica a totes les 
escoles i instituts de l’Ebre, i 
en format digital a la resta de 
centres de Catalunya. 

MÉS 
NOTÍCIES

ALCANAR
XXVI Jornades Gastronòmiques de la 
Clementina: de l’arbre al plat, des d’avui 
Amb l’arribada del fred els 

clementiners s’omplen 
de fruita i els fogons dels 
restaurants del municipi 
comencen a dissenyar els 
millors plats amb aquest 
ingredient tan especial.    
Des d’avui divendres dial 22 de 
novembre al 22 de desembre 
se celebraran les XXVI Jornades 
Gastronòmiques de la Clemen-
tina a nou restaurants del muni-
cipi. Cadascun dels menús que 
proposaran els nou restaurants 
membres del Col.lectiu Gas-
tronòmic d’Alcanar i les Cases 
estan inspirats en el receptari 
de la Fundació Alícia. Com as-
senyala Jordi Monfort, regidor 

de Turisme i Agricultura, “és un 
receptari que cada any els nos-
tres restauradors utilitzen com 
a base a l’hora de dissenyar els 
seus propis menús. El resultat 
de la seua proposta, les Jorna-
des de la Clementina, és total-
ment singular arreu del país”. 
Per la seua banda, Maribel Fibla, 
portaveu del Col.lectiu, desta-
ca les possibilitats culinàries de 
les clementines: “amb aquestes 
Jornades ens podem perme-
tre jugar amb els diferents plats 
perquè podríem dir que el gust 
i la textura dels grills d’aquesta 
fruita són com una llaminadura 
saludable i fresca”. Les Jornades 
Gastronòmiques permetran als 

veïns i visitants tastar els millors 
plats amb un toc cítric, siguen 
entrants, peix, carn, arrossos, 
postres o begudes. Durant la 

JESÚS
Inauguració oficial del nou equipament, el 
pavelló municipal poliesportiu
Dissabte a la tarda es va 

inaugurar el Pavelló 
de Jesús, un equipament 
esportiu i també per a altres 
usos, amb una inversió de 
309.998,86 € per part de la 
Diputació.      
A l’acte inaugural, van intervin-
dre, a més de l’alcalde-presi-
dent de l’entitat municipal des-
centralitzada de Jesús, Víctor 
Ferrando, la vicepresidenta 
segona de la Diputació i ‘al-
caldessa de Tortosa, Meritxell 
Roigé. També han participat de 
l’acte inaugural els esportistes 
guanyadors de la Nit de l’Es-
port Jesusenc, organitzada per 

la Penya Barcelonista de Jesús 
(1999-2007), i els premiats com 
a millors esportistes en el marc 

setmana, han tingut lloc les Jor-
nades Citrícoles d’Alcanar on 
s’han tractat temes d’actualitat 
per al sector.

de la Setmana de l’Activitat Fí-
sica i la Salut organitzada per 
l’entitat municipal descentralit-

zada, així com els presidents de 
la Penya Barcelonista de Jesús.
(ebredigital.cat)

terres de l’ebre

“La igualtat de gènere pot con-
tribuir a augmentar el PIB d’un 
país”, va dir Antonio Osorio, 

professor agregat de la Facul-
tat d’Economia i Empresa de 
la URV.



CARDOT / CARDO MARIANO
SILYBUM
MARIANUM

És una planta/herba que té pocs usos, bàsicament les llavors.

S’usen les llavors, estigmes i fulles. Les seves propietats són per patologies del fetge en general, migranya, urticàries, antihemorràgic, disfunci-
ons del sistema nerviós del vago-simpàtic, bulb raquidi, faringe, esòfag, laringe, tràquea, bronquis, cor, estómac, per enverinaments.

La més important és la ingesta de les llavors, ja que contenen “silimarina” que és capaç de regenerar la cirrosi i la neutralització per enverina-
ment de bolets com “l’amanita fal·loide”. Les llavors han de ser crues i triturades uns moments abans d’ingerir, són molt dures i costen de tren-
car, es pot utilitzar un morter o un molinet de cafè o una batedora potent, cal prendre una cullerada sopera rasa de la part triturada escampada 
damunt d’alguna menjada o empassada i veure aigua per a fer-ho baixar. Els estigmes es fan servir per a quallar la llet com si fos “herbacol”. De 
les fulles normalment assecades, o verdes acabades de collir, se’n pot fer Tisana: (uns 3 g. per tassa d’aigua de 250 ml. podem fer una equiva-
lència d’un “pessic” o allò que es pot agafar amb 3 dits), posant l’herba al cul del got i abocar l’aigua bullint, tapar i deixar reposar uns 3 minuts.

No indicat per a nens i dones lactants.

És molt corrent a les nostres terres, al costat d’on creix el sembrat, camps de secà erms, cunetes i en entorns arenosos al costat de rierols o 
rius secs.

DESCRIPCIÓ: 

ÚS I PROPIETATS: 

MÈTODE DE PREPARACIÓ: 

ON LA PUC TROBAR?:

5

CONTRAINDICACIONS I PRECAUCIONS: 

PROPERA HERBA: ORTIGA
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FINAL DE LA 
BATALLA DE L’EBRE 
A FLIX
La matinada del 16 de no-
vembre de 1938 els últims 
contingents de l’exèrcit re-
publicà que havien participat 
en la batalla de l’Ebre creua-
ven el riu pel pont de ferro a 
Flix culminant la maniobra de 

replegament. Es posava fi a la 
batalla de l’Ebre després de 115 
dies de durs combats, fracas-
sant l’últim intent del bàndol 
republicà per capgirar el sentit 
de la guerra. El cap de setmana 
passat, a Flix, es van rememo-
rar aquells fets, en el 81 aniver-
sari. Una rememoració amb un 
complet programa d’activitats 
durant els tres dies que va du-
rar.

ES CONTRACTEN 
PERSONES A 
L’ATUR PER 
REFORESTAR 
LA ZONA DE 
L’INCENDI  
El Govern ha aprovat destinar 
1,3 milions d’euros a formar i 
contractar persones en situa-
ció d’atur perquè efectuïn tas-
ques de prevenció a la zona 
afectada per l’incendi de la Ri-
bera d’Ebre. Les subvencions, 
que s’articularan a través del 
Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) del Depar-
tament de Treball, seran de 
964.392 euros a l’Ajuntament 
de Flix i de 326.324 al Consell 
Comarcal de la Ribera d’Ebre.

UNIÓ DE PAGESOS 
INSISTEIX EN LA 
NECESSITAT DE 
MILLORAR LES 
ASSEGURANCES 
Unió de Pagesos ha insistit en 
la necessitat de millorar les 
assegurances agràries per als 
beneficiaris dels ajuts per a 
l’incendi de la Ribera d’Ebre, 
les Garrigues i el Segrià del 26 
de juny. D’altra banda, Agro-
seguro, després d’abonar ini-
cialment només el 100% del 
valor als afectats pels danys 
a les plantacions causats per 
l’incendi, pagarà el 300% del 
capital assegurat. 

EXPOSICIÓ 
RENAIXENTISTA A 
HORTA I ARNES 
El Col·legi d’Arquitectes, l’Es-
cola d’Arquitectura de la URV 
i l’Arquebisbat de Tarragona 
-amb l’Ajuntament d’Arnes i 
d’Horta- volen donar a conèi-
xer com es va desenvolupar 
l’arquitectura Renaixentista 
a la Terra Alta ara fa tot just 
500 anys. L’exposició es pot 
visitar a l’Ecomuseu dels 
Ports d’Horta, fins a l’1 de 
desembre. L’exposició també 
ha comptat amb un cicle de 
ponències.

MÉS 
NOTÍCIES

MEMORIAL DE LES CAMPOSINES
El Govern assumirà “la feina ingent” de posar 
noms a totes les víctimes de la Guerra Civil
La consellera de Justícia, 

Ester Capella, insisteix en 
què cal “trencar amb el silenci” 
imposat per la dictadura i 
evitar que “s’institucionalitzi 
la desmemòria” en l’acte 
anual a les Camposines que 
homenatja les víctimes de la 
Guerra.      
Les últims investigacions han 
permès incloure els noms de 79 
persones al memorial, entre ells 
l’alcalde Itàlia antifeixista Amadeo 
Nerozzi, que va morir pocs dies 
després de la Batalla de l’Ebre. 
L’alcaldessa actual de Marzabot-
to, Valentina Cuppi, acompanya-
da per familiars, associacions de 
partisans i entitats de la memò-

ria italianes han assistit a l’acte 
d’aquest diumenge. Ester Cape-
lla, ha tornat al memorial de les 
Camposines, pocs dies després 
d’acompanyar el retorn de 4.200 
ossos analitzats per identificar les 
víctimes. Aquest diumenge era el 
torn de l’homenatge anual que 
acull l’ossera i on es convida les 
famílies de les persones mortes 
i desaparegudes durant la Guer-
ra que s’inscriuen a les plaques. 
Amb les 79 que s’han afegit, 
Camposines ja recorda 1.623 
persones però només durant la 
Batalla de l’Ebre en van morir i 
desaparèixer més de 30.000. La 
consellera (a la imatge) ha tor-
nat a mostrar el compromís del 

Govern per fer “la feina ingent” 
que està pendent per localitzar 
les víctimes, extreure mostres 
genètiques i encreuar-les amb 
les de les famílies. “Posar noms i 

RIBERA D’EBRE
Projecte internacional 
de Turisme
Les comarques catalanes 

de l’Anoia, les Garrigues 
i la Ribera d’Ebre han estat 
escollides per l’Agència 
Catalana de Turisme per 
participar en un projecte pilot 
internacional de promoció 
d’un turisme responsable i 
sostenible que involucri les 
economies locals i permeti 
viure experiències culturals i 
naturals respectant l’entorn.      
Les tres comarques han estat 
seleccionades en el marc del 
projecte Med Pearl, que busca 
desenvolupar el sector en zones 
de baixa densitat turística però 
amb molt potencial. El projec-

te, en col·laboració amb la Co-
missió Europea i organitzacions 
turístiques de la Mediterrània 
d’Egipte, Grècia, Itàlia, Jordà-
nia o Palestina, pretén crear 26 
experiències turístiques, les 26 
“perles del mediterrani” en 13 
àrees pilot.

GANDESA
Guardó per al film del 
celler cooperatiu

L’Auditori de Vilafranca va 
acollir la gala d’entrega 

de premis de la 9a edició 
del MOST, el Festival 
Internacional del Vi i del 
Cava.        
El vídeo promocional del cen-
tenari del Celler Cooperatiu de 
Gandesa es va endur el Premi 
del Vi atorgat al treball audiovi-

sual que millor expressi els valors 
dels vins de qualsevol de les 12 
DO del país.  El Celler Cooperatiu 
Gandesa i Bluverd Comunicació 
van recollir el guardó. El vídeo  ha 
estat dirigit pels periodistes Oriol 
Gràcia i Esther Benet de Bluverd 
Comunicació, amb Josep Gutié-
rrez com a director fotografia i 
Manel Ferrando a l’edició.

cognoms a restes que trobem és 
important sobretot per lliurar els 
cossos a les famílies i que puguin 
tancar dols i començar a recor-
dar les persones”.
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EL COL.LEGI 
D’ADVOCATS I 
ADVOCADES DE 
TORTOSA I EL 
DE PERIODISTES 
FIRMEN UN 
CONVENI

Gràcies a aquest acord els 

col·legiats del CPC se’n benefi-
ciaran dels serveis jurídics dels 
advocats tortosins en condi-
cions avantatjoses i el Col·legi 
d’Advocats d’assessorament en 
la seua comunicació corpo-
rativa. L’acte ha comptat amb 
la presència de la degana dels 
advocats a Tortosa, Excm Mar-
ta Martínez Gellida, i del presi-
dent de la Demarcació Terres 
de l’Ebre del CPC, Josep Baubí.

TASTETS DE 
PATRIMONI  
Pel que fa a les postres del 
menú patrimonial de tardor, 
arribaran demà dissabte i 
oferiran novament una sortida 
cultural de camp per a conèixer 
els dos elements patrimoni-
als de la Ribera d’Ebre que 
s’han descobert amb les dues 
xerrades, com són els forns de 
ginebra de Riba-roja d’Ebre i 
els vestigis medievals d’Ascó.

DIPUTACIÓ: PLA DE 
MANDAT 
La presidenta de la Diputació 
de Tarragona, Noemí Llauradó, 
s’ha reunit amb alcaldes per 
articular les línies estratègiques 
del mandat 2019-2023. Llau-
radó està duent a terme l’acció 
amb els batlles i els consells 
comarcals del territori per 
conèixer les inquietuds, objec-
tius i reptes de cada comarca. 

PROTECCIÓ DE 
LES PINTURES 
RUPESTRES DE 
TIVISSA 
Les actuacions al terreny 
prop dels abrics de la Coves 
del Cingle, del Pi i del Ramat 
necessitaran autorització. 
Aquests abrics que contenen 
manifestacions d’art rupestre 
estan declarats Bé Cultural 
d’Interès Nacional.

VENDA DE 
PARCEL·LES AL 
SECTOR VALL DE 
VINYES 
L’Institut Català del Sòl (In-
casòl) ha venut tres parcel·les 
del sector d’activitats econò-
miques Vall de Vinyes de Ba-
tea que sumen una superfície 
global de 2.246,71 metres qua-
drats. La venda s’ha tancat per 
un total de 71.894,72 euros. 
L’empresa Instal·lacions Rams 
ha adquirit la parcel·la número 
8 i la 13 i 14, per la seva banda, 
han estat adquirides per un 
taller mecànic de vehicles i ma-
quinària agrícola de Batea. 

MÉS 
NOTÍCIES

FI DE LA CONCESSIÓ
Els veïns per la gratuïtat de l’AP-7 es van 
acomiadant dels talls a l’N-340
Aquest dissabte el 

moviment veïnal ‘Prou! 
AP-7 Gratuïta Ja’ ha dut a 
terme el tall 239 a l’N-340.      
Els últims els han fet mensual-
ment i s’acomiadaran d’aquesta 
acció de protesta el 14 de de-
sembre després de quatre anys 
de persistència per evitar que es 
renovés la concessió de l’auto-
pista, entre Alacant i Salou, que 
expira l’1 de gener de 2020. Ja 
adverteixen que la seva lluita per 
la seguretat vial no s’acabarà 
aquí. Emprendran “altres formes 
de lluita” per evitar que s’imposi 
un nou impost com la vinyeta i 
seguiran reclamant que l’AP-7, 
in cop convertida en l’única via 

ràpida gratuïta a les Terres de 
l’Ebre, necessita un tercer carril.
“Estem molt satisfets i orgullo-
sos”, ha apuntat el portaveu de 
la plataforma, Llorenç Navarro. 
”Hem aconseguit el que pretení-
em, que no es renovés la con-
cessió de l’AP-7. La nostra inten-
ció és que no passés com fa vint 
anys que acabava i es va renovar. 
Per això vam aparèixer quan hi va 
haver un canvi de govern a l’Es-
tat”, ha recordat Llorenç. Han fet 
denúncies al jutjat per evitar-ho, 
i han fet talls de trànsit l’N-340 
ebrenca. Hi hagut protestes fes-
tives, marxes lentes i una feina-
da caracteritzada sobretot per la 
perseverança i la persistència.

BENIFALLET
Un ferit greu en un 
nou accident a la C-12
Un ferit greu és el balanç de 

la topada que ha produït 
aquest dijous entre un cotxe 
i un camió a la C-12, al terme 
municipal de Benifallet.      
L’accident de trànsit va passar a 
dos quarts de vuit del matí al qui-
lòmetre 36 de l’Eix de l’Ebre, en 
direcció a Móra d’Ebre, i va obli-
gar a tallar la via en ambdues di-
reccions. Al voltant de dos quarts 
de nou del matí es va reobrir la 
circulació en aquest punt de la 
C-12. Les noves incidències a la 
C-12 d’aquesta setmana coinci-
deixen amb el reclam de millo-
res d’alcaldes de Xerta, Aldover 
i Paüls per reduir els sinistres. Hi 

ha un compromis del delegat de 
Govern per a millorar el ferm, a 
principis de l’any vinent. Però la 
preocupació entre els usuaris 
és cada cop més gran davant 
de l’augment d’accidents. Xavi-
er Pallarés, delegat del Govern a 
l’Ebre, fa avui divendres una roda 
de premsa sobre la sinistralitat a 
la carretera C-12, Eix de l’Ebre.

GRAN RECAPTE
Oli, conserves i llet 
són el gran objectiu 

Els quatre Bancs dels 
Aliments de Catalunya 

celebraran el 22 i 23 de 
novembre l’onzena edició del 
Gran Recapte d’Aliments.         
L’objectiu és aconseguir do-
nacions fonamentalment de 
tres aliments bàsics de llarga 
durada, oli, conserves de peix i 
verdures, i llet. Els aliments re-

collits, juntament amb els pro-
vinents per l’aprofitament ali-
mentari, ajudaran a les 196.000 
persones ateses pels bancs dels 
aliments en aquests moments. 
Enguany es posarà en marxa 
una prova pilot per substituir 
els contenidors de cartró on es 
recullen els aliments per sacs 
de tela reutilitzables.
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EBRE ESCOLA, DEL 
NO RES A L’INFINIT
L’Escola Ebre no para. Primer 
van muntar el futbol base 
i fa sis anys va crear l’ama-
teur. Van ascendir-lo a la 3a 
Catalana. I ara juguen amb 
una plantilla de Tortosa menys 
tres jugadors. A més, han 
muntat un filial i un equip de 
fèmines aleví. És el club petit 
de la ciutat però dona molta 
guerra. Algun directiu somia 
ja amb la segona catalana. De 
moment, són quarts. Quan van 
començar, ningú hagués donat 
un cèntim per ells però avui 
són un club important. Tot i no 
comptar amb la subvenció que 
voldrien, està sanejat, amb una 
bona gestió, al corrent de pa-
gament, disposant d’una gran 
implicació d’una junta amb 
nombrosos col.laboradors. Des 
de fa anys corren rumors que 
hauria d’haver una fusió amb 
el Tortosa. Contactes han ha-
gut però res més. Cada club té 
la seva estructura. I la de l’Ebre 
Escola és ferma. La fusió seria 
bona però l’Ebre Escola ja té un 
trajecte en el futbol amateur, 
afegint el del futbol base. 
L’Ebre potser independent 
molts anys, prova d’això és que 
té equips des de juvenil a in-
fantil amb 119 jugadors davant 
dels 114 del Tortosa. Hi ha bona 
directiva, bons entrenadors i 
un gran ambient futbolístic. 
Avui el meu homenatge a un 
club petit en història però que 
ja és gran a Tortosa, tot i que  
sigui considerat el germà petit. 
Però, fins quan ho serà?

CELMA

FINS SEMPRE 
OLEGARIO!
Hi ha setmanes que res que 
hagi pogut passar, espor-
tivament parlant, té més 
rellevància que el record 
a persones que he pogut 
conéixer amb els anys i que 
ens han deixat. És el cas del 
calero Olegario Vila. El vaig 
conéixer el primer dia que vaig 
entrenar amb l’Ametlla, fa ja 
25 anys.  Un gran home. Ha 
deixat emprenta. Va ser porter 
de la Cala i encarregat de les 
instal.lacions esportives quan 
estaven a Ribes Altes. A més, 
conserge del col.legi Sant Jordi 
durant més de tres décades. 
Per això ha estat ‘padrí’ de 
moltes generacions de caleros 
i caleres. Em va doldre molt 
la trista notícia. Un home que 
estimava i es deixava estimar. 
Entenc el condol que hi ha a 
l’Ametlla on demà se li farà 
un homenatge. La gent amb 
la que he parlat d’Olegario els 
darrers dies, s’ha emocionat 
molt en recordar-lo. Per la 
meua part, Olegario, sempre 
et tindré present al camp 
de futbol on també sempre 
estaves al meu costat mentre 
gravava. Com va dir Quintana, 
al costat de Michel a la tarima. 
Per tots els teus consells i aju-
des. A més, mai em va faltar 
res a la mitja part.  Des d’aquí, 
el meu petit homenatge per 
una persona gran. De les que 
el seu somriure és complicat 
d’oblidar. I una abraçada per 
la gent de la Cala perquè ha 
marxat un gran amic.  

MICHEL

MINUT 91 . A CANAL TERRES DE L’EBRE
DIUMENGE (22.30 h). Resums amb els gols: Can Vidalet-Ascó, Móra 

Nova-Tortosa, Rapitenca-Camarles, Amposta-Gandesa, Batea-Rapi-

tenca B, Godall-R Bítem, Aldeana-Flix,  Catalònia-Roquetenc, Santa 

Bàrbara-Jesús i Maria i Gandesa B-Pinell. Intervindran: Nando Garcia, 

Xavi Cid, Jose López, Robert Avinyó, David Cosido, Parra i Anton Flores. 

PROPERA JONADA

PRIMERA CATALANA

Can Vidalet-Ascó dium 12.10h

SEGONA CATALANA 

DISSABTE

M Nova-Tortosa 16.30 h

Montblanc-la Sénia 16.30h

Canonja-Ulldecona 17h

Roda-Bonavista 17.15h

Cambrils U-Riudoms 17.45h

DIUMENGE

Rapitenca-Camarles 12h

Perelló-Borges 16h

Ampolla-Pobla 16h

Amposta-Gandesa 17h

TERCERA  CATALANA 

DISSABTE 

Ametlla-S Jaume 16.30h

Catalònia-Roquetenc 16.30h

Ebre Escola-Arnes 17h

S Bàrbara-J i Maria 17h

DIUMENGE

Aldeana-Flix 12h

Godall-R Bítem 15.30h

Olimpic-Amposta 16h

Batea-Rapitenca 16h

Corbera-La Cava 16.30h

QUARTA  CATALANA 

DISSABTE 

R Bítem-Olimpic 16h

Gandesa-Pinell 17h

DIUMENGE 

Xerta-Catalònia 12h

Benissanet-Masdenverge 16h

Ginestar-Ebre E 16h

Alcanar-la Cava 16h

Descans: Tivenys i Fatarella

FEMENÍ   

Arnes-J i Maria dis 16.30h

Batea-E Delta diss 17h

Ginestar-Rapitenca diss 17h

Tortosa Eb. C-Gandesa diu 10h

F Alcanar-Tortosa E diu 11.30h

Plana B-Campredó diu 11.30h

Roquetenc-Arnes  diu 12h

La Plana SB-R Bítem diu 20h

SEGONA DIVISIÓ FEMENINA 

Bellcairenc-Tortosa E diss 17h

PRIMERA CATALANA

L’Ascó va vèncer al final al 
Vilanova (2-1).

L’equip de la Ribera va comen-
çar bé i es va avançar amb un gol 
de Cholo. I va poder fer el segon 
gol. Però amb els minuts, el Vila-
nova va agafar el control del joc 
i va arribar al descans amb més 
bones sensacions que els locals. 
A la represa, l’Ascó va estar im-
precís i el Vilanova va guanyar 
metres fins assolir l’empat, fruit 
de la seua pressió alta. El partit es 
complicava i perillava però, amb 
espais, l’Ascó va saber rendibilit-
zar una gran jugada amb obertu-

ra a la banda dreta i centrada per 
Ñoño que va entrar de segona 
línia i que va marcar un gran gol 
amb el cap. 3 punts més. L’equip 
segueix creixent i l’important és 
que es fa fort a casa. 
Jordi Font, tècnic de l’Ascó, ex-
plicava que “vam ser superiors 
en els primers 25 minuts però 
després vam perdre el control 
del joc. A la represa no vam es-
tar bé. Vam perdre la pilota mas-
sa ràpid i vam patir. Però amb el 
gol de Ñoño vam sumar 3 punts 
molt complicats davant d’un bon 
rival”. 

Triomf i pas endavant 
de l’Ascó (2-1)

CD TORTOSA

Abans del partit de 
diumenge passat, entre el 

Tortosa i l’Ampolla, es va fer un 
minut de silenci en record a 3 
jugadors que foren del club.                   
Daniel Tafalla, Granell i Ximo Ri-
card. El jesusenc Tafalla va jugar 
també amb el Castelló, i moltes 
temporades amb Ximo Ricard, 
el qual manté el rècord d’haver 
jugat 12 campanyes seguides 
amb el club. Granell també fou 
jugador en temporades històri-
ques del Tortosa. Ricard, a més, 
es va implicar amb l’Agrupació 
de Veterans de Tortosa, com a  
jugador i després com a mister. 
Persona respectada i admirada, 
aquest cap de setmana es va fer 
un minut de silenci en tots els 

partits de la lliga de veterans. Així 
mateix, Ricard (a la imatge) va ser 
defensor de la ciutadania de Tor-
tosa, fa uns anys. 
D’altra banda, el Tortosa va em-
patar amb l’Ampolla i demà visita 
el Móra la Nova en un partit molt 
important en tots els sentits, 
classificatoriament i també per 
refermar o no la confiança. 

Record a tres  
jugadors històrics

CANAL TERRES DE L’EBRE

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

Dissabte (22 h), Gandesa B-Pinell. 
I diumenge, Rapitenca-Camar-
les (20.30 h). Cal dir que la ma-

tinada de dilluns estaran tots els 
partits gravats (10), els resums i 
integres, a ebredigital.cat. Minut 
91, diumenge, començarà a les 
22.30 hores. 

Partits transmesos
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EL MÓRA LA NOVA 
S’IMPOSA 0-8
Va ser la golejada de la jornada. 
I de la temporada. El Móra la 
Nova va guanyar a les Borges 
per 0-8, amb gols d’Agustí (3), 
Edu (3), Yassine i Edgar. Nando 
Garcia, el tècnic del Móra la 
Nova, deia que “va ser un partit 
que vam encarrilar aviat amb 
el 0-1 d’Agustí i el 0-2 d’Edu. 
Després vam passar per una 
fase en què no vam estar molt 
posats i en què el partit, amb 
un ambient fred, es va travar. 
No obstant, abans del descans 
vam marcar dos gols més que 
ja van posar el 0-4. A la represa 
van haver minuts per tots els 
jugadors i l’equip va incrementar 
l’avantatge amb quatre gols 
més.  3 punts que ens fan arribar 
als 20 i que ens reforcen davant 
del Tourmalet que afrontem ara 
amb un mes amb partits contra 
rivals d’entitat”. El primer serà 
demà contra el Tortosa (16.30h).

L’AMPOLLA 
PUNTUA A 
TORTOSA (2-2)
L’Ampolla, tot i les cinc baixes 
que té, va sumar un empat 
a Tortosa (2-2). Segons el 
tècnic Enric, “el Tortosa va 
ser dominador del partit. Així 
vam plantejar-ho per cedir-li la 
pilota, jugant ben tancats per no 
deixar espais a l’esquena de la 
nostra defensa. Ells van dominar 
i van tenir les seues opcions. 
Nosaltres vam saber sofrir i quan 
recuperàvem buscàvem sortir 
ràpid a la contra. En una de les 
sortides, Enric va marcar el 0-1. 
A la represa va seguir la mateixa 
dinàmica. El Tortosa dominava 
i nosaltres vam estar ben reple-
gats. Ells van empatar però amb 
l’1-1 nosaltres vam seguir igual 
i vam buscar tenir noves possi-
bilitats al contraatac i així Enric 
va marcar l’1-2. A manca de deu 
minuts, de falta, el Tortosa va es-
tablir el 2-2. Vam acabar sofrint 
però vam sumar un empat molt 
valuós, sobre tot molt treballat 
i que ens dóna confiança per la 
feina feta”. El calero Enric Salas 
va marcar els dos gols de l’equip 
ampollero que diumenge rebrà 
la Pobla de Mafumet i que té un 
partit pendent per recuperar, 
contra la Canonja. 

GOLEJADA A 
LES BORGES

L’ULLDECONA ES 
VUITÈ, EN GUANYAR 
EL RODA (4-3)

L’Ulldecona, amb un partit 
menys, s’estabilitza a la zona 
mitjana de la taula després de 
guanyar el Roda (4-3). Segons 
el tècnic Albert Bel, “fou un 
partit molt intens, entre dos 
equips que van ser molt ver-

ticals i en el que les defenses 
van superar a les davanteres. 
Nosaltres vam començar inten-
sos i buscant iniciar el joc des 
de darrera. Vam fer-ho bé, però 
arran d’un córner a favor nostre, 
ells van marcar el 0-1 en una 
contra. Ens vam refer, seguint 
amb la mateixa dinàmica de joc 
i amb un desplaçament llarg de 
Corella, Dani va guanyar l’es-
quena a la defensa i va venir el 
penal. Amb l’1-1, vam tenir uns 

15 minuts en què forem supe-
riors i Dani va marcar el 2-1, 
després d’una bona jugada. A la 
represa, d’entrada, ens va cos-
tar molt entrar en el partit. Vam 
reaccionar quan Miguel va fer el 
3-1. No obstant, el partit estava 
prou descontrolat amb anades i 
tornades. El Roda va marcar el 
3-2 i vam tenir dubtes fins que 
Corella va establir el 4-2. Mal-
grat això, en afegit vam rebre el 
4-3 i vam haver de patir els mi-

nuts que quedaven. En qual-
sevol cas, content pel treball 
i per la victòria i perquè vam 
fer bo el punt de Cambrils i 
l’equip, amb un partit menys, 
està a mitja taula. Hem de se-
guir en aquesta línia per conti-
nuar progressant”. L’Ulldecona 
visitarà diumenge la Canonja i 
després rebrà el Montblanc. 
El dia 6 de desembre (12 ho-
res) recuperarà el partit contra 
la Rapitenca.

SEGONA CATALANA
La Canonja frena el 
líder la Sénia (0-1)
El líder la Sénia va perdre el 

primer partit a casa, contra 
la Canonja (0-1). Malgrat això, 
continua liderant la taula. 
Segons Juanjo Serrano, tèc-
nic de la Sénia: “per a mi vam 
fer una gran primera part. Tant 
en defensa com en atac, amb 
claredat d’idees i bones circu-
lacions de la pilota, alternant 
per dins i per fora, en curt i en 
llarg. Amb arribades clares però 
va faltar el més important: el gol. 
En defensa l’equip va estar molt 
bé, tant en duels 1x1 com en la 
pressió o el replegament segons 
la situació. Però una de les po-
ques errades en el marcatge va 
provocar el 0-1 de La Canonja, 

que va mostrar-se com un bon 
equip, contundent però amb 
capacitats per jugar amb criteri 
la pilota. La segona meitat va ser 
molt semblant a la primera. La 
Canonja va tenir dues ocasions 
clares per fer el 0-2. Però també 
la Sénia va continuar jugant amb 
criteri, sent pacient i creant di-
verses ocasions clares per, com 
a mínim, empatar. En definitiva, 
penso que l’equip no va merèi-
xer perdre, no solament pel joc, 
sobretot per l’actitud i l’esforç. 
Per acabar, lamentar la fluixa 
actuació d’un dels assistents.  
L’animem a que millore la seva 
interpretació del fora de joc i dir-
li que la rancúnia no es bona”.

La Rapitenca va perdre 
el primer partit
La Rapitenca va perdre al 

camp del Riudoms, un 
equip que fins dissabte només 
havia guanyat un partit. Va ser 
la sorpresa de la jornada (1-0). 
Segons Ramon Sancho, tècnic 
de la Rapitenca, “va ser un partit 
on vam rebre un càstig exces-
siu pel joc que vam fer. Només 
començar vam tenir 2 ocasions 
molt clares i estàvem domi-
nant el partit quan d’un corner 
ens van xiular un penal rigorós 
i innocent al mateix temps, po-
sant-se el Riudoms, sense haver 
fet res, amb 1-0 i tenint molt clar 
que l’ havia de defensar com fos. 
Vam continuar dominant i vam 
gaudir d’un parell d’ocasions 

més. Però fou a la segona part 
quan vam fer tot l’impossible per 
poder guanyar, creant multitud 
d’ocasions, amb 2 pals, aturades 
espectaculars del seu porter i 
acosant continuament al Riu-
doms. Increïblement no va ser 
possible marcar i així va acabar 
el partit, amb l’1-0. He de dir que 
al final del partit només calia fe-
licitar a tot l’equip per l’esforç i el 
partit que van realitzar, malgrat 
la derrota”. Brayan segueix sense 
presentar-se, una vegada va de-
manar la baixa ara fa dues set-
manes. La Rapitenca va perdre el 
primer partit en el campionat, en 
les 10 jornades que ha disputat. 
El dia 6 jugarà a Ulldecona. 

EMPAT SENSE GOLS
El Perelló contrarresta 
el joc del Gandesa
El Perelló va empatar en 

la seua visita al camp del 
Gandesa en un derbi igualat i 
que va acabar sense gols. 
Camarero, del Gandesa: “va ser 
un partit molt intens en el que el 
Perelló va saber contrarrestar el 
nostre joc, amb molt d’ordre de-
fensiu i molta intensitat. Nosaltres 
vam començar bé, tenint dues 
opcions, una de Dilla molt clara. 
Després, el partit va igualar-se i el 
control del joc va estar repartit. 
El Perelló va dominar en algunes 
fases però, excepte una remata-
da, no ens va fer perill. En defensa 
nosaltres també vam estar molt 
ferms. A la represa, vam intensi-

ficar el domini, però ens va faltar 
més velocitat i obrir més el camp. 
El Perelló es va fer fort en defensa 
i va tancar bé els espais, sobre tot 
per dins, creant dificultats. Nosal-
tres vam tenir dues opcions, una 
de Dilla i una altra amb un tret 
d’Albert. Però no vam poder mar-
car”. El Gandesa només ha rebut 
un gol en 7 jornades. Antoni Tei-
xidó, del Perelló: “l’equip va fer un 
gran treball i això ens va suposar 
puntuar al camp d’un gran rival. 
A la primera meitat vam jugar-li 
més de tu  a tu, però a la represa 
vam haver de fer un pas enrera i 
l’equip va saber sofrir, amb molt 
de desgast. Molt satisfet”.  

CONTRA L’AMPOSTA (2-2)
Raül Teixidó torna a 
salvar el Camarles
Camarles  i Amposta van 

empatar.
Kiki, del Camarles: “va ser un partit 
molt competit en el que nosaltres 
vam començar bé, atents i sòlids, 
tot i les baixes i la lesió de Víctor. 
Res a dir perquè confio amb tots 
els jugadors. Amb els minuts, arran 
d’un parell de córners que no vam 
defensar bé, vam perdre una mica 
de seguretat i l’Amposta va fer el 
0-1 en un córner. Ens costa de-
fensar accions aeries. A la represa, 
vam sortir intensos i Rosales va 
empatar. Amb l’1-1, els dos equips 
vam anar a pel partit. Fou l’Ampos-
ta qui va marcar l’1-2 però va haver 
reacció i al final Raül va empatar i 

encara Rosales va tenir una altra 
opció. Content de l’equip, amb 
bona aportació dels canvis”. Xavi 
Cid, de l’Amposta: “ens va costar 
entrar en el partit. Amb els minuts 
vam fer-ho, amb recuperacions 
de pilota que permetien crear 
ocasions, a més d’un gol anul.lat 
per un fora de joc que no va ser-
ho. Raül, de cap, va fer el 0-1. A 
la represa, aviat, el Camarles va 
empatar. El partit va tenir alterna-
tives però nosaltres vam crear més 
ocasions, fent Carles l’1-2. Llavors 
va haver un penal claríssim a Fer-
reres que no fou xiulat. Al final, el 
Camarles va empatar. Pel treball i 
ocasions mereixiem guanyar”.
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NERVIS AL PARTIT 
S. JAUME-BATEA (1-5)

3A CATALANA

EL R BÍTEM ES REFÀ 
CONTRA EL J I MARIA

El líder Batea va guanyar al camp 
del cuer Sant Jaume (1-5), però no 
va decidir fins la represa. Anton, 
del Sant Jaume: “nosaltres, dins 
de les nostres possibilitats, vam 
fer el que devíem i al primer temps 
ens va anar bé. El Batea dominava 
i va tenir opcions. Però el nostre 
porter va a més amb les jorna-
des i va evitar-les, així com l’equip 
amb un bon treball defensiu. I, 
amb tot, Coto va marcar l’1-0 en 
la nostra ocasió. Ells es van posar 
molt nerviosos fins a la represa, 
a partir de l’1-2, que fou quan es 
van imposar. Content del treball 
de l’equip i  tot i que se’ns diu que 
estem morts, millorem i donarem 
ensurts”. D’altra banda, Anton vo-
lia dir que “el futbol és molt bonic 
però diumenge van haver actituds 
que van en contra. En els anys que 
porto, que ens són molts, no havia 
vist el del diumenge per part de la 
banqueta del Batea, en concret 
del seu tècnic. Mentre anaven 
perdent, es va alterar moltíssim 
fins i tot amb amenaces i amb una 
prepotència que no calia, dient 
a la primera meitat que anaven 
perdent perquè la culpa era seua 
perquè havia deixat jugadors titu-
lars a la banqueta i que ja veuriem 
quan sortirien. El Batea és el millor 
equip del grup, però ha de ser res-
pectuós i si anava perdent al camp 
del cuer, que no ha puntuat, ha de 
saber gestionar-ho, però no amb 
tants nervis. Després, una vegada 
ells anaven guanyant i, com els 
havíem fet patir al primer temps, 
van mossegar totes les pilotes fins 
golejar-nos. Llavors sí que tot era 
calma. No li vaig donar la mà al 
seu tècnic al final perquè no em 
va agradar gens la seua actitud. I 
hem de tenir tots clar que al dia 
següent hem d’anar a treballar. 
Per això que no calen tants ner-
vis”. José López, del Batea: “ens 
vam trobar amb un ambient molt 
hostil, amb insults i nervis a la gra-
deria. Dins del camp, res a dir. Els 
joves jugadors del Sant Jaume 
van estar correctes. Però fora, 
massa tensió. L’àrbitre tampoc va 
ajudar i a sobre ens va expulsar a 
Paul per protestar dos penals molt 
clars. També dir que nosaltres, si 
haguéssim aprofitat les ocasions, 
no haguéssim donat peu a tants 
de nervis. A la represa, l’equip va 
reaccionar i van arribar els gols. 
Lamentar tot el que va passar. Per 
la meua part, em disculpo per un 
comentari que vaig fer-li al tèc-
nic local, durant el primer temps, 
i que no hagués hagut de fer-lo 
però també dir que el que estava 
passant amb la tensió que hi havia 
fora del camp no era normal i no 
sabíem perquè va ser així”.

Jordi Vallés, de R Bítem: “el par-
tit a la primera meitat va ser molt 
igualat, sense control per a ningú 
i un parell d’ocasions per a cada 
equip, amb un Jesús i Maria més 
intens i concentrat que era mi-
llor en les disputes. No obstant, 
al minut 40, nosaltres en una 
jugada per banda vam marcar. A 
la represa ells buscaven l’empat 
i nosaltres contraatacàvem. Vam 
patir molt fins que vam senten-
ciar al 85”. Balada i Mimoun van 
marcar. Sorolla (exTortosa) s’in-
corpora al Bítem. David Garcia, 
del J i Maria: “el partit va ser molt 
equilibrat. Al primer temps, do-
mini altern i 2 ó 3 ocasions per 
equip. Ells encert amb gol de Ba-
lada, a centrada d’Emili que, per 
a mi, estava en fora de joc. Tam-
bé penso que Paulino mereixia la 
vermella i va veure la groga. A la 
represa, mateixa dinàmica però 
les 2 ó 3 ocasions nostres van ser 
molt més clares que les del Bí-
tem. No vam marcar i al final 2-0. 
Un empat no hagués estat injust. 
Lamentar les lesions de Geri al 15’ 
i Borràs a la represa. Arran d’una 
falta va haver una mà d’un juga-
dor local de la tanca dins l’àrea 
que l’àrbitre no va veure”. 

L’ALDEANA S’IMPOSA 
A LA CAVA (2-3)

L’EBRE GUANYA A LA 
RÀPITA B (3-4)

EL GODALL PUNTUA A 
FLIX EN AFEGIT (1-1)

L’Aldeana, després de perdre amb 
l’Arnes, va recuperar-se a la Cava 
(2-3). Partit accidentat amb mas-
sa tensió. Els caveros, 1 punt de 
12, queden ara lluny de l’objectiu. 
Els aldeans són tercers. Mica va 
fer aviat el 0-1. Moha va empatar 
per als locals que van quedar-se 
amb deu per expulsió de Raimon. 
A la represa, amb espais, l’Aldea-
na va trencar amb la velocitat de 
Thomas i Villa. I Robert va posar 
l’artilleria amb dos grans gols, 
culminant grans contres. I els de 
Bartolo van tenir altres opcions. 
L’1-3 deixava el partit encarrilat 
per a l’Aldeana que, no obstant, 
va haver de patir amb el 2-3, de 
Carles. Allí el derbi es va crispar. El 
local Musta fou expulsat. I també 
el visitant Robert. Nervis. Al final, 
2-3 i malestar aldeà per la tensió. 
Juanjo Prats, director esportiu de 
la Cava, lamentava el que va suc-
ceir i disculpava actituds que van 
produir-se “com la d’Ismail, que 
m’ha transmès que li sabia mal el 
que havia passat amb Jonatan”. 
Prats va anunciar dos fitxatges 
més i va assumir que la dinàmica 
no és L’esperada. I manté el que 
va dir que si no es pujava “seria 
un  fracàs”.

Joan Subirats, de la Rapitenca: 
“disgustats amb l’actuació de 
l’àrbitre. Vam remuntar en dues 
ocasions, al primer temps, amb 
gols d’Àlex i Regolf. A la represa 
el partit estava igualat i obert, 
però un penal que es va inven-
tar l’àrbitre va ser el 2-3. Això ens 
va afectar. L’Ebre, amb espais, va 
marcar el 2-4 i, llavors, vam re-
accionar fent el 3-4 i tenint Re-
golf i Reverté opcions per em-
patar. Sap greu que una decisió 
arbitral alteri un bon partit con-
tra un gran equip”. Xavi Subirats, 
de l’Ebre: “partit trepidant i molt 
intens al camp del millor equip 
que he vist fins ara. El ritme va 
ser molt alt en una primera mei-
tat amb alternatives i dos grans 
gols de Montesó i Pau, de falta 
per l’escaire. Però la Rapitenca va 
reaccionar i va empatar dues ve-
gades. A la represa, vam pressio-
nar més amunt i vam estar més 
còmodes. El penal va ser un punt 
d’inflexió perquè amb el 2-3 vam 
seguir intensos i Cirera va marcar 
el 2-4. A darrera hora ens van fer 
el 3-4 i Galiana va traure una pi-
lota sota els pals. L’empat hagués 
deixat un mal cos però també dir 
que no hagués estat injust”. 

El Godall progressa (sis jorna-
des sense perdre). Va empatar 
al camp d’un Flix que ara porta 
3 partits sense guanyar (1 punt 
de 9). Landa, del Flix: “la primera 
meitat va ser totalment nostra. 
Vam dominar i vam crear opci-
ons, a més del gol. A la represa, 
fins el minut 75, la dinàmica va 
ser la mateixa, amb control nos-
tre. Però no vam sentenciar i el 
Godall, amb joc directe, ens va 
pressionar. L’àrbitre no va xiu-
lar un penal a l’àrea nostra però 
després per compensar ens va 
xiular moltes faltes a la frontal i 
va xiular fores de joc molt dub-
tosos. En afegit Godall va em-
patar. El resultatno va ser just”. 
Robert, del Godall: “la primera 
meitat va ser igualada, amb més 
domini del Flix però sense cre-
ar ocasions, tot i marcar arran 
d’una falta. Nosaltres vam bus-
car la contra i dir que les oca-
sions més clares ja van ser del 
Godall. La represa va ser nostra, 
amb 2 ocasions molt clares i un 
penal clamorós no xiulat. Al final, 
Piñeiro va fer l’1-1. Mereixiem els 
tres punts, sobre tot a  la segona 
part vam ser superiors al Flix en 
joc, posicionament i ocasions”. 

SANTA-OLIMPIC, 
FINAL TREPIDANT
El Santa Bàrbara va guanyar 
l’Olímpic Móra d’Ebre (2-1) en 
un partit trepidant. El Santa va 
avançar-se amb un gol de falta 
de Genís, molt similar al que va 
fer, també de falta, a la Cava. El 
partit va ser molt intens i amb al-
ternatives amb dos porters pro-
tagonistes, Centelles del Santa 
Bàrbara i Nogales de l’Olímpic. A 
la represa, l’Olímpic va fer un pas 
avant i Sufi, que tornava a l’equip, 
va marcar un gran gol des de la 
frontal de l’àrea local. Amb l’1-1 
el partit es va tornar boig, amb 
possibilitats a les àrees. Arran 
d’una acció d’estratègia, Ivan 
Vallés va marcar el 2-1 amb una 
canonada. L’Olímpic no va estar 
gens encertat per defensar la 
jugada. Però l’emoció es va pro-
duir en afegit. El visitant Sufi va 
fer falta al porter local. L’àrbitre 
no va xiular-la i el planer agustí 
va agafar la pilota amb les mans, 
dins de l’àrea. Hi havia falta, però 
Agustí va estar innocent. Ramon 
va tirar el penal, però Centelles 
va aturar-lo. L’àrbitre va xiular el 
final del partit i euforia local des-
prés de 4 jornades sense gua-
nyar. L’Olímpic va veure frenada 
la ratxa de 4 triomfs seguits. 

Formacions del Móra la Nova i, baix, del CF Santa Bàrbara el dia de la presentació.
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TRIOMF DE L’ARNES 
CONTRA EL CORBERA

REACCIÓ DEL CATA, A 
AMPOSTA (2-4)

Roger, de l’Arnes: “va ser un 
partit vibrant, amb molt ritme. 
Nosaltres vam començar bé du-
rant uns 15 minuts en què vam 
crear oportunitats i Manero va 
marcar l’1-0. Però el Corbera va 
sorprendre amb les idees clares i 
jugant bé a l’espai. I va remuntar 
en dues accions  a pilota atura-
da. El Corbera va acabar millor 
la primera meitat, sent superior 
i podent fer algun gol més. A la 
represa nosaltres vam fer canvis, 
que van anar bé, i ens vam impo-
sar. Gordo va empatar i vam tenir 
més ocasions. John, de cap, va 
fer el 3-2. Vam sumar una vic-
tòria que vam merèixer”. L’Arnes 
només ha perdut un partit en 5 
jornades. José Ramon López, 
del Corbera: “vam fer una pri-
mera meitat molt completa, sent 
superiors a l’Arnes i remuntant 
el marcador. La represa, amb la 
forta pluja i el camp enfangat, 
ja va ser més complicada. Ells 
van marcar en una acció a pilo-
ta aturada i en una contra. Es va 
perdre però l’equip millora. Con-
tents amb l’actitud”. Marc i Qui-
que van ser baixa en un Corbera 
amb qui van debutar 3 jugadors 
que van donar solidesa. 

To, de l’Amposta B: “va ser un dels 
pitjors partits. A la represa, amb el 
0-1, tot i cometre una indecisió 
que fou el 0-2, vam estar una 
mica millor i Versiano, amb dos 
gols, va empatar. Però una altra 
indecisió en transició defensiva 
va comportar el 2-3. I al final, 
en una acció en què la pilota era 
del Catalònia, en un bot neutral, 
ells no la van tirar fora, i nosal-
tres vam badar després al darrera 
i el seu davanter, que potser no 
havia de pressionar, va fer-ho i 
va marcar el 2-4. Res més a dir”. 
Chema, del Catalònia: “sense fer 
un gran partit, vam millorar. Pri-
mers 25 minuts molt bons, fent 
el 0-1 Aleix de penal. Després, tot 
i seguir bé en defensa, ja vam es-
tar imprecisos amb la pilota. A la 
represa, vam fer el 0-2 però vam 
seguir tenint pèrdues. I l’Amposta 
va empatar. Vam fer algun retoc 
i Lluís va marcar el 2-3. I al final 
va venir el 2-4  que fou polè-
mic perquè l’Amposta creia que 
no havíem d’anar a per la pilota 
després d’un bot neutral. Segons 
meus jugadors, l’àrbitre va acla-
rir que era pilota per a nosaltres i 
per això es va seguir la jugada. Es 
el que puc dir”.

L’EBRE VA GOLEJAR 
EL TIVENYS (6-0)

EL MASDENVERGE, 
SUPERIOR AL XERTA

Primera victòria de l’Ebre Escola 
B (6-0). Segons el mister Vaquer: 
“partit complet. L’equip va sortir 
molt connectat i amb una gran 
jugada col.lectiva va fer l’1-0, gol 
del juvenil Oussama. Vam se-
guir tenint el control, i amb una 
gran passada interior de Miguel, 
David va fer el 2-0. Vam baixar 
una mica el ritme, i el Tivenys va 
tenir 2 ó 3 arribades amb rema-
tada. Abans del descans, Jaume 
va marcar el 3 a 0 de penal. A 
la represa, no vam baixar la in-
tensitat i vam buscar els espais.  
Dani Porcar va marcar el 4-0 i 
després Amine i Adrià establirien 
el 5 i 6 a 0 final. Satisfet (en es-
pecial dels 3 juvenils). L’equip va 
creixent, i quan disposa de més 
efectius competeix bé”. David 
Montardit, del Tivenys: “no vam 
adaptar-nos a les dimensions 
del camp i l’Ebre, reforçat amb 
jugadors del primer equip, es 
va imposar. Tampoc vam tenir 
encert en les ocasions puntuals 
que vam crear per poder entrar 
en el partit. I no és excusa però 
el darrer quart vam acabar en 10. 
Es trenca la ratxa. Ens haurem 
de refer, després del descans”. El 
dia 8 es jugarà el Pinell-Tivenys.

El Masdenverge va golejar el Xer-
ta (4-0). Els locals van començar 
molt bé el partit, amb bona pro-
posta, amb transicions elabora-
des. I creant, d’aquesta forma, 
diverses arribades, amb un gol 
anul.lat i fent l’1-0 que va marcar 
Xavi. La bona feina dels locals, 
molt posats, va coincidir amb 
un Xerta poc intens i apàtic, que 
venia d’una jornada de descans i 
va notar-ho. El Masdenverge va 
anar per feina i Jordi va marcar el 
2-0. El Xerta va tenir una ocasió 
però del 2-1 es va passar al 3-0, 
obra de Juan, davant la passivitat 
visitant. Als darrers minuts de la 
primera meitat, el Xerta va fer un 
pas avant i va tenir ocasions però 
sense encert. A la represa, als 10 
segons, Juan, amb qualitat, va 
marcar el 4-0. El partit va quedar 
sentenciat i va perdre intensitat. 
El Xerta va tenir diverses possi-
bilitats per a poder marcar. Però 
no era el seu dia. Al final, amb 
espais, el Masdenverge tam-
bé va tenir un parell d’opcions 
a la contra. Els de Poley foren 
superiors, i es recuperen amb 
la sisena victòria a casa. El Xer-
ta, després del descans, va veure 
frenada la seua ratxa de resultats. 

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

47
25
28
28
20
19
20
28
23
21
15
19
11
11
11
13
17
8

19
5
11
17
16
17
21
19
20
23
12
15
12
21
21
31
32
52

29
27
23
21
19
19
19
17
17
17
16
13
13
12
7
6
5
0

TERCERA                    GF       GC     PNTS

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

24
19
21
25
16
19
17
13
12
19
11
14
10
8

9
7
8
17
12
11
11
17
15
22
17
27
28
27

24
19
18
18
13
12
12
12
9
7
6
4
3
0

QUARTA                    GF       GC     PNTS

TRIOMF CANAREU A 
MÓRA D’EBRE (1-3)
Emilio Pedrola, de l’Olímpic B: 
“inici intens nostre fent aviat el 
primer gol. Poc va durar l’alegria 
ja que després de dos jugades 
de desencert nostre, l’Alcanar 
va remuntar2. Una primera part 
de molta intensitat però en mol-
tes impresicions i joc poc vistos. 
A la represa, en una contra ben 
lligada va arribar el tercer gol ca-
nareu. A partir d’allí vam inten-
tar-ho però no vam poder en-
trar en el partit. Encara no hem 
puntuat però seguirem treba-
llant per aconseguir-ho”. Miquel 
Cervelló, de l’Alcanar: “va ser un 
partit molt disputat. L’Olímpic, 
aprofitant una errada nostra, es 
va avançar amb l’1-0. Però vam 
reaccionar i amb dos bones 
contres vam remuntar, fent-nos 
amb el domini del joc. Fou im-
portant ser efectius en les oca-
sions, a diferència d’altres jorna-
des. A la represa arran d’una altra 
contra, molt ben elaborada, vam 
fer l’1-3 i llavors l’equip va seguir 
molt ferm en defensa. Victòria 
important per crèixer i que no va 
ser fàcil. L’Olimpic em va agra-
dar. Idees clares i saben a que 
juguen. Ara no han puntuat però 
a la segona volta faran feina”. 

ROQUETEN I LA 
CALA EMPATEN

EL GINESTAR, LÍDER 
INFLEXIBLE

Empat sense gols que no va sa-
tisfer a cap dels dos equips. Mi-
quel Campos, cap de premsa del 
Roquetenc: “l’inici del partit fou 
trepidant amb ocasions dels dos 
equips. Després el partit va tra-
var-se. A la represa, l’Ametlla va 
fer un pas avant i va insistir més 
en atac, però nosaltres vam es-
tar ferms en defensa, esperant 
la contra i, d’aquesta forma, vam 
tenir una opció en una acció 
d’Ivan i una al final de Quim anul.
lada per un fora de joc que no 
era. Seguim sense poder guanyar 
a casa”. Ivan Romeu, de l’Amet-
lla: “ens va costar adaptar-nos a 
l’estat del camp, de gespa natu-
ral, però vam anar progressant 
i vam acabar la primera meitat 
dominant el joc. A la represa, 
com en altres jornades, vam ser 
superiors, amb més presència 
ofensiva i diverses situacions 
dins de l’àrea rival. Però ens cos-
ta molt fer gol. Vam jugar amb 
defensa de 3 i vam insistir però 
no vam poder marcar. Ells al final 
van tenir una arribada invalidada 
per un fora de joc que no era. 
Però no hagués estat just. Vam 
fer mèrits per guanyar”. La Cala 
fa 5 jornades que no guanya.

El Ginestar va guanyar al camp de 
la Cava B (2-4) i segueix sent un 
líder ferm, havent guanyat tots els 
partits. Segons Àngel Guiu, tècnic 
del Ginestar: “vam començar el 
partit força bé, molt ben posici-
onats i als 10 minuts ja havíem 
fet diverses arribades amb possi-
bilitats. Després el partit va igua-
lalar-se però arran d’una bona 
jugada, ben  trenada, Aleix Figue-
res va marcar el 0-1. La Cava va 
empatar i el parit es va obrir. Una 
falta amb un tret espectacular de 
Figo va suposar l’1-2. Un golàs 
des de 30 metres. No obstant, 
acte seguit, la Cava va tornar a  
empatar. Amb el 2-2 es va arri-
bar al descans. A la represa, vam 
anar a buscar el tercer gol però 
no va ser fàcil. El partit va ser un 
xic brusc i l’àrbitre no va saber ta-
llar-ho. Rafik, amb un cop de cap, 
va establir el 2-3 i el partit va estar 
incert fins que Rafik va marcar el 
2-4 en afegit. Victòria treballada 
i molt complicada. Seguim ferms 
però som conscients que queda 
molt”. Aclarir que la Cava ha tin-
gut converses amb Mario Maza 
però el fitxatge no s’ha pogut 
produir fins ara per motius per-
sonals del tècnic. 

EL R BÍTEM SORPRÉN 
LA FATARELLA (2-2)
Robert Costa, de la Fatarella: “va 
ser un partit d’aquells en els que 
per molt que ho intentes no aca-
ben de sortir les coses. Aviat, ar-
ran d’un penal, ells van fer el 0-1. 
Tot i tenir ocasions com un tra-
vesser, no vam empatar fins la re-
presa. Acte seguit, ells van fer l’1-2 
aprofitant una jugada mal defen-
sada per nosaltres. Va ser de les 
poques ocasions que van crear. 
Al minut 60 vam empatar i sem-
blava que remuntariem. Però tot 
i gaudir d’ocasions no vam estar 
encertats en la definició”.  Sisco 
Martí, del R Bítem: “vam canviar el 
sistema i vam jugar més replegats 
i l’equip es va trobar còmode. 
Alessandro, de penal, va fer el 0-1 
i fins el descans vam aguantar, si 
bé la Fatarella va dominar més. A 
la represa, de penal, ens van em-
patar però Koutari va marcar l’1-
2. De penal ens van tornar a em-
patar i llavors vam haver de patir 
però vam saber fer-ho. Sobre el 
minut 75 va haver un penal clar a 
l’àrea local que no fou xiulat. L’àr-
bitre va poder ser l’únic que no va 
sentir el cop. Al final, 2-2 i satisfet 
del treball. Felicitar la Fatarella pel 
bon comportament que el dele-
gat i els jugadors van tenir”.

1-3: EL GANDESA B 
S’IMPOSA A JESÚS
Pau Alegria, del Cata: “vam rebre 
aviat el 0-1 amb un centre-xut. 
Però vam reaccionar i vam em-
patar, amb altres opcions. Pri-
mera meitat nostra. A la represa, 
aviat, una acció en què el jugador 
del Gandesa s’ajuda de la mà en 
el control va acabar en una falta 
nostra i, d’aquesta, 1-2. Llavors el 
Gandesa es va fer amb el control 
del joc, jugant bé, tot i que sense 
crear opcions. Per a mi, un ferm 
candidat a l’ascens. En possi-
ble fora de joc, ens van fer l’1-3. 
Vam reaccionar amb ocasions i 
un penal que va suposar segona 
targeta. El vam fallar. Una llàsti-
ma perquè quedava un quart. El 
partit, davant d’un bon rival, va 
ser igualat però els petits detalls 
no van estar del nostre costat una 
setmana més”. Joel, del Gandesa: 
“a la primera meitat, amb el 0-1, 
el Catalònia es va imposar i va 
empatar i va tenir opcions. A la 
represa, nosaltres vam tenir més 
actitud i vam jugar més la pilota. 
En pocs minuts vam fer dos gols. 
Va ser important el penal que va 
aturar Miki, quan ens vam que-
dar amb 10. Després, amb espais, 
vam tenir altres possibilitats. Feli-
citar l’equip per la segona meitat”. 
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VOLEI TAEKWONDO

BÀSQUET

TRIOMF DEL 
SÈNIOR MASCULÍ, 
FORA DE CASA

MARTÍ CERVELLERA, 
CAMPIÓ DE 
CATALUNYA

EL CANTAIRES 
S’IMPOSA I ÉS 
LÍDER EN SOLITARI

El sènior masculí va guanyar 
per 1-3 al camp de l’AE Aula. Els 
nois de Roquetes van jugar un 
partit amb consistència tàctica 
i encertats tant ofensiva com 
defensivament (exceptuant un 
segon set on el joc ha estat ple 
de dubtes). L’Aula era un rival 
directe a la taula i els nois de 
Roquetes no van fallar. El juve-
nil masculí es va retrobar amb la 
victòria i ho va fer a casa con-
tra el cuer, el Mundet. Juvenil 
femení: CV Roquetes 2-3 Balà-
fia Vòlei-Claver. Derrota en un 
ajustat tie-break (13-15) en un 
partit molt irregular de les noies 
de Roquetes. Cadet femení: CV 
Roquetes 0-3 Balàfia Vòlei Cla-
ver. Partit dominat pel rival en 
tot moment. Infantil femení: CV 
Roquetes 0-3 Balàfia Vòlei-Cla-
ver. Contundent derrota. Les lo-
cals es van veure superades en 
totes les facetes de joc.

L’Aldeà, de 9 anys, Martí Cerve-
llera (Taekwondo Alfaro d’Am-
posta) ha aconseguit el campi-
onat de Catalunya infantil per 
segon  any consecutiu, en la la 
categoria de menys de 25 kg.
*L’strongman de Deltebre Joan 
Ferrer, fou segon de la Lliga 
Nacional. Tot i guanyar l’última 
prova, el líder, amb els mateixos 
punts, es va adjudicar el títol en 
obtenir més bons resultats en les 
proves parcials.
*El tècnic deltebrenc Rafa Flores, 
seleccionador absolut del com-
binat estatal, és campió del món 
de Curses per Muntanya. 
*La vuitena edició de la Tren-
cacims Paüls presenta novetats. 
L’Ultratrail de 75 km i 5.300 me-
tres de desnivell n’és una. Una 
altra, la Ultramarató i la Mitja 
Marató formaran part de la si-
sena edició de l’Spain Ultra Cup 
(SUC)–El Circuito del Lobo 2020.

La sorprenent derrota de l’Àgui-
les a la pista del Manyanet Reus 
B, va desfer l’empat al capda-
munt de la classificació en favor 
del Cantaires Tortosa que no va 
fallar en el duel de rivalitat co-
marcal davant el Bàsquet Móra 
d’Ebre, al que s’imposava per 30 
punts d’avantatge. En la jorna-
da de dissabte, el club tortosí va 
presentar els dotze equips en un 
acte multitudinari. D’altra ban-
da, l’Ametlla va sumar la tercera 
victòria Consecutiva. La Sénia va 
perdre a la pista del Carme Bàs-
quet sub-21 per vint-i-sis punts 
de diferiència. La nota positiva 
del grup segon, va ser la victò-
ria del Bàsquet Rapitenc enfront 
l’actual líder del grup, el Morell 
B, per cinc punts de marge amb 
el 72 a 67. En l’altre compromís 
derbi ebrenc que es va resoldre 
per un ajustat 68 a 64 a favor del 
Pitbox Amposta davant l’Alcanar. 
(J Ferrando/ebredigital)

EL PERELLÓ
VICTÒRIA A LA 
PISTA DEL MOLINS 
DE REI (22-29)

L’Handbol Club Perelló es va re-
cuperar de la derrota anterior a 
la pista del Molins (22-29). 
Com informa el Facebook del 
club perellonenc: “victòria 
alleujadora del sènior a casa de 
l’Handbol Molins de Rei per 22-
29. El partit va començar fluix 
per les visitants i les locals van 
avançar-se al marcador. Llavors 
l’equip perellonenc va treure 
caràcter i va remuntar ràpida-
ment, i a partir d’aquí, les de 
Molins sempre van anar per dar-
rera. Es van mantenir avantatges 
fins el 22-29 final. Destaquem la 
participació de totes les jugado-
res (cosa ja habitual en tots els 
partits) i els seus corresponents 
gols. 2 punts importants que 
ens situen a la mitja tabla de-
primera catalana de l’Handbol 
femení”. En la propera jornada, 
el sènior rebrà demà dissabte el 
Palafrugell (19.30h).

FUTBOL SALA
RESULTATS DE LA 
LLIGA TERRES DE 
L’EBRE

Partits de la setena jornada: 
UD AP-AME Ametlla  4-12
AFS Deltebre-FS Toscà  3-2
TM Tortosa-Dermisa  3-3
Bull Boys-Dertochip   10-9
Campredó-Rapitenc   3-0
Lligallos-Benifallet     3-2
Golafre-Roquetes    13-2

HANDBOL HANDBOL
CARA I CREU PER A 
L’AMPOSTA EN ELS 
DOS PARTITS

RESULTATS DEL 
CENTRE D’ESPORTS 
TORTOSA

El Club Handbol Amposta La-
grama disputava dos partits. Di-
vendres va assolir una important 
i merescuda victòria en jornada 
de recuperació, contra el Puchi 
per 28-20. Però diumenge va 
caure contra el Sant Vicenç (16-
23), el segon classificat. L’equip 
va plantar cara, tot i les baixes 
de Georgina Vila, Jèssica i Laia 
Hernández, que van fer que Sasa 
Jovic convoqués a quatre juga-
dores juvenils. La primera meitat 
va ser anivellada. Però a la re-
presa un parcial de 0-6 va de-
cidir. El proper cap de setmana 
no hi ha lliga. Altres resultats del 
club: Juvenil femení: Ampos-
ta-Perelló (24-15). Cadet feme-
ní: Amposta-Ribes (28-25). Aleví 
femení: Amposta-Sant Llorenç 
(12-4). Cadet masculí: Ampos-
ta-Sant Miquel (26-26). Infantil 
masculí: Amposta-OAR Gràcia 
Sabadell (36-25).

Infantil masculí: CET-Molins  
15-36. No es va poder entrar en 
el partit. Superioritat de l’equip 
barceloní. Cadet masculí: Sa-
lou-CET 26-26. Cedeixen l’em-
pat després d’haver dominat el 
marcador durant gairebé tot el 
partit. Juvenil femení: BM Gra-
nollers-CET 31-32. Impressio-
nat partit a una pista santuari de 
la categoria. I les noies ho van 
merèixer, tot i el complicat del 
repte, van fer un partit rodó i 
mai van deixar de creure en la 
victòria. I la van aconseguir. Ju-
venil masculí. La Salle-CET 24-
26. Nova victòria a domicili, que 
deixa l’equip segon a la classifi-
cació per una setmana més. 
Per acabar, el sènior masculí del 
CET va guanyar el Sabadell per 
32-22. La intensitat en defensa 
per part, les bones actuacions 
de la porteria i la fluïdesa de joc 
en atac van ser claus. 

VETERANS
L’AMETLLA DE MAR 
GOLEJA EL LÍDER 
(4-1)
Partits 5a jornada
Delta de l’Ebre,       descansava 
Alcanar-Tortosa                    6-3
Ametlla-Roquetenc              4-1
Canareu-Perelló      5-3
Vinaròs-Aldeana             ajornat
Rapitenca-Amposta             0-0

ESGRIMA
GERARD GONELL, 
CAMPIÓ DEL 
TORNEIG ESTATAL

El tirador de la Sala Esgrima Am-
posta, Gerard Gonell, va vèncer 
en totes les seves confrontacions 
i es va endur el primer lloc del 
rànquing nacional júnior, dispu-
tat a Madrid. “A més, per equips, 
hem aconseguit la tercera plaça 
a la fase nacional, així classifi-
cant-nos per al Campionat de 
Espanya.  Un reconeixement es-
pecial al meu poble Sant Jaume 
d’Enveja “on els valors son la nos-
tra victòria”.  

FCF
‘TOTS SOM UN EQUIP’ REPARTEIX MÉS 
DE 3.500 PILOTES ENTRE ELS CLUBS 
CATALANS

La Federació Catalana de Futbol 
ha engegat el repartiment d’un 
total de 3.588 pilotes oficials 
entre els clubs d’arreu del ter-
ritori, dintre la nova campanya 
TOTS SOM UN EQUIP, d’impuls 
del futbol i futbol sala amateur 
català. Amb aquesta acció, l’ens 
federatiu gratifica amb una en-
trega extraordinària de tres pilo-
tes per conjunt els 1.196 equips 
que engloba el projecte —814 
de futbol i 382 de futbol sala—, 
després de la disputa del pri-
mer tram del campionat. Al llarg 
d’aquests dies, els clubs estan 
rebent les pilotes en una caixa 
corporativa amb els colors i la 
imatge de TOTS SOM UN EQUIP, 
a més d’un dossier informatiu 
de la campanya i una carta del 
president de l’FCF, Joan Soteras, 
acompanyant el material. En fut-
bol, s’obsequia els equips amb el 
nou model FUTCAT 1, que té els 
colors de la senyera, mentre en 

futbol sala es lliura la FUTSAL 1, 
que s’utilitza en els partits de la 
Lliga Catalana de Futbol Sala.
A la vegada, aquesta entrega 
s’afegeix a l’ajut en pilotes ofici-
als que facilita l’FCF des de fa set 
temporades a tots els equips que 
han finalitzat les competicions 
el curs anterior, cinc en el cas 
de futbol, i tres per als conjunts 
de l’LCFS en futbol sala, efectuat 
amb anterioritat a l’inici de la lliga.
Com a informació de servei, tots 
aquells clubs que encara no ha-
gin rebut les caixes TOTS SOM 
UN EQUIP amb les tres pilotes 
per equip amateur gentilesa de 
l’FCF, poden posar-se en con-
tacte amb la seva delegació ter-
ritorial de referència, per tal de 
gestionar l’entrega del material. 
Amb aquesta iniciativa, la FCF 
referma el seu compromís amb 
tots els clubs del futbol i el futbol 
sala amateur català, a través de la 
nova campanya.
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EQUIPS DE LA JORNADA. SEGONA                               TERCERA I QUARTA

Joaquin Celma, col.laborador de Més Ebre, va córrer la carrera Aficions (del R Madrid i l’Atlètic). Al 
final se sumen els temps per decidir l’equip guanyador. El senienc va córrer amb la de l’Atlètic. A la 
foto, amb el seu grup de running (assegut al centre). 

· Gran moment de l’Arnes i 
en les últimes cinc jornades 
només porta una derrota. I ja 
preparen la cagada de l’ase, 
per al 22 de febre, amb la que 
esperen recaptar 3.000 euros. 
Màrqueting total. Chapeau.
· Aquesta setmana en dos 
camps va pujar la tensió dins 
i fora de camp. Tinguem pau 
si us plau.
· Que difícil és guanyar-li al 
Godall. Solament tres partits 
perduts i dos per la mímima. 
I a Batea va donar guerra 5-3. 
I un Piñeiro que torna a ser 
letal amb 8 gols. Bona feina. 
I atenció que el  “Rifle” Royo 
podria tornar a l’equip.
· És la màgia del futbol: el 
cuer Sant Jaume guanyava 

TERCERA I QUARTA EN OFF

·  Tot són bones notícies a Ascó, 
virtualment gairebé salvat, i ara 
a prop de la promoció. Dissabte 
no van estar bé i van guanyar.  
· UUna segona catalana més 
igualada que mai. Dels sis pri-
mers no va guanyar ningú i dels 
quatre cuers, dos van guanyar i 
un va empatar. I segueix el rè-
cord Guines. Dels 12 primers, 11 
ebrencs.
·  A Nando Garcia li passa com 
a Van Gal, tècnic a qui els seus 
equips no li funcionaven del 
tot fins a la segona Temporada. 
Només dos partits perduts, per 
la mínima i falta el pendent a 
Camarles. Nando em diu: “se-
guim sent humils i treballador. 

PRIMERA I SEGONA EN OFF
Tinc un vestuari per treure el bar-
ret, amb molt bona gent“.
· runo Cordoba va ser l’arbitre del 
partit Camarles-Amposta, els visi-
tants reclamen un penal no xiulat 
i un gol anul·lat. En aquest partit, 
com en d’altres de l’Amposta, era 
present l’exmíster Beto.
· La Rapitenca va perdre el seu pri-
mer partit després de fallar moltes 
ocasions a la segona part contra 
un Riudoms que va assolir la sego-
na victòria amb un protagonista: el 
porter exrapitenc Miki Queral. El 
mister Ramon Sancho va felicitar 
als seus jugadors.
· El Tortosa, en 11 jornades 2 der-
rotes i 4 empats i aquesta setmana 
va salvar els mobles en els últims 

al líder Batea al descans (1-0). 
Però a la segona part, va re-
muntar l’equip de Jose López. 
Fins al descans va ser un partit 
trampa.
· La Cava, fins a la jornada 7, era 
un candidat clar però se’n van 
anar jugadors a Itàlia i alguna 
cosa ha canviat. Només un punt 
en 4 jornades i Juanjo Prats se-
gueix movent Peces. Arribaran 
dos nous fitxatges i un elèctric.
· L’Ametlla juga bé i però li cos-
ta fer gol. Només tres victòries. 
Mereixen tenir més punts. Arri-
baran temps millors.
· El Corbera s’ha reforçat amb 
Jauuad (R. Bonavista), Joel 
Carrasco (Bonavista) i Cristian 
Paredes (Reddis).
· Ximo Martí, que va ser juga-

dor del Jesús i Maria i Santa 
Barbara, i que ara és polític al 
seu poble, vol tornar a jugar a 
futbol i busca equip.
· El Santa Bàrbara necessita-
va la victòria, després de so-
lament aconseguir un punt 
en les últimes 4 jornades. 
L’Olímpic, que va fallar un pe-
nal al 94, va veure frenada la 
ratxa.
· En seixanta segons poden 
passar moltes coses. Els  ju-
gadors de l’Aldeana, Kazu 
fractura del septe nasal. I 
Samper, un tall al cap i 4 
punts de sutura. Ànim als dos.
· Dos anys consecutius han 
pujat filials de 4a catalana: 
Rapitenca i Amposta. El pro-
per podria ser el Gandesa.

minuts davant d’una Ampo-
lla molt ordenada en defensa. 
Aquesta setmana s’espera un o 
dos fitxatges.
· El Gandesa, últimes 8 jorna-
des, només una derrota i per la 
minima (1 gol rebut en 7 jorna-
des).
· Raül Teixido porta dues jorna-
des marcant gols decisius per a 
un Camarles que tenia baixes.
· El Perelló porta 4 jornades 
sense perdre. I s’està fent res-
pectar a camps d’equips com 
Camarles o Gandesa. Està 
competint força bé. 
·  Equips invictes al seu camp: 
Rapitenca, Gandesa i Amposta. 
Fora: Camarles i Canonja.

· Al futbol, i en la vida en gene-
ral, cal ser més humil. Aquesta 
setmana, un equip juvenil gua-
nyava 3-1 a la primera part i en 
el vestidor deien que anaven a 
fer-ne 8. Al final va perdre 3-5.
· El Nàstic és antientrenadors 
de la província. Ni un en les 
últimes 4 temporades i rècord 
Guines: 11 tècnics en les últi-
mes quatre campanyes.
· Un jugador senienc té una 
oferta de 1a catalana de Tarra-
gona i ha dit no. I no és l’Ascó.
· Un jugador que ha estat titu-
lar sempre de tercera catalana 
i és dels millors de l’equip, està 
a la banqueta.
· Xavi Cid té un rècord guines 
ha entrenat Serrano, Camare-
ro, Enric i Nando.
· Des que un entrenador de 
Segona catalana els explica 
contes als jugadors, l’equip 
està invicte.
· Diuen que és de les millors 
fisios d’aquestes terres, la Rut 
de l’Olímpic, amant del futbol 
regional. Des de petita ha cres-
cut al camp de Móra d’Ebre 
junt amb els seus amics, sem-

pre implicada. Té molt d’afecte 
a tots els jugadors, sempre es 
queda el temps que faci falta 
si un jugador està lesionat i els 
jugadors li agraeixen i li dedi-
quen gols quan marquen. Fa 
unes jornades, en un partit, 
algú de la banqueta del seu 
equip va fer-li un comentari 
a l’àrbitre i aquest es va dirigir 
a la banqueta preguntant qui 
havia estat i ella es va autoin-
culpar perquè no expulsés a 
un jugador.
· Un deu a tots els jugadors 
que defensen la samarreta del 
Sant Jaume. Des que va co-
mençar la campanya 7 juga-
dors han deixat l’equip però 
els que segueixen mereixen el 
meu reconeixement. Ser úl-
tims amb zero punts no és fàcil 
per a un equip. Des d’aquí, un 
aplaudiment per a un conjunt 
que malgrat les adversitats ho 
dona tot fins al final dels par-
tits. Gran treball de tot el cos 
tècnic Anton, Paco i Salvador. 
Edu Albacar, que jugava quan 
podia, no ha jugat les darreres 
jornades.

TOP SECRET

ORIOL
(Gandesa)

ENRIC	SALAS	
(Ampolla)

ÑOÑO
(Ascó)

ERIC
(Rapitenca)

EDU LLOP
(M	Nova)

FRAN
(Ulldecona)

VICENT
(Perelló)

SERGI	REALES
(Camarles)

MARC	LOPEZ	
(Amposta)

MARC	BENITO
(Tortosa)

POL
(La Sénia)

ALEIX
(Catalònia)

CESSAY
(Roquetenc)

VILANOVA
(Batea)

PASI
(Godall)

ISAAC
(J	i	Maria)

GERARD
(R	Bítem)

PAU	RODA
(Ebre Escola)

ÀLEX
(Arnes)

RODA
(S	Bàrbara)

FAGES
(Ametlla)

VILLA
(Aldeana)

EQUIPS DE LA JORNADA
SEGONA TERCERA I QUARTA
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PREPARACIÓ:

Partim les albergínies per la 
meitat, les salem i hi afegim 
un raig d’oli. Després les es-
calfem durant 8 minuts a 
màxima potència. Buidem 
la polpa amb una cullera. En 
una cassola daurem l’all pi-
cat i afegim la ceba també 
picada. Introduïm la polpa 
de l’albergínia, la remenem 
bé i vessem el got de vi blanc. 
Tot seguit, afegim l’arròs i el 

sofregim amb la verdura, tirem 
l’aigua i ho deixem coure tot 
durant 20 minuts a foc mitjà  i 
tapat. Mentre es cou l’arròs, en 
una paella a part amb oli tallem 
el pollastre a daus i el daurem. 
Quan l’arròs estigui llest, afe-
gim el pollastre i el formatge 
tendre. Ho deixem fondre i el 
salpebrem. Omplim les alber-
gínies i ... Llest per menjar!
Suggeriments: Podeu afegir-hi 

ALBERGÍNIES FARCIDES
D’ARRÒS I POLLASTRE

INGREDIENTS 4 PERSONES

• 4 albergínies
• 1 ceba
• 1 got de vi blanc
• 200 g Arròs EXTRA Montsià
• 2 grans d’all
• formatge tendre
• 2 filets de pit de pollastre
• aigua
• sal i pebre

petits daus de tomata i pan-
ses.
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TELÈFONS D’INTERÈS 
EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES  (AMBULÀNCIES)

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Hi ha una persona, 
probablement 
d’origen estranger, 
interessada en tu. 
Pot ser que en les 
setmanes vinents, 
t’ho faci saber. Fas 
noves amistats en 
una activitat grupal.

aquari
21/01 al 19/02

Urà oposat a Mart, 
pot donar-te una 
dosi extra pels 
assumptes laborals. 
Potser et caldrà 
valorar cada pas que 
donis, assegurar-te 
bé per obtenir els 
millors resultats.

sagitari
23/11 al 21/12

Felicitats! El Sol entra 
al teu signe i renoves 
energia interna, la 
més important per 
dur endavant els 
projectes. Si hi havia 
coses aturades, es 
poden començar a 
moure.

escorpí
24/10 al 22/11

Mart i Venus al teu 
signe, et poden fer 
més resolutiu. Si te-
nies coses pendents, 
ara pots abordar-les. 
Et preocupa la teva 
imatge. Pretendents 
o pretendentes, a la 
vista.

balança
24/09 al 23/10

Venus comença a 
transitar pel sector 
domèstic i et pots 
sentir tan a gust a 
casa que no voldràs 
sortir. Dies de 
celebracions a casa. 
T’enfoques en un as-
sumpte patrimonial.

àries
21/03 al 20/04

Mart s’oposa a Urà 
i potser és moment 
de fer canvis en la 
manera de gestionar 
l’economia. Compte 
amb els robatoris, 
no perdis de vista les 
pertinences en llocs 
públics.

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

S’activen qüestions 
relatives al sec-
tor familiar i pots 
retrobar-te amb un 
membre de la família. 
De manera previsora, 
comences a preparar 
la llar per l’arribada 
del Nadal.

taure
21/04 al 21/05

En el teu procés 
d’alliberar-te del 
que ja no funciona, 
pots trobar-te en 
aquests dies, amb 
algú que qüestioni 
el que fas, o com ho 
fas. Escolta’l, però tu 
decideixes.

peixos
20/02 al 20/03

Neptú, rep un bon 
aspecte de Mercuri 
que et pot omplir de 
fe i ampliar la pers-
pectiva. Si necessita-
ves una empenta per 
iniciar un projecte, 
sentiràs ganes de 
començar.

lleó
24/07 al 23/08

El Sol comença a 
transitar pel sector 
afectiu. Si tens fills, 
pots viure moments 
entranyables amb 
ells, en aquest pe-
ríode. També pots 
ser que t’enfoquis 
en cercar parella.

bessons
02/05 al 21/06

Molta imaginació 
amb l’aspecte de 
Mercuri i Neptú, 
però cal ser prudent 
en aplicar-la. El Sol 
activa el sector de 
la parella. Si no en 
tens, es pot donar 
una possibilitat.

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

OPORTUNIDAD

AMPOSTA
Se vende todo 

el exterior y 
interior de tienda 
chucherias, café, 
bocadillos, etc...

663 367 690

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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És inevitable i alhora 
necessari fer un balanç a 

partir dels 100 dies, de govern. 

Quines	han	estat	les	
principals actuacions aquests 
100 dies de govern?
L’històric resultat obtingut en les 
darreres eleccions municipals 
ens genera una exigència afegi-
da que hem de saber traslladar a 
la gestió municipal. És per aquest 
motiu que, durant aquests pri-
mers mesos de govern, hem as-
sentat les bases del full de ruta 
del pla de mandat, i hem estat 
treballant amb projectes que ha-
víem iniciat en la darrera legisla-
tura però que no havíem tingut 
temps material per finalitzar. 

Quins	són	aquests	projectes?
Podem citar, per exemple, l’inici 
de les obres de la Sala d’Expo-
sicions, que complementarà el 
Centre Cultural del Delta, i que 
serà un espai d’expressió de la 
cultura de Deltebre. Però també 
l’inici de les obres del Parc Flu-
vial del Delta, ubicat a l’entorn 
del pont Lo Passador i que ens 
permetrà posar en valor un espai 

LLUÍS SOLER
ALCALDE DELTEBRE

Com ha viscut aquests 
primers mesos com 
alcalde?
Amb un grau d’exigència i 
responsabilitat molt alt a 
causa del resultat obtingut 
en les darreres eleccions 
municipals i per donar com-
pliment a les expectatives 
de la ciutadania de Delte-
bre.

Quin lloc de la seva 
població és especial per a 
vostè?
A Deltebre et pots perdre 
en molts indrets màgics, 
però en el meu cas m’agra-
da impregnar-me de la mi-
llor energia i de la millor 
essència Delta al Garxal.

Una frase.
“Ens mant indrem f idels 
per sempre més al servei 
d’aquest poble” de Salva-
dor Espriu.

Un llibre. 
El llibre que estic llegint ara 
és el de “Què fan els bancs 
centrals!” de Ramon Tre-
mosa.

Una cançó.
“L’estaca” de Lluís Llach.

Un hobby. 
Cuinar. 

Compartiria un cafè amb... 
Amb totes  les  persones 
preses i exiliades, fet que 
voldria dir que ja estan el 
llibertat.

MÉS
PERSONAL

Imatge de Poble
Durant aquests darrers anys 
hem treballat per millorar la 
imatge de poble de Deltebre 
i hem implantat nous serveis 
que mai abans s’havien realit-
zat. Exemples d’això els trobem 
amb l’equip que neteja la via 
pública amb la màquina es-
combradora, o amb l’equip de 
neteja d’espais verds, de desai-
gües...En tot cas, tenim un mu-
nicipi complex estructuralment 
i durant aquests anys hem de 
seguir treballant en la mateixa 
línia.

Enfocament	Turístic
Deltebre té amb el sector turís-
tic un dels seus motors econò-
mics i és per aquest motiu que 
des del govern municipal hem 
centrat esforços en realitzar ac-
cions que ens ajudin a promo-

cionar la nostra marca i a donar 
a conèixer el bo i millor de Del-
tebre. En aquest mandat volem 
fer un pas més enllà i redactar el 
Pla de Revalorització Econòmi-
ca, un full de ruta que estableixi 
les mesures d’impuls econòmic i 
ocupacional de Deltebre durant 
els propers 10 anys. 

Polítiques Socials
Hem estat el primer govern en 
ajudar a les famílies que més ho 
necessiten mitjançant els ajuts als 
tributs locals i els ajuts d’urgència 
social, i com a alcalde estic força 
orgullós d’aquest fet. La ciuta-
dania que s’ha acollit a aquests 
ajuts ha obtingut, de mitjana, una 
rebaixa dels seus impostos mu-
nicipals en un 50%. És per aquest 
motiu que, malgrat que els ser-
veis socials són competència del 
Consell Comarcal del Baix Ebre, 

des del govern municipal segui-
rem estant al costat dels veïns i 
veïnes, i de la justícia social con-
solidant aquests ajuts. 

Planificació	Territorial	i	
Defensa	del	Territori
En aquest punt tenim dos ob-
jectius concrets. Per una banda, 
estem treballant amb el POUM 
per tal que aquest es pugui apro-
var durant l’any 2020 i així poder 
donar una solució a les proble-
màtiques urbanístiques de molts 
veïns i veïnes de Deltebre. 
Per altra banda, en la passa-
da legislatura vam presentar un 
projecte innovador que ens per-
metia pal·liar els efectes de la re-
gressió amb uns dics intel·ligents 
i submergibles. A hores d’ara 
estem gestionant la recerca del 
finançament amb les administra-
cions competents per promoure 

Quins  SÓN ELS PROJECTES PEL QUE FA  A:
aquesta prova pilot i començar 
a actuar en una qüestió que 
necessita accions d’urgència.

Cohesió	Social
Deltebre està més viu i amb 
més activitat que mai. Durant 
aquests anys hem impulsat 
esdeveniments multitudinaris 
com són el cas de Mescla, el 
Carnaval, lo triatló...i durant els 
anys vinents seguirem refor-
çant totes aquestes actuacions 
que desperten essència Delta. 
Però a banda, treballarem per 
dotar d’ànima i contingut als 
equipaments que hem ade-
quat durant el mandat anterior, 
realitzant i dinamitzant calen-
daris d’activitats per a tots els 
públics. Tot això, evidentment, 
cercant la complicitat de l’am-
pli i variat teixit associatiu que 
tenim al nostre municipi.

que ha estat sempre infrautilit-
zat.

Aquesta	setmana	s’ha	
aprovat el pressupost de 
l’any 2020 de l’Ajuntament 
de	Deltebre.	Què	en	podria	
destacar? 

El pressupost aprovat segueix la 
línia del full de ruta que ens ha 
permès transformar Deltebre. En 
aquest sentit, centra les seves lí-
nies d’actuació amb la imatge de 
poble, la projecció econòmica i 
social, i la cohesió social. I ho fa 
enfortint les partides relacionades 

amb aquests conceptes i plante-
jant inversions com, entre d’altres, 
la piscina exterior Agustí Castellà, 
l’entorn del camp de l’Aube o el 
Centre Social del Barracot. Ac-
cions que ens han de permetre 
crear espais de trobada i de con-
vivència per als veïns i veïnes. 


