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««Si mos peguen, m’hi tornaréSi mos peguen, m’hi tornaré»»

Aquestes foren les paraules que Trini Forés, de 94 anys i traspassada aquest diumenge, va pronunciar l’1-O de 2017 

després de les càrregues de la Guàrdia Civil al pavelló de la Ràpita. Trini i la seva germana són icones rapitenques del 

que va passar aquell dia. Sempre estaran al record. Orgull rapitenc!
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La campanya “Invulnerables amb visió” 
ha arribat a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
El programa Invulnerables, 

la iniciativa contra la 
pobresa infantil liderada per 
“La Caixa”, Natural Òptics 
Group i Sor Lucía Caram, 
continua impulsant la 
campanya “Invulnerables 
amb visió”, una acció que 
es du a terme en centres 
oftalmològics de referència 
a Catalunya on és present el 
programa Invulnerables, a fi 
de vetllar per la salut visual 
dels nens i nenes com a pas 
indispensable per garantir 
el seu benestar integral i el 
suport fonamental per al seu 
desenvolupament cognitiu. 
Així, aquest dissabte, 23 de no-
vembre, “Invulnerables amb 
visió” ha arribat a les consultes 
d’Oftalmologia de l’HTVC gràci-
es a la confiança dipositada pels 

responsables de la campanya “In-
vulnerables amb visió”, i també a 
la generositat i el compromís dels 
professionals de la Gerència Terri-
torial de l’ICS a les Terres de l’Ebre, 
i en especial del Servei d’Oftalmo-
logia de l’Hospital, i del personal 
d’infermeria i administratiu del 
centre amb els pacients del terri-
tori i particularment amb els més 
desfavorits. 
Coordinada per l’Esplai Blanquer-
na i l’Ajuntament de la ciutat, amb 
la col·laboració de l’equip de la 
Línia pediàtrica de Tortosa, la jor-
nada ha començat a les 8.30 h del 
matí i s’ha allargat fins a les 14.00 h. 

El personal d’infermeria, aux. d’in-
fermeria, administratiu i de treball 
social del centre ha rebut i acom-
panyat en tot moment els 78 nens 
i nenes d’entre 5 i 18 anys de Tor-

TORTOSA

tosa en situació de vulnerabilitat, 
beneficiaris del programa Invul-
nerables. Han comptat també 
amb la col·laboració dels volunta-
ris de la Creu Roja i d’Atzavara-Ar-
rels que han aportat somriures i 
distracció als més menuts de la 
jornada. 
 
Els infants han estat visitats vo-
luntàriament pels oftalmòlegs i 
optometristes del centre junta-
ment amb els optometristes del 
Centre Òptic l’Esguard d’Amposta 
i l’Aldea. A 16 infants dels 78 que 
s’han visitat, que corresponen a 
un 20,51%,  se’ls han detectat de-
fectes refractaris no greus i se’ls 
han prescrit ulleres que han po-
gut escollir i adquirir gratuïtament 
amb els professionals de Natural 
Òptics Group, empresa nacional 
amb seu a Lleida referent dins del 

sector de l’òptica amb més de 
30 anys d’història i 650 òptiques 
associades. 

Amb aquesta iniciativa, que un 
cop més suma les voluntats dels 
promotors d’Invulnerables i de 
la Gerència Territorial de l’ICS a 
les Terres de l’Ebre, volem aju-
dar a prevenir problemes visu-
als dels nens, sinònim de bona 
qualitat de vida per als infants.

Degut a la quantitat
d’articles d’opinió que

estem rebent a la redacció 
i a la manca d’espai per 

publicar-los al diari, podeu 
trobar-los a la nostra web 
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L’opinió del diari queda 
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través de l’editorial.

Els articles d’opinió expressen 
els criteris de qui els signa

i el diari no els fa seus.
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Edita: Una telenovel·la que ha durat una dècada
EDITORIAL

La justícia sueca 
ha anunciat 

que Julian Assange ja no 
està acusat de violació, i 
la fiscalia abandona les 
acusacions contra el fundador 
de WikiLeaks. Recordem 
que Assange va ser acusat per 
una dona d‘haver-la agredit 
l‘any 2010. 
Si la part civil no recorre aques-
ta decisió, gairebé deu anys de 
procediment conclouran en 
un fracàs de la justícia sueca. 
Segons ha comentat Eva-Ma-
rie  Persson, fiscal superior del 
cas, “S’han esgotat totes les in-
vestigacions [...] sense aportar 
les proves necessàries per a una 
condemna”. Els fets es prescri-
uen el 17 d’agost de 2020. Però 
qui és Julian Assange? Com hem 
dit és lo fundador de WikiLeaks, 
una organització internacional 
que va publicar secrets oficials, 
concretament uns documents 
oficials importants relacionats 
amb les operacions militars dels 
Estats Units a l’Afganistan i l’Iraq, 
a més va publicar un vídeo en 
què es veia com soldats ameri-
cans mataven des d’un helicòp-
ter diverses persones. Aquests 
fets van canviar radicalment la 

percepció de lo que allí passava. 
Temps després WikiLeaks va fil-
trar per mitjà d’un conjunt de di-
aris 92.000 documents sobre la 
guerra de l’Afganistan on es de-
mostrava  comportaments cri-
minals de l’exèrcit dels Estats 
Units, més endavant, va publicar 
gairebé quatre-cents mil docu-
ments oficials sobre la guerra 
de l’Iraq  que demostraven l’ús 
sistemàtic de la tortura per part 
de l’exèrcit dels Estats Units i els 
assassinats de civils i gent desar-
mada, també va filtrar una col-
lecció de 251.187 documents 
de correspondència interna del 
Departament d’Estat dels Estats 
Units. Els documents van apor-
tar dades noves tant de política 
internacional com interna d’una 
multitud d’estats. Es considera 
la més gran filtració de docu-
ments classificats de la història. 
L’any 2010, els  Estats-Units van 
començar una intensa campa-
nya de desprestigi i persecució 
contra  Assange  que, obligat a 
romandre dins l’ambaixada de 
l’Equador a Londres, va veure 
com ja no disposava de conne-
xió d’internet per haver donat 
suport a Carles Puigdemont ar-
ran de la seua detenció. Aquests 

fets estableixen un terrible pre-
cedent que amenaça la llibertat 
de premsa a tot el món, des del 
moment que la seva persecució 
es basa en el fet que s’han publi-
cat documents reals i rellevants. 
La publicació de material clas-
sificat no pot implicar la consi-
deració que qui el publica és un 
traïdor o pot ser acusat de traï-
ció. Si fos així, cap editor de cap 
diari s’atreviria a publicar res que 
no fos autoritzat. De fet, els edi-
tors dels diaris que van publicar 
les filtracions de WikiLeaks hau-
rien d’estar en la mateixa posició 

d’Assange des d’un punt de vis-
ta lògic, ja que van publicar uns 
documents que no havien ob-
tingut de manera directa. L’ONU 
ha dictaminat de manera clara 
que la detenció de  Julian  As-
sange  és una detenció com-
pletament il·legal, i ha demanat 
el seu alliberament. Assange va 
aparèixer aquest mes d’octubre 
en una vista judicial a Londres 
i segons va afirmar Nils Melzer, 
relator de l’ONU, presentava 
símptomes de “tortura psicolò-
gica” i el seu estat és molt pre-
ocupant.
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PRESSUPOST DEL 
BAIX EBRE 
El pressupost comarcal del 
Baix Ebre per a l’exercici 2020 
serà de 18.050.368,17 euros, el 
que significa un increment del 
7,09% respecte de l’exercici 
2019. Un pressupost que avui 
es debatrà en sessió plenària 
i que aposta per la contenció 
de la despesa. L’execució 
de l’obra de la Via Verda del 
Carrilet (556.965,06 euros); 
l’enllumenat de la Via Verda 
al tram de Roquetes (90.000 
euros) i l’arranjament de 
l’antiga estació de Camarles 
per a pisos d’emergència social 
(61.500 euros) són els princi-
pals projectes. L’edil socialista 
Enric Roig ja ha avançat que 
“no podem donar suport a 
un pressupost que no s’ha 
treballat des del consens i que 
és continuista i immobilista”.

EL MONTSIÀ 
CONTRACTARÀ 
28 PERSONES 
ATURADES 
El Consell del Montsià contrac-
tarà 28 persones en d’atur de 
llarga durada o beneficiàries 
de la Renda Mínima d’Inserció. 
Desenvoluparan treballs com a 
peons de manteniment, de ne-
teja o d’atenció a la ciutadania. 
El procés de selecció es farà a 
partir del dia 9 de desembre. 
Les persones interessades 
s’han d’inscriure abans del 4 
de desembre a l’Oficina de 
Treball d’Amposta.

MÉS 
NOTÍCIES

ORGULL RAPITENC
Diumenge va morir Trini Forés, una de 
les icones de la resistència de l’1-O a la Ràpita
Fou una de les imatges 

de l’1-O a la Ràpita: les 
germanes Trini i Teresa Forés, 
de més de noranta anys agafant-
se del braç i plantant-se davant 
els agents de la Guàrdia Civil 
que intervenien en un centre de 
votació. Una de les dues, Trini 
Forés, va morir diumenge.       
El seu testimoni va quedar reco-
llit al reportatge ‘Marcats per l’1 
d’octubre’ de TV3. ‘No en tenia, 
de temor. Perquè si ens peguen 
m’hi tornaré’, explicava tot rient i 
evocant els fets davant de càme-
ra. Ambdues germanes van vo-
tar al referèndum. Els presidents 
Quim Torra i Carles Puigdemont 
han tingut paraules d’elogi i de 

record per a Forés. “La Trini Fo-
rés va ser un gran exemple de 
valentia i de què no hem de tenir 
por d’exercir els nostres drets”, 
deia el president Quim Torra al 
seu compte de Twitter. “Gràcies  
per tot, Trini Forés. Descansa en 
pau”, va dir Puigdemont. L’alcal-
de de la Ràpita, Josep Caparrós, 
va manifestar que “mai podrem 
agrair suficient l’exemple de dig-
nitat i orgull rapitenc que Trini va 
donar a tot el país. El poble de la 
Ràpita t’estem eternament agraït. 
Descansi en pau”. Així mateix, la 
diputada jesusenca  Mònica Sa-
les, va homenatjar la iaia rapiten-
ca Trini Forés en una intervenció 
des del faristol del Parlament.

INFRAESTRUCTURES
Territori convoca Renfe i Adif a una reunió urgent 
per concretar l’oferta de serveis al Camp i l’Ebre
El secretari d’Infraestructures 

i Mobilitat, Isidre Gavín, ha 
citat Renfe i Adif a una reunió 
urgent, que estava prevista 
per ahir, per tal que concretin 
els nous serveis al Camp de 
Tarragona i a les Terres de 
l’Ebre davant la imminent 
entrada en funcionament de 
la variant de Vandellòs del 
corredor mediterrani.      
Segons informa el Departament, 
davant l’escassa informació que 

és té d’aquesta nova oferta s’ha 
decidit convocar les dues em-
preses perquè detallin de forma 
definitiva els serveis de transport 
de passatgers que s’oferiran amb 
el nou mapa ferroviari. A més, 
Territori vol conèixer l’oferta de 
serveis d’alta velocitat o de mitja-
na distància per avaluar la sufici-
ència de la futura oferta de Roda-
lies i Regionals. El Departament 
entén que “una infraestructura 
tan important no pot passar de 

Trini i Teresa Forés, al documental de TV3, ‘Marcats per l’1-O’

xer l’oferta de transports per a 
passatgers en alta velocitat per 
aquest territori.

llarg del territori i desatendre les 
necessitats dels ciutadans”. Per 
tant, la Generalitat espera conèi-
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LA GENERALITAT 
DISTINGEIX 
QUATRE COMERÇOS 
CENTENARIS DE 
TORTOSA, LA SÉNIA, 
LA FATARELLA I 
HORTA
La Llibreria Viladrich de Torto-
sa, la carnisseria Pons d’Horta 

de Sant Joan, el Forn de Baix 
de la Fatarella i la ferreteria 
Fergarcia de la Sénia han es-
tat distingits enguany amb els 
Premis Nacionals als Establi-
ments Comercials Centenaris 
que concedeix anualment la 
Generalitat. El president Quim 
Torra, i la consellera d’Empresa 
i Coneixement, Àngels Chacon, 
han lliurat aquest guardons en 
un acte celebrat al Palau de la 
Generalitat.

3.700 ANYS DE 
PRESÓ PER ALS 
PEDÒFILS 
L’Audiència de Tarragona ha 
deixat vist per a sentència el 
judici contra la xarxa d’abús de 
menors i pornografia infantil 
destapada el 2015 a Torto-
sa. Aquest dijous la fiscalia 
i l’acusació particular han 
mantingut la petició inicial de 
més de 3.700 anys de presó 
per als quatre individus que 
s’han acabat jutjant –els tres 
principals acusats estan fugits i 
n’han quedat al marge. 

EBREOKASIÓ  
Amb les dades definitives els 
cotxes venuts fins mitjans de 
novembre ascendeix a 54. 
La dada més significativa es 
troba en el volum de negoci: 
se situa en 877.740 euros, això 
suposa 145.000 euros més que 
al 2018.

LOLA HERRERA, 
CARTELL DE 
COMPLET  
L’aforament del teatre auditori 
Felip Pedrell ha quedat com-
plet dies abans que hi arribe 
una de les grans obres de la 
programació teatral d’aquests 
mesos: l’actriu Lola Herrera. 
Sortirà a l’escenari dijous 5 de 
desembre (22 h).

PSC TORTOSA  
L’Assemblea de l’Agrupació 
Local del PSC recolza la moció 
presentada pel grup muni-
cipal per a que es mantingui 
l’accelerador lineal i la unitat 
de radioteràpia a l’Hospital de 
la Santa Creu a Jesús.

MOVEM TORTOSA  
Movem demanarà al ple la 
millora i ampliació dels carrils 
bici de la ciutat i l’adequació 
de les seues connexions. Per a 
una primera fase es proposa la 
creació d’un nou carril que con-
necte el pont roig amb la plaça 
Lluís Companys i la rambla 
Pompeu Fabra.

MÉS 
NOTÍCIES

SERVEIS
La consellera Ester Capella va inaugurar 
dissabte el nou Palau de Justícia
La consellera de Justícia, 

Ester Capella, va inaugurar 
dissabte el nou Palau de 
Justícia de Tortosa.      
La nova seu judicial, situada al 
carrer de la Mercè i la plaça dels 
Estudis, davant de l’edifici judi-
cial actual, compta amb quatre 
plantes i més de 3.500 metres 
quadrats.
Amb el nou edifici, el complex 
judicial de Tortosa tindrà més 
de 7.700 metres quadrats i es 
duplica l’espai del qual es dis-
posava fins ara. La construcció 
d’aquestes noves dependències 
també han suposat una reurba-
nització de la plaça dels Estudis 
i d’una placeta al carrer Sant 

Felip Neri. Aquests nous espais 
públics fan de nexe entre els 
dos edificis i formen part del 
nou pol judicial de Tortosa, que 
contribuirà a la regeneració del 
nucli antic.
Després d’una inversió de 5,1 
milions d’euros, el nou Palau de 
Justícia donarà servei a 14 mu-
nicipis del territori, amb una po-
blació total de 80.000 habitants, 
34000 dels quals pertanyen a 
Tortosa. L’alcaldessa Meritxell 
Roigé va manifestar que s’ha 
assolit “un millor servei a la ciu-
tadania, un bon equipament per 
al departament de Justícia i un 
nou espai al centre històric de 
Tortosa. Tots hi guanyem”. 

FIRES
La Fira de Nadal 
amplia dates
La Fira de Nadal de Tortosa 

obrirà portes el 6 de 
desembre al centre històric.       
Com és habitual, l’epicentre es-
tarà situat al voltant de la plaça 
de la Cinta i amb activitats a 
l’entorn de la plaça de l’Absis, 
però també s’amplien espais 
cap a la plaça dels Dolors i cap a 
la plaça d’Agustí Querol. També 
s’ampliarà el nombre de dies, ja 
que a més del cap de setmana 
del 6 al 8, hi haurà més activitats 
tradicionals el cap de setmana 
següent. El nombre d’expositors 
arribarà fins a una cinquantena 
de parades. El tinent d’alcalde, 
Sisco Pepió, va presentar les no-

vetats d’enguany. D’altra banda, 
en aquesta campanya hi haurà 
un centenar més de punts de 
llums que en reforçaran la pre-
sència arribant a diversos barris. 
L’encesa tindrà lloc el dijous 5 
de desembre al vespre. 

NOVA LLEI
El Govern obligarà a 
retirar el monument
El Govern obligarà a retirar 

el monument franquista 
de Tortosa mitjançant 
una nova llei de memòria 
històrica.       
Durant la visita a Tortosa de dis-
sabte, la consellera de Justícia, 
Ester Capella, ja va afirmar que 
la retirada del monument “es 
farà”, a més de lamentar que 
“anem tard, no hem fet els deu-
res”. A criteri de la consellera 
aquest monument “representa 
uns valors que no són assumi-
bles per una societat democrà-
tica”. Capella va sentenciar que 
els monuments franquistes “no 
poden estar en els espais pú-

blics” i va anunciar sancions per 
als qui no els retirin.
L’Ajuntament de Tortosa ja ha 
dit que complirà la llei però que 
no pensa assumir els costos 
de l’enderroc. En aquest sentit, 
Capella ha assegurat que “els 
diners no serà un problema”.
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PRESÓ PER A 
L’HOME QUE VA 
ACCEDIR ARMAT 
A LA COMISSARIA 
ENCANYONANT 
DOS AGENTS DE 
LA POLICIA LOCAL 
D’AMPOSTA

La titular del jutjat número 2 
d’Amposta ha enviat a la presó el 
veí de la ciutat, de 29 anys d’edat, 
que el passat dilluns a la matina-
da va accedir armat a la comis-
saria de la policia local i va enca-
nyonar diversos agents amb una 
pistola d’aire comprimit. L’home 
va irrompre cap a dos quarts de 
tres demanant assessorament 
per un tema d’addiccions i els 
agents el van remetre a urgèn-
cies perquè l’atenguessin. Al cap 

d’una estona, però, va tornar i 
després de passar la porta es va 
dirigir directament a l’agent que 
es trobava a recepció encanyo-
nant-lo amb una pistola aparent-
ment real. El policia es va poder 
refugiar darrere d’una mampara 
i des d’allí, juntament amb altres 
companys, van iniciar una ne-
gociació perquè deposés la seva 
actitud. Tot i que, en un primer 
moment, els agents que estaven 
negociant des de darrere d’una 

porta de fusta van aconseguir 
que deixés la pistola sobre el tau-
lell, l’home va intentar tornar-la a 
agafar i, al no poder-ho fer, va 
treure un matxet amb el qual 
va tornar-los amenaçar. En l’in-
tent de reduir-lo va intentar cla-
var l’arma a un dels agents, que 
van tornar enrere i el van acabar 
convencent que deixés també 
el ganivet de grans dimensions, 
abans de ser detingut definiti-
vament. L’anàlisi posterior de les 

FESTIVAL FEMME 
IN ARTS 
Unes 600 persones han pas-
sat per Lo Pati-Centre d’Art 
de les Terres de l’Ebre en 
la tercera edició del festival 
Femme in Arts. Visibles a 
Escena. La denúncia i la lluita 
contra la violència masclis-
ta, així com l’aposta per fer 
visibles projectes artístics i 
culturals que ajuden a empo-
derar les dones en diferents 
àmbits i a prendre consciència 
del seu poder individual i 
col·lectiu en disciplines com 
les arts plàstiques, música, 
cinema o performance han 
estat els grans eixos de la 
programació. 

BLACK FRIDAY 
Les botigues d’Amposta s’hi 
sumen al Black Friday, també 
conegut com a divendres ne-
gre, avui divendres. Els esta-
bliments oferiran descomptes 
de fins al 50% en productes 
seleccionats. Un total de 31 
comerços obriran les seves 
portes fins les onze de la nit. 
Alguns d’ells comptaran amb 
esdeveniments especials per 
a l’ocasió, com una degustació 
de sushi o la presència de DJ’s.

PLE D’AMPOSTA 
Al Ple d’Amposta, es van 
aprovar 5 de les 6 mocions 
de l’oposició. Tot i que el 
Reglament Orgànic Municipal 
va ser de nou motiu de debat, 
entre l’alcalde, Adam Tomàs, 
i el cap de l’oposició, Germán 
Ciscar, va ser una de les ses-
sions més tranquil·les que es 
recorden.     (ebredigital.cat)

MÉS 
NOTÍCIES

59A FIRA DE MOSTRES
Consolidació de l’espai per als esdeveniments
i manteniment dels sectors més tradicionals
La Fira de Mostres 

d’Amposta repeteix, en 
aquesta 59a edició, l’espai 
dedicat a les cerimònies i 
esdeveniments.       
Un any més, les empreses dedi-
cades als esdeveniments, com 
fotògrafs o especialistes en l’or-
ganització de cerimònies, ocu-
paran un passadís de la mostra. 
Els visitants podran gaudir de 
5.000 metres quadrats d’expo-
sició interior i 25.000 metres 
quadrats d’exterior. Enguany la 
representant del sector turístic 
de la ciutat i també propietària 
del restaurant l’Estany, Elisa-
bet Bo, serà qui inaugurarà la 
Fira. Un total de 107 expositors 

ompliran el recinte, on s’hi su-
maran les 45 parades del car-
rer Sebastià Joan Arbó i les 27 
atraccions de l’exterior. A l’ex-
terior també hi haurà 37 boxes 
en animals. Es tracta de gairebé 
una vintena d’expositors nous 
en relació a l’edició anterior. 
Una Fira que cada any acull uns 
50.000 visitants i on un 60% de 
les empreses expositores repe-
teixen anualment.
El dia 5 de desembre, coincidint 
amb el dia Internacional dels 
Nens, el volum de les atracci-
ons serà més baix de l’habitu-
al. A més, els tiquets aquest dia 
tindran un preu de 2 euros.
La Fira tindrà lloc del 5 al 8 de 

desembre al Pavelló 1 d’Octu-
bre amb entrada gratuïta i l’ho-

SOCIETAT
Black Friday, 
avui divendres
Les botigues d’Amposta 

s’hi sumen al Black 
Friday, també conegut com a 
divendres negre, avui dia 29 
de novembre.        
Els establiments oferiran des-
comptes de fins al 50% en pro-
ductes seleccionats. Un total de 
31 comerços obriran les seves 
portes fins les onze de la nit. 
Alguns d’ells comptaran amb 
esdeveniments especials per a 
l’ocasió, com una degustació de 
sushi o la presència de DJ’s. El 
Black Friday està organitzat per 
la regidoria de Comerç i Mercat 
Municipal de l’Ajuntament i la 
Federació de Comerç.

ESPAI DE RECERCA
66 persones
han trobat feina

Des de gener, l’Àrea 
de Polítiques Actives 

d’Ocupació de l’Ajuntament 
d’Amposta ha ofert a la 
ciutadania d’Amposta i 
comarca, el servei Espai 
de Recerca de Feina, 
subvencionat pel SOC i pel 
Fons Social Europeu.       

Mitjançant l’orientació de les 
dues tècniques del servei s’han 
atès a 126 usuaris de manera in-
dividualitzada, oferint-los eines i 
recursos per tal de cercar feina. 
Des de que va iniciar el progra-
ma, s’han reincorporat 66 usua-
ris al món laboral, fet que suposa 
un 53% d’insercions.

rari d’obertura serà partit, d’11h 
a 14h i de 16h a 21h.

armes va revelar que la pistola 
era, realment, d’aire comprimit.
Fonts pròximes al cas han ex-
plicat a l’ACN que l’home no 
tenia antecedents policials  i no 
era conegut com a conflictiu. 
Segons va explicar posterior-
ment, recalquen aquestes ma-
teixes fonts, amb la seva decisió 
d’irrompre armat a les depen-
dències policials i amenaçar els 
agents pretenia que li dispares-
sin i acabessin amb la seva vida.
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CAMPREDÓ: ANY 
FRANCESC LLOP I 
MARQUÉS 2020
L’any Francesc Llop comme-
morarà el cinquantè aniversari 
del traspàs de l’il·lustre pintor 
impressionista campredonenc 
(Campredó 1873-Barcelo-
na 1970). Va ser un important 
paisatgista i colorista, que va 
realitzar una important carre-

ra artística a Mèxic (1901-1910) 
i a la Barcelona dels anys 1920-
30-40. Va realitzar algunes ex-
posicions a les Terres de l’Ebre 
als anys 1950-60. L’Associació 
Amics de Francesc Llop intenta 
recuperar la seua obra i compta 
amb una sala d’art d’exposició al 
costat de la Biblioteca Manuel 
Pérez Bonfill. En l’any Francesc 
Llop “tindrem la presència de 
diversos artistes com Jaume 
Rocamora o Joan Panisello, que 

CANVI A L’AMPLE 
INTERNACIONAL 
ENTRE CASTELLÓ 
I TARRAGONA 
Foment ha tret a informació 
pública l’estudi per implantar 
l’ample de via internacional 
en el tram ferroviari del 
Corredor Mediterrani entre 
Castelló i Tarragona. L’adap-
tació a l’ample internacio-
nal afectarà el tram entre 
Castelló i Vandellòs, on hi 
ha en servei una doble via 
d’ample ibèric, així com la 
nova variant entre Vandellòs i 
Tarragona, que ha d’entrar en 
funcionament al gener, amb 
també amb dues vies de la 
mateixa amplada. D’aquesta 
manera es connectarà amb 
la línia d’alta velocitat entre 
Madrid, Barcelona i França. 

JANI BRULL, 
REELEGIDA 
PRESIDENTA 
D’ERC A LA CALA 
Jani Brull continuarà presidint 
la secció local d’Esquerra Re-
publicana. La regidora seguirà 
com a presidenta, després 
que sortís escollida en el 
càrrec l’any 2016, perquè 
l’assemblea d’ERC a l’Ametlla 
de Mar va ratificar divendres 
passat la candidatura que 
encapçalava.

DESFILADA 
DE MODA AMB 
SOSTENIBILITAT I 
UPCYCLING 
Demà dissabte els Kintos 
2001 de Campredó amb la 
col·laboració de la regidoria de 
Joventut organitzen una des-
filada de Moda. La desfilada, 
a càrrec de joves de Cam-
predó, serà amb vestits de 
Viki Tomàs, dissenyadora. La 
moda upcycling consisteix en 
l’aprofitament de materials 
que serviran per a crear peces 
de roba 100% reciclables i 
sostenibles. La desfilada serà 
a les 18.30h Edifici Cultura 
La C. 

MÉS 
NOTÍCIES

donaran el toc d’inici i de clo-
enda, com a mostra de suport a 
un any artístic de nivell. Hi haurà 
exposicions i activitats per por-
tar la figura de Llop al carrer per 
donar-lo a conèixer profunda-
ment a tota la ciutadania cam-
predonenca i ebrenca”. L’Any 
Francesc Llop i Marqués està 
organitza la regidoria de Cultura 
de Campredó, amb la col·labo-
ració de l’Associació Amics de 
Francesc Llop”.

DELTEBRE
S’inicien les obres del Parc Fluvial del Delta per 
seguir donant projecció a la façana fluvial 
Un any després de la 

inauguració del Centre 
Fluvial del Delta, l’Ajuntament 
de Deltebre ha iniciat les 
obres d’execució de la primera 
fase del Parc Fluvial del Delta.      
Un espai ubicat a l’entorn del 
pont Lo Passador que ha de 
permetre seguir valoritzant uns 
“terrenys que són estratègics 
per al desenvolupament del 
Deltebre futur i que han estat in-
frautilitzats durant molts d’anys”, 
tal com ha detallat l’alcalde, 
Lluís Soler. L’inici de les obres 
ha comptat amb un moment 
simbòlic: el soterrament parcial 
d’una de les barcasses que unia 
Deltebre i Sant Jaume. Està pre-

vist que la barcassa, una vega-
da amb els treballs d’adequació 
corresponents, jugui un paper 
protagonista ja que es converti-
rà en escenari dels diferents es-
pectacles o esdeveniments que 
es realitzin al Parc Fluvial del 
Delta. En tot cas, el Parc Fluvi-
al del Delta esdevindrà un punt 
de trobada de més de 5.500m2 
per als veïns i veïnes de Delte-
bre, i un espai on poder realitzar 
diferents esdeveniments lúdics 
i culturals. Soler ha detallat que 
“el Parc Fluvial és un pas més 
en la transformació de la faça-
na fluvial de Deltebre que estem 
duent a terme des de la passada 
legislatura”. De fet, una vegada 

amb el Centre Fluvial, l’embar-
cador David Casanova i el Parc 
Fluvial, es seguirà treballant per 

L’AMETLLA DE MAR
El pressupost es 
modifica en el ple
El pressupost de l’Ametlla 

de Mar es modifica per 
incorporar la regularització 
de les factures d’Aqualia.       
Així, els comptes de l’Ajunta-
ment d’aquest 2019 s’incremen-
ten en 3.380.000 euros, amb 
un total de 16.460.000 euros. 
L’augment s’ha aprovat en el ple 
d’aquest dimarts amb els vots a 
favor d’Esquerra i Entesa, i els 
vots en contra de Junts i Ciu-
tadans. Prop d’un 70% d’aques-
ta modificació anirà destinada 
al pagament de sentències pen-
dents com la del Castell de Sant 
Jordi, o d’interessos de demo-
ra com en la sentència sobre la 

municipalització de l’aigua de 
Les Tres Cales. També inclou 
una partida de prop d’un milió 
d’euros en relació amb el pont 
d’aquesta urbanització, que es 
transferiran a La Cala Gestió.
L’equip de govern ha defensat 
destinar els diners a pagar més 
deute, explicant que la resta de 
partides de despesa fan refe-
rència a millores que s’han fet 
o estan previstes fer, algunes 
d’elles subvencionades. L’opo-
sició, en canvi, ha advertit de 
les conseqüències que podria 
tenir a les finances municipals 
una sentència desfavorable en 
el contenciós amb Aqualia.

CONSELL COMARCAL
5 iniciatives per al 
Premi Projecte Jove

Un total de cinc projectes 
opten al premi Projecte 

Jove 2019, que atorga 
anualment el Consell 
Comarcal del Baix Ebre amb 
la finalitat de guardonar les 
millors iniciatives juvenils 
desenvolupades a la comarca.       
Les candidatures han estat pre-

sentades pel Club de Rem Tor-
tosa, Creu Roja Joventut, Fun-
dació Gresol, Grup Cooperatiu 
de Joves i Ester Besolí. El vere-
dicte del jurat no es coneixerà 
fins al 12 de desembre, en el de-
curs de l’acte de lliurament dels 
premis comarcals. El premi està 
dotat amb 1.000 euros.

a projectar una zona hotelera, 
de restauració i de comerç de 
gairebé 8.000m2.
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CONCERT LÍRIC PER 
LA MARATÓ DE TV3 
A EL PERELLÓ

Demà dissabte, a les 19:30 ho-
res, l’alcaldessa d’El Perelló, 
Maria Cinta Llaó, presentarà el 
Concert Líric per La Marató de 
TV3 a l’Església Parroquial del 
municipi del Baix Ebre. 
Es tracta d’una iniciativa de 
l’Ajuntament perellonenc i que 
està organitzat conjuntament 
amb els artistes locals Clàudia 
Martí (piano), Andrea Martí (so-
prano) i Roger Casanova (barí-
ton) amb l’objectiu de recaptar 
fons per a la investigació de les 
malalties minoritàries. 
Durant el concert s’interpreta-
ran Àries i duos d’Òpera i Zar-
zuela de diferents compositors 
clàssics. Un concert emotiu i 
ple de sentiment perellonenc. 

CURSA TRAIL 
I CANICRÒS 
L’ALDEA 2019
El Diumenge 22 de desembre 
torna la “Cursa l’Aldea Pla 
dels Catalans 2019.” Novena 
edició de la ja consolidada 
cursa de Nadal del poble de 
l’Aldea. El restaurant Pla dels 
catalans tornarà a ser el punt 
de trobada i lloc d’inici d’on 
sortiran totes les modali-
tats de la cursa, un entorn 
privilegiat que disposa de 
molt d’espai d’aparcament i 
unes instal·lacions preparades 
per acollir la gran quantitat 
d’esportistes que participen 
en aquesta cursa ja consolida-
da al territori. Aquesta Edició 
manté totes les modalitats 
de curses passades. Cursa 
Trail 12’5km – Canicròs 7’5 
km (puntuable per la lliga 
TE ) – Marxa popular 6 km 
-cursa infantil-. Una àmplia 
oferta de modalitats amb 
la qual l’organització pretén 
facilitar la màxima presència 
d’esportistes locals i de la 
zona. Les revisions veterinà-
ries i la recollida de dorsals, 
serà a partir de les 7.30 del 
matí al mateix recinte del 
restaurant. A les 9 del matí es 
donarà el tret de sortida a la 
marxa popular i a la resta de 
modalitats de forma consecu-
tiva. Els interessats es poden 
inscriure: athleticevents.net

FESTA DE 
L’ESPORT DEL 
PERELLÓ 
Avui divendres, al Pavelló 
Poliesportiu, a les 18.30 
hores, exhibició de Karate, 
i posteriorment, partit de 
futbol femení i partits de 
bàdminton. A les 19.30 h., 
entrega de trofeus i reconei-
xements a equips, atletes 
i millors esportistes locals 
2018/19. 

MÉS 
NOTÍCIES

L’ALDEA
S’engeguen actuacions d’asfaltat i millora 
de diferents indrets del municipi
Aquesta setmana 

l’Ajuntament de l’Aldea, 
mitjançant les Regidories 
d’Imatge  i Promoció de Poble 
i Acció Urbana i Rural, ha 
engegat una sèrie d’actuacions 
que consisteixen en l’asfaltat i 
millora de diferents indrets del 
municipi.      
La primera actuació és l’aca-
bament de la primera fase de 
l’esplanada de l’antiga via, que 
consisteix a pavimentar l’espla-
nada restant  i l’obertura d’un 
nou vial. La segona actuació, són 
les obres d’arranjament asfàltic 
del c/ Major entre el c/ Prats i la 
Plaça Maimó. Xavi Royo alcalde 
de l’Aldea: “aquest va ser un dels 
primers carrers que es van asfal-

tar al municipi, ara  fa aproxima-
dament 30 anys  i un cop havia 
finalitzat la vida útil de l’asfalt, 
s’havia deteriorat considerable-
ment, sent necessari renovar el 
ferm del carrer. Els carrers de-
teriorats s’han de començar a 
asfaltar, i ho farem d’una manera 
progressiva. Tots els anys farem 
actuacions als dos barris, revisant 
quin són els carrers més antics i 
els més deteriorats. És la prime-
ra vegada que es fa al municipi 
el reasfaltament d’un carrer“. 
Aquestes actuacions han estat 
subvencionats, en part, per la 
Diputació. Per últim, també s’ha 
pavimentat el Camí de Burjassé-
nia, seguint el Pla de Millora de 
camins. Aquest era un camí força 

deteriorat per les barrancades. 
Aquesta actuació de pavimen-
tar-ho en aglomerat “evitarà que 
en futures barrancades no  es 
deteriori com ho estava anterior-
ment” Aquesta actuació ha estat 

EL PERELLÓ
Lliurament dels 
Premis de Cultura
L’Ajuntament del Perelló, 

va fer entrega dels 10s 
Premis de Cultura, a la sala 
d’exposicions de la Casa de la 
Cultura.      

Convocatòria de fotografia Josep 
Diloli (foto de la dreta). 1r premi: 
Austeritat  (Miquel Planells); 2n: 
Trafaoute (Marroc), sèrie desert 
Sàhara 2 (Aitor Brull) i 3r: Vides 
paral·leles (Jaume Charles). 
Convocatòria de pintura Amadeu 
Pallarès Lleó. Únic premi: Estruc-
tura (Adolf Comes).
Convocatòria de fotografia An-
tonio Gonzalvo (foto de baix). 1r 
premi: Llarga nit (Ruben Calvo);  
2n: Arriba la tardor (Jaume Char-
les); 3r: Calma. Platja del Pont de 
l’Àliga (Miquel Planells). Les obres 
guanyadores i les finalistes es po-
dran veure fins al dia 20 de de-
sembre, els dilluns i dimecres de 
17.00a 20.00 h.

subvencionada pel Consell Co-
marcal. Amb aquestes actuaci-
ons s’acabarà l’any amb “millores 
d’imatge” què el Govern Aldeà ha 
prioritzat per “poder canviar una 
imatge bastant deteriorada”.
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EL MASET ESPAI 
JOVE ENCETA 
UN CICLE DE 
XERRADES 
PER MOTIVAR 
LABORALMENT EL 
JOVENT

La regidoria de Joventut ha 
posat en marxa un nou cicle 
de conferències al Maset Es-
pai Jove destinada a motivar el 
jovent de la Ràpita, per bé que 
estan obertes a tots els públics. 
El coach rapitenc Carlos Adell 
va encetar el passat divendres  
22 de novembre aquest cicle 
per a joves amb la xerrada ‘Li-
mitess-Sense Límits”, on van 
assistir-hi una trentena de per-

sones.
Cada mes s’abordaran temà-
tiques que puguin servir per 
orientar laboralment els joves 
a partir d’oferir-los els testimo-
nis d’altres rapitencs que han 
hagut d’afrontar la seva cons-
trucció professional lluny de la 
Ràpita o bé que han arribat a la 
nostra població per superar les 
dificultats dels seus llocs d’ori-
gen.

L’IRTA DE LA 
RÀPITA OBRE 
LES PORTES PER 
MOSTRAR ELS 
SEUS PROJECTES 
L’IRTA de la Ràpita oferirà 
avui divendres una jornada 
de portes obertes en el mac 
del Dia de l’Aqüicultura. S’hi 
podran veure des de larves 
de llobarro fins a nacres 
adultes, i també hi hauran 
visites guiades per conèixer 
els sistemes de depuració de 
l’aigua o els laboratoris de 
recerca. L’exposició Migrato-
ebre i dos xerrades comple-
taran el programa d’aquesta 
jornada.

UN FOC CALCINA 
UN COTXE 
Un foc va cremar aquest diu-
menge totalment un vehicle 
a la intersecció de l’avinguda 
de Catalunya amb el carrer 
Vinaròs de la Ràpita. Els 
Bombers van rebre l’avís 
a les 0.10 hores i hi van 
desplaçar dues dotacions per 
apagar l’incendi. Aquest cap 
de setmana, i especialment 
pel fort vent, els Bombers 
van fer més d’una de vinte-
na de sortides. Entre altres, 
a Tortosa van intervenir al 
carrer Teodor Gonzalez per 
una caiguda d’una instal·la-
ció de llums de Nadal que 
va arrossegar un cable de 
subministrament elèctric. 
Diumenge, a l’avinguda 
Colom, al barri de Ferreries, 
van actuar per assegurar 
unes peces d’onduline que es 
trobaven a punt de despren-
dre’s d’una façana.  

MÉS 
NOTÍCIES

L’AJUNTAMENT DE LA RÀPITA
Premi Jordi Cartanyà en la Nit del Turisme 
per la campanya de desestacionalització 
L’Ajuntament de la Ràpita 

ha obtingut el premi 
Jordi Cartanyà de la 29a Nit 
del Turisme, en la categoria 
litoral, per la campanya de 
desestacionalització turística 
#LaRàpita365 Temporada Alta.      
Aquesta iniciativa de l’Ajunta-
ment ha impulsat una oferta 
destinada específicament a om-
plir d’activitats els caps de set-
mana al municipi també entre 
els mesos d’octubre i juny, fora 
de la campanya turística esti-
uenca. La campanya pretén cap-
tar visitants al llarg de tot l’any, 
trencant l’estacionalitat per tal 
que la demanda s’amplii al llarg 
de totes les estacions de l’any.

TURISME
La Ràpita acull la Jornada Platges Sostenibles 
per dibuixar el futur del turisme familiar
El Patronat de Turisme de 

la Diputació ha organitzat 
aquest dimarts a la Ràpita la 
Jornada Platges Sostenibles, 
en el marc de l’operació Platja 
innovadora del PECT turisTIC 
en família.       
L’alcalde de la Ràpita, Josep 
Caparrós, ha donat la benviguda 
als assistents a la jornada i a agra-
ït al Patronat de Turisme de la Di-
putació que es donin a conèixer 
als municipis “eines i conceptes 
que ens proporcionen informa-
ció contrastada i certificada per 
després poder prendre les millors 
decisions”. Caparrós ha subratllat 
també el compromís de la Ràpita 

amb el turisme familiar i sosteni-
ble, posant en valor que els es-
pais naturals del nostre entorn, 
com són el delta i la badia dels 
Alfacs, “ens ajuden a desenvo-
lupar aquest nínxol de turisme 
familiar de platja”. Per la seva 
banda, la Directora del Patronat 
de Turisme de la Diputació, Marta 
Farrero, ha explicat que l’objectiu 
del projecte Platja Innovadora és 
“la creació d’una xarxa de platges 
intel·ligents a la Costa Daurada i 
les Terres de l’Ebre, que estiguin 
interconnectades a temps real i 
que donin informació de servei i 
d’activitats per poder fer amb la 
família”.
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LA SÉNIA: VII 
FESTIVAL DE 
MÚSIQUES EN 
TERRES DE CRUÏLLA

El VII Festival de Músiques 
en Terres de Cruïlla acollirà 
el dissabte 30 de novembre 
l’estrena de l’espectacle de 
nova creació, BanDaNsant, de 
la ballarina, coreògrafa i per-

formance ebrenca Sònia Gó-
mez, que estarà acompanyada 
per l’artista Raquel Gualtero 
i la música de Pep Vila i de la 
Banda de Música de l’Agrupació 
Musical Senienca. En un princi-
pi aquest espectacle havia de 
ser l’acte de cloenda de les ac-
tivitats de l’edició d’enguany del 
Festival, però cal recordar que 
totes les activitats del passat dia 
19 d’octubre, la jornada «Músi-
ca i Dansa en Terres de Cruïlla», 

el taller i el sopar, es van haver 
d’ajornar i s’han reprogramat 
per al pròxim 14 de desembre. 
Pel que fa a BanDaNsant, és un 
espectacle que vol unir música 
de banda i dansa en una repre-
sentació del pas de la vida a un 
poble del Sénia, de l’Ebre, dels 
Ports. Els artistes han triat la 
Sénia, però pot ser qualsevol. 
L’espectacle serà a les 19 h a la 
Casa de Cultura de la Sénia i és 
d’entrada gratuïta.

JORNADES DE LA 
CLEMENTINA 
Alcanar i les Cases celebren 
des de divendres passat i fins 
el 22 de desembre sles XXVI 
Jornades Gastronòmiques de la 
Clementina a nou restaurants 
del municipi. Les Jornades 
Gastronòmiques permeten 
als veïns i visitants tastar els 
millors plats amb un toc cítric, 
siguen entrants, peix, carn, 
arrossos, postres o begudes. 
Els preus dels nou menús dels 
restaurants participants oscil-
len entre els 6 i els 45 euros. 

AJUTS DE 
L’AJUNTAMENT 
D’ALCANAR 
L’Ajuntament d’Alcanar ha 
obert la convocatòria d’ajuts 
econòmics per a l’adquisició de 
llibres escolars del curs 2019-
2020. El termini de presentació 
de sol·licituds finalitzarà el 
pròxim 12 de desembre. Així 
mateix, l’Ajuntament d’Alca-
nar ha obert la convocatòria 
d’ajuts per assistència a la llar 
d’infants durant el curs 2018-
2019.

EL GEPEC-EDC 
GUANYA EL PREMI 
MEDI AMBIENT 
La Universitat de Girona 
va acollir  la cerimònia de 
lliurament dels Premis Medi 
Ambient, creats per reconèi-
xer públicament la labor de 
persones físiques i jurídiques 
en l’àmbit de conservació 
de l’entorn. En la modalitat 
de Trajectòries de protecció 
i millora del medi ambient, 
el Grup d’Estudi i Protecció 
dels Ecosistemes Catalans–
Ecologistes de Catalunya va 
esdevenir guanyador ex-aequo 
juntament amb el Consorci del 
Ter. un jurat de nou persones 
va escollir el GEPEC-EdC per 
les seves més de tres dècades 
d’activitat, durant els quals ha 
vetllat per la conservació del 
patrimoni natural de Cata-
lunya i en especial el de les 
comarques de Tarragona i les 
Terres de l’Ebre.

MÉS 
NOTÍCIES

COPATE
El pressupost congelat impedeix tractar contra 
el mosquit gairebé un miler d’hectàrees al Delta
Els tractaments contra el 

mosquit al delta de l’Ebre 
aquest 2019 s’han fet a gairebé 
3.500 hectàrees però la falta 
de més pressupost ha impedit 
tractar, entre setembre i 
octubre, 810 hectàrees més on 
hauria calgut fer-ho.      
El Consorci de Polítiques Am-
bientals de les Terres de l’Ebre 
(COAPTE) opera amb un finan-
çament congelat des de 2015 
mentre que els focus larvaris 
s’han estès pels canvis morfolò-
gics del delta i el canvi climàtic. 
Enguany s’han fet 560 tracta-
ments amb BTI i altres biocides. 
A l’agost el pressupost s’havia 
esgotat i es va haver de recór-

rer als ajuntaments per comprar 
més producte. El COPATE torna 
a reclamar un conveni que aca-
bi amb les traves administratives 
que retarden i alenteixen la ges-
tió d’aquestes plagues.  
Tot i que el nombre de focus lar-
varis detectats per a tractar ha 
estat similar a l’any passat, (1.599 
focus, respecte els 1.619 de l’any 
passat) la diferència amb el 2018 
és que s’han quedat 1.060 hec-
tàrees sense tractament per falta 
de pressupost per comprar més 
biocides. El llavors vicepresi-
dent del COPATE, Joan Castor, 
va aconseguir el compromís 
dels alcaldes del Delta de pa-
gar la compra de 1.000 quilos 

més de BTI (per 50.000 euros, 
aproximadament). Amb aquest 
producte es va poder seguir fent 

POBLE NOU
Millores a la ‘carretera 
de la vergonya’
Més d’un centenar 

de vehicles, entre 
ells turismes, tractors i 
motocicletes van participar 
a la marxa lenta entre la 
Ràpita i el Trabucador per 
reclamar millores urgents en 
aquesta transitada carretera 
del Poblet i denunciar el que 
consideren la innacció de les 
Administracions durant anys.      
La plataforma veïnal que agru-
pa aquesta queixa ciutadana no 
veu clar que la situació hagi de 
millorar tan ràpid com recla-
ma tot i que recentment s’hagi 
anunciat que la carretera forma 
part del nou Pla Zona de la Di-

putació pel període entre 2019 i 
2035 que ha d’aprovar Territori, 
i això ha de permetre l’ens pro-
vincial assumir definitivament 
la titularitat i iniciar les actuaci-
ons demandades pels usuaris. 
Mentrestant els fins ara titu-
lars, l’ajuntament de la Ràpita i 
d’Amposta han encarregat una 
memòria tècnica a Carreteres 
de la Generalitat i a la Diputació 
per fer-ne les millores que con-
siderin oportunes, però els veïns 
demanen actuacions urgents a 
la ‘carretera de la vengonya’. 
Joan Capilla, portaveu de la Pla-
taforma, va advertir que “això és 
només el començament”.

SANTA BÀRBARA
La Fira reivindica el 
projecte de regadiu 
El president de la Federació 

de Cooperatives Agràries de 
Catalunya, Ramon Sarroca, fou 
l’encarregat de donar el tret de 
sortida a la XXIII edició de la 
Fira de l’Oli Novell, els Cítrics i 
el Comerç, que va tenir lloc el 
cap de setmana passat.       
Sarroca va dirigir el seu discurs 
al sector cooperatiu i també a 
l’aposta que els pagesos han 
de fer amb el suport al regadiu 
del Canal Xerta-Sénia. El presi-
dent de la Federació va dir que 
l’obra del Canal Xerta-Sénia, tal 
com estava sense implemen-
tar, era tenir una “obra morta, 
quan tanta falta fa l’aigua per 

als nostres camps”. Amb el reg 
“creiem que la comarca es pot 
esdevindré molt més rica, per 
això apostem i no pararem fins a 
veure començar les obres”. D’al-
tra banda, la Fira va tenir un bon 
nombre d’actes però va tornar a 
estar marcada per les inclemèn-
cies meteorològiques. (La Plana 
Ràdio).

els tractaments fins a final de se-
tembre, quan es van deixar de 
fer del tot. 
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CURSA-MARXA 
CONTRA EL CÀNCER 
A SANT JAUME
La Cursa-Marxa contra el Càn-
cer que es va organitzar diu-
menge a Sant Jaume d’Enveja, 
tot i el mal temps, va comp-
tar amb la participació de 210 
persones en un acte organitzat 
conjuntament entre la Regido-

ria d’Igualtat, la Regidoria d’Es-
ports i la Lliga contra el Càncer 
de Sant Jaume. També es va 
aprofitar per fer l’Acte Instituci-
onal del Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència en-
vers les Dones amb una xerrada 
a càrrec de la psicòloga Raquel 
Turégano (en representació de 
Càritas) i la lectura del Manifest a 
càrrec d’Amparo Ventura (Presi-
denta de l’Assoc. de Dones).

PREMIS IDECE 
El delegat del Govern a les 
Terres de l’Ebre, Xavier Palla-
rés, i el director de l’Institut 
per al Desenvolupament 
de les Comarques de l’Ebre 
(IDECE), Albert Salvadó, 
lliuren avui divendres, 29 de 
novembre, els guardons als 
premiats en la 8a convoca-
tòria dels Premis IDECE per a 
fomentar la projecció de les 
Terres de l’Ebre. Els guardo-
nats, entre l’alumnat partici-
pant dels centres educatius de 
les Terres de l’Ebre, i també 
alumnat ebrenc de la resta de 
centres del país i de l’Institut 
Obert de Catalunya (IOC), 
rebran una aportació econò-
mica, de 1.500€ per al primer; 
1.000€ per al segon; 700€ 
per al tercer i 500 euros per al 
quart. L’acte tindrà lloc a les 
17.30h a la seu de la Gene-
ralitat a l’Ebre, a la plaça de 
Gerard Vergés, 1, de Tortosa. 

EL GRAN RECAPTE 
SUPERARÀ ELS 
500.000 QUILOS 
L’onzena edició del Gran Re-
capte d’aliments ha tornat a 
posar de manifest que, tot hi 
ser una campanya impulsada 
pel Banc dels Aliments, és una 
acció de solidaritat col·lecti-
va. Més de 4.500 persones 
s’han tornat a sumar com a 
voluntàries del Gran Recapte 
per a poder cobrir els gairebé 
400 punts de recollida a les 
comarques de Tarragona i la 
xifra estimada se situaria per 
sobre dels 500.000 quilos a la 
demarcació. Òscar Ologaray, 
ha volgut agrair la partici-
pació de tots els voluntaris 
i donants “el Gran Recapte 
s’ha consolidat com una de 
les activitat solidàries per ex-
cel·lència i milers de persones 
hi participen amb el desig de 
millorar la injusta situació de 
vulnerabilitat que pateixen 
milers de persones del nostre 
entorn”, ha explicat Ologaray.  
“Estem molt satisfets de la 
implicació de les cooperatives, 
els mercats i els petits comer-
ços, superant la xifra respecte 
edicions passades”.

MÉS 
NOTÍCIES

25-N
Commemoració el Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la violència envers les dones
El delegat del Govern a les 

Terres de l’Ebre, Xavier 
Pallarés; l’alcaldessa de 
Tortosa, Meritxell Roigé; el 
vicepresident del Consell 
Comarcal del Baix Ebre, Ivan 
Garcia, i la coordinadora 
territorial de l’Institut Català 
de les Dones (ICD), Carme 
Valls, han presidit, com cada 
any, l’acte de commemoració 
del Dia Internacional per 
l’Eliminació de la violència 
envers les dones, aquest 25 
de novembre a l’Auditori Felip 
Pedrell de Tortosa.      
xAquest 2019 han participat gai-
rebé 600 alumnes de 3r d’ESO 
de 8 instituts de la comarcal 

del Baix Ebre, alguns dels quals 
han col·laborat activament amb 
la lectura del manifest instituci-
onal. Durant l’acte, s’ha home-
natjat humilment les 12 dones 
mortes per violència a Catalunya 
amb l’encesa de 12 espelmes, 11 
vermelles i 1 blanca per la menor 
d’edat, també víctima enguany 
per violència masclista. Davant 
aquestes xifres la coordinadora 
territorial de l’ICD, Carme Valls, 
ha aprofitat per fer una crida a la 
denúncia “cal que totes les do-
nes víctimes de violència ho de-
nuncien, que no tinguin por, que 
facin ús dels serveis que hi ha a 
la seva disposició a l’administra-
ció de la Generalitat i tals ajun-

taments i consells comarcals”. 
Així mateix, dilluns passat, a mu-
nicipis ebrencs es van fer també 

EL PERELLÓ
Absolució de 
l’exalcalde, Ferran Cid 
L’Audiència de Tarragona 

ha ratificat l’absolució de 
l’exalcalde del Perelló, Ferran 
Cid, jutjat per participar 
com a contractista en la 
construcció d’una casa de 
camp al mateix municipi que 
Fiscalia qualificava d’il·legal.      
Els magistrats de la instància 
superior, responent el recurs 
presentat pel ministeri públic 
contra la sentència absolutò-
ria emesa inicialment pel jut-
jat penal número 2 de Tortosa, 
consideren que l’edificació no 
va comprometre els interessos 
col·lectius ni la protecció del sòl 
que es deriven de l’ordenació 

urbanística. Remarquen, a més, 
que la casa podia ser legalitza-
ble com a “maset”, d’acord amb 
la nova normativa de la Gene-
ralitat. L’Audiència també reitera 
l’absolució del promotor, l’em-
presari danès Sten Sorensen.

ULLDECONA
Projecte de millora de 
la carretera N-238

El Ministeri de Foment ha 
aprovat el projecte de 

“Seguritat Vial: ampliació de 
la plataforma i reordenació 
d’accessos N-238 tram 
Vinaròs -enllaç AP7” amb un 
pressupost de 15’4 milions.       
El tram projectat està comprés 
entre l’enllaç de la nova N-340, 

que serveix de variant de Vina-
ròs i Benicarló, i la intersecció 
d’accés a l’autopista AP7. Ac-
tualment es troba en molt mal 
estat tant el ferm com el propi 
traçat i és urgent millorar la se-
guretat de la via, per on cada dia 
hi circulen 8.900 vehicles (1.400  
camions). ebredigital.cat

actes commemoratius pel dia 
Internacional per l’Eliminació de 
la violència envers les dones.
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L’any 2017, per tal de fer 
pinya per aconseguir 

eliminar les barreres 
arquitectòniques, que 
dificulten el dia a dia de 
les persones amb mobilitat 
reduïda, es va crear l’associació 
Barreres Fora. 

Parlem amb Fina Ambrós, presi-
denta de l’Associació.

Barreres Fora va néixer a 
Móra d’Ebre i actualment la 
vostra lluita inclou diferents 
poblacions del territori. 
Sí, actualment la nostra associa-
ció inclou les poblacions de Móra 
d’Ebre, Móra la Nova, la Torre de 
l’Espanyol i Tivissa i últimament 
Flix. Hi ha altres poblacions que 
han fet un petit pas. Esperem que 
s’impliquen més pobles perquè 
tenim molt treball a fer.

Quines són les prioritats de la 
vostra associació?
La nostra principal prioritat és 
eliminar les barreres arquitectò-
niques a les que ens enfrontem 
dia a dia. Treballem per la posada 
en marxa de mesures dirigides a 
eliminar aquestes barreres que 
vulneren els drets, les llibertats i la 
vida independent de les persones 
amb discapacitat.

Quin serà el vostre full de 
ruta amb els objectius per 
aconseguir l’any 2020?
El nostre full de ruta del 2020 és 
sempre el mateix, perquè el fet 
d’eliminar les barreres no s’acaba 
mai, es tarda molt temps, i hi ha 
molta feina al darrere per aconse-
guir, encara que només sigui, una 
petita millora. Les persones que 
ens ajuden i també els cuidadors 
i cuidadores també ho pateixen i 
també estan lluitant i fent pinya.
A part de lluitar per eliminar les 
barreres, continuarem fent les 
xerrades i els tallers a les nostres 
escoles i als nostres col·legis de 
les comarques per conscienciar 
als nens i els jóvens. Hem organit-
zat cursets de llengua dels signes 
i, l’any que ve, continuarem amb 
el nivell superior. Fem esport, es 

BARRERES FORA:
LA LLUITA PEL DIA A DIA

diu  Boccia  (un estil de petanca 
que és paralímpica) per persones 
en cadira de rodes o amb qualse-
vol discapacitat. Aquest any esta-
rem fent aquest joc a les escoles, 
als col·legis i a les residències.

També cal donar veu i suport 
a les persones, familiars, cui-
dadors que us ajuden en el 
vostre dia a dia i també pa-
teixen d’aquestes situacions.
El dia a dia és molt greu per no-
saltres però penso que des de les 
administracions ens estan aju-
dant per poder-ho suportar.

Parlem de la tercera jornada 
que tindrà lloc el dia 1 de de-
sembre al teatre La Llanterna 
a Móra d’Ebre amb motiu del 
Dia Internacional de les per-
sones amb Diversitat Funcio-
nal. Esteu preparant diferents 
activitats amb l’objectiu de 
donar a conèixer la realitat 
de les persones amb mobili-
tat reduïda. 
Efectivament, el dia 1 de desem-
bre fem aquesta festa perquè ens 
vegin les persones del carrer i 
prenguin consciència, que cone-
guin la nostra associació i tot el 
que fem. No és solament aquí, 
és una festa internacional i per 

tot arreu es faran activitats per 
fer la difusió  necessària  sobre la 
falta d’accessibilitat, oportunitats 
i serveis.

Aquesta jornada se celebrarà 
a Móra d’Ebre i va dirigida a 
persones de la Ribera d’Ebre, 
la Terra Alta, Priorat, Baix 
Ebre i Montsià. Com s’ha de 
contactar?
Podeu contactar-nos pel tel. 
632712920 i el nostre correu és 
barreresfora@hotmail.com

«LA NOSTRA 
PRINCIPAL 
PRIORITAT ÉS 
ELIMINAR LES 
BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES 
A LES QUE ENS 
ENFRONTEM DIA 
A DIA»
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L’HOSPITAL DE 
MÓRA D’EBRE 
MILLORA EL TEMPS 
DE RESPOSTA AMB 
ELS CASOS D’ICTUS 
AMB EL SUPORT 
DE L’HOSPITAL DE 
TORTOSA

L’Hospital Comarcal de Móra 
d’Ebre ha millorat el temps de 
resposta davant els casos d’ic-
tus des de la implantació del 
teleictus, un servei telemàtic 
que permet rebre el suport dels 
neuròlegs de l’Hospital de Tor-
tosa Verge de la Cinta en temps 
real. L’atenció ràpida és condició 
indispensable perquè les conse-
qüències d’haver patit un ictus 
siguin les menors. Els pacients 
han de ser vists com més aviat 

millor per un neuròleg especi-
alista en ictus per a una detec-
ció primerenca. La col·laboració 
amb els neuròlegs de l’Hospital 
de Tortosa és clau pel temps de 
resposta. Des de l’Hospital de 
Móra d’Ebre es connecten via 
telemàtica amb el de la Cinta, 
on els neuròlegs poden visualit-
zar les imatges del TAC practicat 
i, mitjançant una pantalla i una 
càmera, poden veure el pacient 
i donar indicacions als professi-

onals de Móra, consensuant el 
tractament a dispensar.

MÓRA D’EBRE 
RECAPTA 
MÉS DE 4.000 
EUROS PER A LA 
INVESTIGACIÓ DEL 
CÀNCER INFANTIL 
L’Associació Matem lo Bitxo, 
de Móra d’Ebre, comunica 
que ha recaptar la quantitat 
de 4.228,48€ destinats al 
Centre d’Investigació i Recerca 
de l’Hospital Vall d’Hebron 
de Barcelona. Els diners es 
van aconseguir en els actes 
que van tindre lloc el cap 
de setmana del 16 i el 17 de 
novembre, en el marc de 
la quinta edició de la festa 
solidària que organitza Matem 
lo Bitxo. Entre altres, es va 
celebrar una caminada popu-
lar d’uns quatre quilòmetres 
de recorregut, que va aplegar 
unes 150 persones, i un dinar 
solidari en què es van repartir 
600 clotxes solidàries.

REUNIÓ AMB 
EL SÍNDIC PER 
CONÈIXER 
L’INFORME DE 
DEFICIÈNCIES 
EN SEGURETAT 
NUCLEAR
Aquest dimecres el Consell Co-
marcal de la Ribera d’Ebre ha 
celebrat el ple de novembre. 
En el transcurs de la reunió, la 
presidenta Gemma Carim ha 
anunciat una petició al Síndic 
de Greuges, Rafael Ribó, per 
demanar que es desplaci fins 
a la comarca per explicar als 
alcaldes i regidors l’informe 
de deficiències en seguretat 
nuclear de la zona d’Ascó i 
Vandellòs. L’informe, publicat 
al final de la setmana passada, 
denuncia entre d’altres punts 
la manca de cobertura de tele-
fonia mòbil o municipis sense 
megafonia. “Cal que tinguem 
clar quines mesures correcto-
res cal preveure als pobles que 
vivim a deu i vint quilòmetres 
de la central nuclear d’Ascó 
i per això hem sol·licitat la 
reunió”, ha explicat Carim.

MÉS 
NOTÍCIES

AL PROJECTE ‘PAIS VIU’
La Ribera d’Ebre prioritza el desplegament de la 
fibra òptica i la millora de les infraestructures
El projecte ‘País 

d’Oportunitats, País viu’ 
ha aterrat aquest dimarts, a 
la Ribera d’Ebre. La comissió 
territorial s’ha posat a treballar 
amb alguns objectius clars.      
Reclamen amb urgència el des-
plegament de la fibra òptica i un 
pla pilot de 5G rural, millores als 
regadius, les infraestructures i 
el transport públic i una aposta 
clara per desenvolupar indústria 
energètica neta. Miquel Àngel 
Escobar, secretari d’Administra-
cions Locals, s’ha compromès 
a què no quedin les propostes 
en paper mullat tot i reconèixer 
que és un pla a llarg termini que 
tindrà en compte les “singulari-

tats” de cada territori. El projecte 
‘País Viu’ arribarà també al gener 
a la Terra Alta. “Volem continuar 
sent una comarca que produeixi 
energia i aprofitar les línies d’eva-
cuació de la central nuclear, que 

es puguin utilitzar quan deixi de 
produir. Ens mereixem tenir pri-
oritat a l’hora de fer inversions i 
ho podem reclamar alt i fort. Si 
hem donat la meitat de l’energia 
entre les tres centrals nuclears 

TERRA ALTA
‘Manca de diàleg’ per 
derogar les ZDP
La DO Terra Alta, la 

plataforma i les entitats 
socials que batallen contra la 
massificació eòlica han rebut 
amb enuig la derogació del 
decret que establia Zones de 
Desenvolupament Prioritari 
(ZDP) perquè no s’ha tingut 
en compte el criteri de 
retroactivitat que demanava la 
comarca.        
Lamenten el “secretisme i la falta 
d’informació amb què s’ha fet. “Si 
una cosa que no anava bé i es de-
roga s’hauria de derogar amb re-
troactivitat, que ens l’esperàvem 
com a deguda per al territori”, ha 
defensat Marco Bernava, celleris-

ta i portaveu. La comarca lamenta 
que no se’ls hagi convidat a parti-
cipar en la comissió tècnica amb 
què la Conselleria d’Empresa ela-
bora la nova normativa.
“El problema és que es deroga 
sense tenir en compte criteris im-
portants a la comarca”. 
Un dels més importants és la 
“densitat”. 
A la zona nord de la Terra Alta, 
amb la normativa anterior al de-
cret que s’ha derogat aquest di-
marts, es van instal·lar 184 aero-
generadors. Produeixen el 25% 
de l’energia eòlica de tot el país. 
La comarca representa el 0,16% 
demogràfic.

GANDESA
Jornades de la 
Memòria històrica

El cap de setmana passat 
van tenir lloc a Gandesa 

les “Jornades de la Memòria 
Històrica” que com cada any 
va organitzar l’Associació 
d’Aviadors de la República 
(ADAR).       
‘41 anys ininterromputs d’ho-
menatge a totes les víctimes de 

la Guerra Cívil i de la Batalla de 
l’Ebre’. Durant tot el cap de set-
mana van haver-hi actes, xerra-
des, conferències…
El Centre d’Estudis de la Batalla 
de l’Ebre (CEBE) creix amb un 
Museu que és referent a tot Ca-
talunya”. Aixi és va comprovar 
durant les Jornades.

al consum de Catalunya, pen-
sem que a l’hora que s’hagin de 
posar altres centres productors 
d’energia, hem de ser els pri-
mers”, ha dit la presidenta del 
Consell Gemma Carim.
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COMMUNICAT DE LA 
PENYA TAURINA DE 
XERTA

La Penya Taurina ‘Lo Burla-
dero’ de Xerta, va fer ahir un 
comunicat al seu Facebook 
sobre ‘la tradició del bou em-
bolat a Xerta’, aportant un do-
cument que acredita els inicis 
d’aquesta pràctica al poble. El 

comunicat és una resposta, tal 
com expliquen, a un veí que va 
afirmar dies abans en un mitjà 
de comunicació que al poble el 
bou embolat ‘no és una tradició 
ja que data del 1989’ i que plan-
teja fer una consulta per decidir 
sobre si s’ha de fer o no bou 
embolat a Xerta. Per això recull 
signatures. 
La Penya va manifestar que “pri-
mer que tot volem dir que per 
poder sortir en una entrevista 

has de saber molt bé el que diràs. 
Això implica, documentar-se, 
preguntar a la gent...No només 
l’opinió personal d’un mateix i 
l’experiència valen. Aquest do-
cument que aportem és un 
tresor. Un tresor que reafirma 
que el bou embolat a Xerta sí és 
tradició, ja que data del novem-
bre del 1930 en honor al nostre 
patró Sant Martí. Una tradició de 
89 anys. No afegirem res més 
perquè la foto (document) parla 

per si sola. Sí, al bou embolat a 
Xerta. Per acabar, volem donar 
les gràcies a la Societat de Ca-
çadors per facilitar-nos aquest 
document”. 

TENSIÓ AL PLE DE 
BENIFALLET 
El darrer ple de Benifallet, 
celebrat en una altra data a 
petició de l’oposició, va tenir 
moments de tensió. El punt 
més candent va arribar quan 
l’alcaldessa Mercè Pedret 
(Candidatura de Progrés) 
va presentar una moció en 
contra de la reducció ho-
rària d’assistència mèdica 
als pobles petits. ERC es va 
abstenir i la portaveu Virginia 
Borràs va aclarir que ho feia a 
l’espera de poder decidir se-
gons l’evolució de la proposta 
actual feta per Salut, la qual 
mereix ‘un marge de confi-
ança’. Aquest punt va crear 
discrepances perquè des del 
govern municipal es confiava 
en una ‘unitat d’acció’ contra 
unes mesures que afavoreixen 
la despoblació i que no ajuden 
al veïns i veïnes de Benifallet. 
D’altra banda, en l’exposició 
econòmica que va fer l’alcal-
dessa, aquesta va destacar 
que “del govern d’ERC hem 
heredat deutes i més deutes i 
per molt que no es vulgui par-
lar d’una etapa anterior, s’ha 
de fer per entendre l’actual”.

CAMARLES: 
MONTSE BONET, 
NOVA REGIDORA 
NO ADSCRITA
Al darrer ple de l’Ajuntament 
de Camarles va tenir lloc la 
presa de raó de la condició de 
regidora no adscrita al grup 
polític de Montse Bonet qui 
per voluntat pròpia va decidir 
no seguir formant part d’ERC 
a l’equip de govern municipal 
per unes discrepances amb 
l’alcalde Joan Antoni Navarro 
per un comunicat que va 
fer aquest al seu Facebook. 
“No es va rectificar al mateix 
Facebook i això unit a altres 
qüestions va ser el que va 
vessar el got”, va manifestar 
Bonet.

MÉS 
NOTÍCIES

DIPUTACIÓ
Els Premis Emprèn impulsen tretze nous 
projectes empresarials nascuts a la demarcació 
Ja hi ha projectes 

guanyadors dels Premis 
Emprèn de la Diputació 
de Tarragona, convocats 
anualment per aquesta 
institució per fomentar 
l’esperit emprenedor i 
la innovació i promoure 
l’ocupació i l’economia del 
territori amb la creació de 
noves empreses.      
Es tracta de l’espai familiar mul-
tiaventures El Racó de l’Esquirol, 
d’Horta de Sant Joan (categoria 
Turisme, cultura i experiències); 
la iniciativa de monitorització 
fetal a través d’un cinturó, Belty/
Treematernity, de Tortosa (Salut i 
esport); l’empresa de nutracèu-

tics i suplements nutricionals per 
a animals de companyia Kainkun 
Care, de Reus (Tecnologia i inno-
vació); la marca de cosmètica na-
tural sense envàs Botànica, cos-
mètica conscient, de Montblanc 
(Eficiència energètica i sostenibi-
litat), i la cooperativa d’habitatges 
i locals socials La Titaranya, de 
Valls (Economia social). Aquesta 
7a edició dels Premis Emprèn ha 
reconegut també altres iniciati-
ves empresarials de les diferents 
categories. En clau ebrenca, el 
marketplace de sanitat privada 
Medi Admin Proyectos, de Santa 
Bàrbara i l’app per a usuaris i pro-
fessionals dels centres residenci-
als Keep in Touch, dels Muntells 

també han tingut una distinció. 
En total, s’han premiat tretze 
projectes empresarials nascuts 

C-12
Desdoblar un sentit en 
trams de la C-12
El Govern a l’Ebre ha 

presentat un seguit de 
mesures urgents per millorar 
el tram carretera C-12, l’Eix de 
l’Ebre, que creua el territori.       
S’arreglarà el ferm en els trams 
en què està més malmès, es fa-
ran nous accessos a Jesús i Be-
nifallet i es crearan carrils (2+1) 
per facilitar els avançaments. 
Així s’alleugerarà la circulació 
ara que el trànsit pesat ha aug-
mentat sobretot entre Benifallet 
i Tortosa, des de la prohibició 
de pas als camions per l’N-340, 
“però segurament al gener, quan 
s’alliberi l’AP-7, hi haurà un nou 
flux d’aquest tipus de trànsit. 

Això no vol dir que des del Go-
vern no tinguem res a fer per mi-
llorar la situació”. La sinistralitat a 
la C-12, sobretot entre Benifallet 
i Tortosa, s’ha disparat enguany. 
S’han produït 36 accidents (30% 
més), amb resultat de 8 víctimes 
mortals i 16 ferits greus. Després 
de reunir-se amb els alcaldes de 
Paüls, Benifallet, Xerta i Aldover, 
el serveis territorials de Territori i 
la direcció general de Carreteres 
el Govern ha preparat un seguit 
de mesures que s’acabaran de 
programar en un reunió el 15 de 
gener amb tots els alcaldes dels 
municipis de la C-12, des d’Am-
posta fins a Flix.

ROQUETES
L’Ajuntament aprova 
el pressupost
L’Ajuntament de Roquetes 

aprova, amb els vots 
a favor d’ERC, l’abstenció 
de MOVEM, PSC i C’s i el 
vot en contra de JUNTS, 
el pressupost per a l’any 
2020 amb un import de 
6.397.330,17€.       
Els punts plantejats a l’ordre del 
dia del ple de dimarts passat es 
van aprovar per unanimitat ex-
cepte el del pressupost que va 
aprovar-se per majoria. 
El Grup Municipal Socialista – 
Esquerra per Roquetes – Can-
didatura de Progrés de Roquetes 
va manifestar que “hem volgut 
defugir de qualsevol populis-

me, que no porta en lloc, i hem 
fet un exercici de responsabili-
tat abstenint-nos en la votació 
del pressupost municipal 2020, 
afavorint així la seva aprovació 
perquè volem que Roquetes no 
s’aturi, perquè la voluntat nostra 
sempre ha estat sumar en be-
nefici de la ciutadania. Volíem 
negociar el pressupost però no 
ha estat possible per la negativa 
de l’alcalde, per la qual cosa no 
hem pogut aprovar-lo, tot i així, 
hem facilitat la seva aprovació, 
perquè al menys hem coincidit 
en la remodelació del Casal de la 
Ravaleta que nosaltres portàvem 
al nostre programa electoral”. 

a la demarcació de Tarragona. 
L’acte es va celebrar ahir a l’espai 
El Seminari, de Tarragona.
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SANG EBRENCA
Tot i que només el 33% de 
població de la província és de 
l’Ebre, el domini del futbol 
ebrenc a la Segona catalana 
és aclaparador. Només cal 
veure que ara els deu primers 
equips són ebrencs. Però si 
ens remuntem a les últimes lli-
gues, hi ha més dades que ho 
confirmen. En la passada, dels 
10 primers 8 van ser ebrencs 
(Tortosa, Gandesa, Ampolla, 
Camarles, Ulldecona, Ampos-
ta, la Sénia i Móra Nova) i a 
més ni un va baixar. Fa 2 cam-
panyes entre els 7 primers, 5 
ebrencs (Amposta, Gandesa, 
Camarles, La Sénia i Ulldeco-
na). I en fa tres, dels 8 primers, 
5 del nostre territori (Tortosa, 
Amposta, Camarles, Gandesa i 
Ulldecona). Tortosa, Rapitenca 
i Amposta, que eren equips 
de superiors categories, van 
aterrar a Segona, més l’arri-
bada d’Ulldecona, Camarles, 
Móra Nova, la Sénia, Ampolla i 
Perelló, que han desembarcat 
en les últimes 6 campanyes de 
la Tercera, donen explicació al 
que comento. I el Gandesa que 
porta 22 temporades a Sego-
na. Tot això ha fet que aques-
ta categoria tingui més sang 
ebrenca que mai, amb bons 
directius, bones aficions i uns 
jugadors de Tarragona que, 
en  alguns casos, es desviuen 
per jugar al nostre territori. La 
propera temporada, si no puja  
Rapitenca o Tortosa i ascen-
deixen 2 de tercera catalana, 
podem veure 11 equips i ull a 
la dada que seria el segon any 
sense descensos.

CELMA

CUIDEM EL QUE 
ESTIMEM
No entraré a analitzar les 
greus incidències de diumen-
ge a Godall. No estava allí per 
poder fer-ho. Segur que van 
ser del tot desagradables. 
I ho lamento. Ho lamento 
moltíssim perquè estimo tan 
aquest esport, i sobre tot la 
seua vessant més modesta, 
que em dol que a tocar del 
2020 encara estéssim parlant 
de qüestions com aquestes.  
Tot això va en contra del 
que ens apassiona. I sembla 
que encara hi ha gent que 
no s’adona que, en general, 
no volem violència en cap 
àmbit. A veure si queda clar 
que els qui estimem l’esport 
no volem veure aldarulls ni 
tortures psicològiques als 
àrbitres. I és que això pot 
acabar amb el que més ens 
agrada. Qui utilitza el puny, 
sigui d’on sigui i en el partit 
que sigui, li demanaria que 
no torni més a un camp. 
No fa falta. Tot ha de servir 
per unir. No per destruir. El 
Godall tindrà ara dos partits 
de tancament de camp. En 
qualsevol cas, el meu mis-
satge és en general: cuidem 
el que estimem. I tot això 
també va pels que agredei-
xen verbalment. I provoquen. 
Espai que això és també una 
agressió. A aquests també 
els demanaria que es quedin 
a casa.  Deixeu-mos disfrutar 
de l’esport als que realment 
volem fer-ho cada cap de 
setmana. 

MICHEL

MINUT 91 . A CANAL TERRES DE L’EBRE
DIUMENGE (22.45 h). Dilluns 16.30h. Resums amb els gols: Ascó-Vista Alegre, 

Gandesa-Rapitenca, Móra N-Perelló, La Sénia-Ampolla, Arnes-Batea, R Bi-

tem-Aldeana, La Cava-Ebre Escola, Santa Bàrbara-Godall, Rapitenca B-Ametlla, 

Ebre B-Alcanar. Intervindran: Ubalde (Gandesa), Barrufet (Móra N), Serrano (la 

Sénia), Roger (Arnes), Vallés (R Bítem), Ernesto (S Bàrbara) i Regolf (Rapitenca).  

PROPERA JONADA

PRIMERA CATALANA

Ascó-V Alegre diss 16h

SEGONA CATALANA 

DISSABTE

M Nova-Perelló 16.30h

Riudoms-Roda 17.30h

Borges-Amposta 18h

Bonavista-Canonja 18.30h

DIUMENGE

Ulldecona-Montblanc 12h

Gandesa-Rapitenca 16h

Camarles-Cambrils 16.30h

La Sénia-Ampolla 16.30h

Tortosa-Pobla 17 h

TERCERA  CATALANA 

DISSABTE 

S Bàrbara-Godall 17h

Amposta-Roquetenc 17h

Rapitenca-Ametlla 17.30h

Flix-Corbera 20h

DIUMENGE

Arnes-Batea 15.30h

S Jaume-Catalònia 15.45h

Olimpic-J i Maria 16h

La Cava-Ebre E 16h

R Bítem-Aldeana 16.30h

QUARTA  CATALANA 

DISSABTE 

Masdenverge-Tivenys 15.30h

Catalònia-Benissanet 16.30h

La Cava-R Bítem 17h

Gandesa-Xerta 17.15h

Ebre E-Alcanar 19.15h

DIUMENGE 

Pinell-Fatarella 15.30h

Descans: Olimpic i Ginestar

FEMENÍ   

E Delta-Rem Bítem div 19h 

J i Maria-Arnes B div 19.30h

Gandesa-la Plana B dis 15.30h

Campredó-Roquetenc diss 17h

La Plana-F Alcanar dis 19.30h

Tortosa Eb B-Ginestar diu 10h

Rapitenca-Tortosa E diu 10.30h

Arnes-Batea diu 16h

SEGONA DIVISIÓ FEMENINA 

Tortosa E-Vilanova diss 17h

PRIMERA CATALANA

L’Ascó va perdre 2-0 al camp 
del Can Vidalet (2-0).

L’equip de la Ribera va perdre el 
primer partit fora de casa de la 
lliga i va veure frenada la ratxa de 
les darreres cinc jornades. 
El partit a Can Vidalet es va com-
plicar a la primera meitat amb 
l’expulsió de Ñoño (20’). Els lo-
cals, a més, van marcar l’1-0 en 
l’acció següent. A l’inici de la re-
presa va arribar el segon gol del 
Can Vidalet que ja va dificultar la 
reacció asconenca, i més  amb 
inferioritat i un “criteri arbitral 
que va ser desigual”. El tècnic 

de l’Ascó, Jordi Font, estava mol 
molest: “ells van sortir amb un 
joc directe que va fer que ens 
haguéssim de replegar durant 
els primers minuts. Però la clau 
va ser que l’àrbitre va perdre els 
paper carregant-nos de targetes, 
i amb l’expulsió de Ñoño, del tot 
rigorosa. No va posar el mateix 
llistó en les faltes a uns i als al-
tres. A més, un jugador d’ells li va 
donar un cop de puny a Òscar 
i no va sancionar-ho, així com 
entrades que suposaven una se-
gona targeta local. Davant d’ai-
xò, poc es pot fer”. 

El Can Vidalet posa fre 
a la ratxa asconenca

EL DERBI

La Rapitenca, líder de la 
Segona catalana, visitarà 

diumenge el Gandesa, tercer 
classificat (16 hores).                   
És el partit de la jornada i serà 
transmès per Canal Terres de 
l’Ebre, diumenge a les 20.30 h. 
El partit es presenta interessant 
per la situació dels dos equips i 
pel seu potencial. Un derbi que 
fa 18 anys que no es disputa en 
competició oficial.   
El Gandesa té els dubtes de Di-
lla, lesionat i que va ser baixa a 
Amposta, i de Guerola, que fou 
substituït diumenge. La nota 
positiva per al Gandesa és el re-
torn, després de la lesió a la mà, 
de Josep Domènech. Josep ja 
va tornar a Amposta i va estar 
força bé pel carril dret.  

De la Rapitenca dir que, en prin-
cipi, disposa de tots els efectius 
excepte Brayan que continua 
sense entrenar i que aquesta 
setmana ha demanat la baixa 
amb un document escrit per 
fer oficial la petició. La junta de 
la Rapitenca es reunirà dimarts 
vinent.    

El Gandesa rebrà 
diumenge la Rapitenca

MINUT 91: 22.45 HORES

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

Dissabte (22 h), Móra la No-
va-Perelló. I diumenge, Gan-
desa-Rapitenca (20.30 h). Amb 

locució d’Andreu Miralles. Dilluns 
estaran tots els partits gravats 
(10), els resums i integres, a ebre-
digital.cat. Minut 91, diumenge, 
començarà a les 22.45 hores. 

Partits transmesos

Dilla és dubte per al partit.
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EL MONTBLANC-
LA SÉNIA ES VA 
SUSPENDRE ALS 
10 MINUTS
El partit entre el Montblanc i la 
Sénia, tot i el vent huracanat, 
va començar a jugar-se. Però 
als deu minuts l’àrbitre va deci-
dir la suspensió, amb el 0-0. La 
Sénia, pel vent, no podia sortir 
de l’àrea visitant i la pilota era 
incontrolable pels dos equips. El 
Montblanc era qui tenia el ven-
daval a favor i potser per això 
hagués preferit seguir jugant. 
L’àrbitre va decretar la suspen-
sió i el partit es reemprendrà el 
divendres dia 6 a les 16.30 h. 

NO ES JUGA EL 
PARTIT ENTRE 
EL PERELLÓ I LES 
BORGES
Les Borges es va presentar al 
Perelló amb 10 jugadors i va 
decidir no disputar la confron-
tació. Va fer acte de presència 
i es va aixecar acta conforme 
va decidir no jugar. Avançada 
la setmana passada, el club 
tarragoní ja va informar que no 
disposava de suficients efectius 
i va plantejar un ajornament pel 
que no va haver-hi possibililtat 
de fer-se. Ara el Perelló suma 
els 3 punts com a guanyador 
per 3-0. L’equip de Teixidó es 
desplaçarà demà dissabte al 
camp del Móra la Nova per 
afrontar un derbi en el que bus-
carà seguir creixent. El partit 
serà transmès en diferit per 
Canal Terres de l’Ebre, el mateix 
dissabte a les 22 hores. 

SEGONA CATALANA
La Rapitenca supera el 
Camarles i és líder (3-0)
La Rapitenca va vèncer el 

Camarles (3-0) i recupera el 
liderat. 
L’equip rapitenc, ferit de la der-
rota a Riudoms, va sortir amb 
molta convicció. I va reflectir la 
seua superioritat amb els gols de 
Becerra i de Valcàrcel, al primer 
temps, i de De la Torre, a la re-
presa. Ramon Sancho, tècnic de 
la Rapitenca, valorava la “reacció 
de l’equip després de la derrota 
a Riudoms. Cal dir que va jugar 
amb la mateixa intensitat i acti-
tud però la diferència va ser que 
diumenge va tenir encert per 
definir dues de les ocasions de 
la primera meitat. A la represa és 
cert que el partit va obrir-se però 

vam seguir ben posats, sense 
baixar la intensitat i el 3-0 ja va 
sentenciar”. Brayan segueix sent 
la baixa: “pensem que s’equivoca 
amb el seu posicionament i per 
part del cos tècnic estem d’acord 
amb la decisió del club”. La deci-
sió, de moment, és no donar-li 
la baixa. Kiki, del Camarles: “a la 
primera meitat no vam estar a 
l’altura que el partit necessitava. 
I la Rapitenca, a més, va estar 
molt bé i ens va superar. A la re-
presa ja vam jugar més intensos 
i vam tenir les nostres ocasions 
per entrar en el partit, però sense 
poder fer-ho. No vam marcar el 
2-1 i ells sí que van fer el 3-0 que 
va sentenciar”.

PARTITS 
SUSPESOSL’Amposta salva un 

punt contra el Gandesa
L’Amposta i el Gandesa van 

oferir un derbi vibrant (2-2). 
Segons Xavi Cid, tècnic de l’Am-
posta: “en línies general , el Gan-
desa va tenir més domini i con-
trol del partit i pilota. Però valoro 
el treball de l’equip, davant d’un 
magnífic rival, i també que vam 
disposar de les nostres ocasions, 
tenint-ne dues de clares als pri-
mers minuts. A la represa, Ferre-
res va tenir una bona oportunitat 
inicial però el partit es va com-
plicar amb el 0-1. Malgrat això 
vam reaccionar amb caràcter i 
Carles va empatar. Una desco-
ordinadicó darrera va suposar 
un penal i expulsió. Gerard va 
parar-li a Blasi. Amb un menys, 

ells van dominar i es van avan-
çar amb l’1-2 a poc del final. Vam 
seguir insistint i Carles va fer un 
gran gol que fou l’empat. Impor-
tant no perdre, tal com estava el 
partit”. Guillermo Camarero, del 
Gandesa: “vam ser dominadors 
del joc i penso que vam tenir, 
gràcies a la recuperació de pilota 
per la pressió alta, més ocasions. 
A la represa, va haver un gol anul.
lat en què l’assistent s’equivoca, 
a més d’un penal fallat. Teníem el 
partit decantat amb l’1-2 ja al fi-
nal, però a darrera hora Carles, el 
jugador que va desequilibrar, va 
empatar amb el 2-2. Es va esca-
par la victòria però la línia de joc 
l’equip de l’equip és bona“.  

A MÓRA LA NOVA (1-2)
Victòria i pas 
endavant del Tortosa
El Tortosa va guanyar 

a Móra la Nova i va 
fer un pas endavant per 
no desenganxar-se de les 
primeres places (1-2). 
Primera meitat amb molt vent 
però amb més domini i profun-
ditat del Tortosa, tot i que Agustí 
va avançar el Móra la Nova i va 
tenir una altra opció. El roigi-
blanc Nacho, a poc del descans, 
va empatar en una gran acció 
individual davant la passivitat 
defensiva moranovenca. Nacho 
ja havia avisat en dues ocasions 
i a la tercera va marcar. El Tor-
tosa va estar més ben posat a 
la primera meitat. A la represa, 

el partit va ser igualat. El Móra 
la Nova va dominar però sen-
se crear excessives ocasions. 
El Tortosa, excepte una a l’inici 
del segon temps, tampoc en 
va crear. Semblava que l’empat 
seria el resultat però a falta de 
sis minuts, una concessió local 
amb un rebuig a la frontal, va 
aprofitar-la  Sergi Duran per fer 
l’1-2 amb un tret exterior. A la 
imatge de Canal Terres de l’Ebre 
s’observa com la pilota toca 
lleugerament al taló de Barrufet 
i es desvia. Al final, 1-2. Nahuel 
va debutar amb el Tortosa. Sergi 
Escoda ha causat baixa. Ha fit-
xat amb l’Aldeana. 

CONTRA LA POBLA (3-1)
Triomf valuós de 
l’Ampolla que creix
L’Ampolla va vèncer la Pobla 

i ja ha sumat 10 punts de 
12. S’ha estabilizat a la taula. 
I té un partit menys, contra la 
Canonja (dia 8).
Del partit contra la Pobla, el tèc-
nic Enric Alaeixendri deia que 
“vam començar contra vent i va 
ser important que Ramon aviat 
va fer l’1-0. A partir d’aquí, més 
domini de la Pobla que és un 
equip jove que busca fer circu-
lacions ràpides de pilota. Nosal-
tres vam estar bé en defensa i, 
tot i que ens era complicat sortir 
pel vent, ho vam intentar amb la 
velocitat de Ramon i d’Enric. No 
obstant, en la única indecisió, en 

defensa, amb un llançament del 
porter rival, ajudat pel vent, ens 
van guanyar l’esquena, i ens van 
empatar. A la represa, el vent va 
calmar i nosaltres ja vam poder 
fer circular millor la pilota, tot i 
la seua pressió. Ramon va fer el 
2-1 i això ens va donar tranquil.
litat mentre que ells ja van per-
dre ordre en l’intent de buscar 
l’empat. Vam seguir, amb més 
espais, i un xut de Ruibal, desviat 
per un rival, va ser el 3-1”. Galle-
go, Joan Marc, Santaella i Pere-
lló (li queda un partit de sanció) 
van ser baixa. Ha causat baixa el 
porter Joan Marc i s’ha fitxat a 
un que va estar a la Pastoreta. 

L’ULLDECONA 
S’ENLAIRA AMB 
EL TRIOMF A LA 
CANONJA 

L’Ulldecona, set punts de nou, 
s’enlaira a la taula amb el triomf 
a la Canonja (1-3). 
El tècnic Albert Bel, del partit a 
la Canonja, deia que “vam fer un 
dels millors partits del que por-

tem de lliga. Tot i tenir el vent en 
contra a la primera meitat, penso 
que ja vam ser un punt superiors, 
amb control del joc amb pilota o 
sense i generant-li dificultats al 
rival. L’únic que ens va mancar 
fou més contundència a l’àrea 
per avançar-nos en el marcador. 
I això ens va penalitzar perquè a 
poc del descans, en un córner, la 
Canonja va marcar l’1-0. Al des-
cans, tot i anar perdent, teníem 
bones sensecaions. A la represa, 

tot i que ens va costar i ells van 
fer un parell de possibilitats que 
ens van crear dubtes, ens vam 
refer i l’equip, amb el vent a favor, 
va saber adaptar-se i va guanyar 
metres. Una bona acció entre 
Monforte i Paez va s2er l’1-1. 
L’equip va fer un pas endavant i 
Miguel, arran d’un gran llaçament 
de falta des del vertex de l’àrea, 
va assolir l’1-3 que fou definitiu. 
En línies generals, una bona pri-
mera meitat i una millor segona. 

L’equip progressa i cal destacar 
que va guanyar al camp d’un ri-
val competitiu que estarà en la 
lliga nostra, en la zona mitja-al-
ta de la taula. Consolidar-nos 
en aquesta zona és el nostre 
objectiu”. 
L’Ulldecona rebrà en la jorna-
da vinent el Montblanc. I el di-
vendres dia 6 s’enfrontarà a la 
Rapitenca en partit de recupe-
ració. El derbi començarà a les 
12 hores.  

1. Rapitenca
2. La Sénia
3. Gandesa
4. Tortosa
5. Amposta
6. Móra N
7. Ulldecona
8. Perelló
9. Camarles
10. Ampolla
11. Canonja
12. Roda Berà
13. Cambrils U
14. Pobla
15. Montblanc
16. Riudoms
17. Bonavista
18. Borges

26
22
26
24
23
26
25
19
23
18
16
18
11
11
14
8
10
7

8
12
7

14
14
11
16
16
16
18
13
24
17
16
24
26
29
46

26
25
24
22
22
20
19
19
18
17
16
12
11
8
7
7
7
4

equip                    GF       GC     PNTS
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DESFETA DEL LÍDER 
AMB LA RAPITENCA

3A CATALANA
EL GODALL GUANYA 
EL R-BÍTEM (3-2)

El líder Batea va perdre 3-9, con-
tra la Rapitenca. Un resultat in-
esperat i dolorós. Fou la primera 
derrota. Jose López, tècnic del 
Batea: “va ser un partit estrany en 
el que vam començar bé fent l’1-
0 però en el que vam anar sor-
tint, sent molt tous en defensa. 
La Rapitenca va remuntar amb 
l’1-3, aprofitant indecisions nos-
tres. Vam reaccionar marcant el 
2-3 i gaudint d’una altra ocasió. 
Però a la represa, ells van seguir 
molt ferms en defensa i en cada 
contra van ser letals, amb quali-
tat i efectivitat, fent gol en cada 
ocasió. Ja no vam poder reac-
cionar. Vam assumir riscos amb 
defensa de 3 però no va ser el 
nostre dia. Felicitar al rival pel 
gran partit i passar pàgina. Te-
nim una plantilla de 17 jugadors 
i si hi ha baixes ho acusem. No 
és excusa això, però farem una 
incorporació en defensa”. És 
Iñaki (Canonja). Joan Subirats, de 
la Rapitenca B: “va ser el millor 
partit que hem fet fins ara. No 
només pel resultat, que també, 
però més pel caràcter, la intensi-
tat i la determinació en la que va 
jugar l’equip. Malgrat rebre aviat 
l’1-0, els jugadors estaven ben 
posats i creien amb els mateixos. 
Es va remuntar amb l’1-3. Malgrat 
això, semblava que el Batea en-
trava en el partit amb el 2-3 poc 
abans del descans. No obstant, 
a la represa vam retocar el que 
calia, vam seguir igual i l’equip 
fou letal, recuperant pilota i gua-
nyant l’esquena, creant ocasions 
clares i transformant-les amb 
qualitat. Penso que ni ara som 
els millors ni abans érem els pit-
jors. Durant la setmana vam par-
lar de que havíem de millorar en 
alguns aspectes i va fer-se. Hem 
de buscar ser més regulars. Es el 
que mancva”. Regolf (4), Richard, 
Juli, Àlex, Luisda van marcar. L’al-
tre fou en pròpia porteria. 

Segons Robert Avinyó, del Go-
dall: “va ser un partit molt dispu-
tat en el que vam haver de tre-
ballar molt per assolir la victòria. 
El plantejament ens va sortir bé, 
molts posats en defensa i bus-
cant l’esquena del rival. Així Ouhi 
va fer dos gols que ens van donar 
confiança, tot i rebre el 2-1 poc 
abans del descans. A la represa, 
el R Bítem va pressionar molt 
més i va ser clau el 3-1, de pe-
nal, també d’Ouhi. Ens vam de-
fensar amb ordre i el segon gol 
del Bítem ja va ser al final, tam-
bé de penal. Victòria important 
per seguir creixent. Es un premi 
al sacrifici de tots, junta, afició i 
equip”. Lamentar que l’àrbitre no 
va estar del tot encertat en ge-
neral. Ens va expulsar al porter 
quan només demanava canviar 
la pilota”. Jordi Vallés, del R-Bí-
tem: “a la primera part el Godall 
va estar millor, sobre tot defensi-
vament i va aconseguir avantat-
ge Merescudament. A la segona 
part nosaltres vam millorar però 
no va ser suficient. Vam inten-
tar-ho fins al final però el Godall 
va treballar molt i no vam poder 
empatar”. Victor, de penal, va fer 
el 3-2 definitiu.

DOS PARTITS ES VAN SUSPENDRE A LA 
TERCERA CATALANA, PEL VENT

L’ALDEANA S’ACOSTA 
ALS 2 PRIMERS

4-2: L’EBRE ESCOLA 
SUPERA L’ARNES

COMUNICATS PELS GREUS INCIDENTS 
DESPRÉS DEL PARTIT GODALL-R BÍTEM

El partit Ametlla-Sant Jaume es 
va ajornar pel fort vent. Tots dos 
equips van quedar d’acord per 
a recuperar-lo el dia 4 de de-
sembre a les 20.30 hores. L’altre 
partit que es va suspendre fou 
el derbi entre el Catalònia i el 

L’Aldeana va superar el Flix en 
un partit marcat pel vent (2-0). 
A la primera meitat, però, quan 
el tenien a favor els visitants, no 
va fer-ne tant. Dins de la igual-
tat i que el Flix va tenir més do-
mini de pilota, l’Aldeana va saber 
buscar els espais a la contra i va 
marcar l’1-0, amb gol de Thomas 
amb assistència de Villa. A la re-
presa, els flixancos van començar 
controlant el joc, amb el vent en 
contra. Però sobre el minut 25, el 
vent fou huracanat i el Flix, que va 
quedar-se amb deu, ja no va po-
der sortir-se’n. I l’Aldeana va sen-
tenciar amb un gol de qualitat de 
Jonatan. Àlex Alegre, que tornava 
després de 9 mesos, va tenir una 
opció amb un penal que no va 
transformar. Destacar el debut de 
Sergi Escoda (Tortosa), un juga-
dor que aportarà molt a l’equip. 
Per contra, lamentar  la lesió de 
Villa, que serà dubte per propers 
partits. L’Aldeana tenia les baixes 
de Kazu, Samper i Robert (van 
haver cadets a la convocatòria). 
L’equip de Bartolo és tercer, re-
duint distàncies amb els dos pri-
mers. Diumenge visita el Bítem. 
D’altra banda, el Flix està en dinà-
mica negativa (1 punt de 12). 

Xavi Subirats, de l’Ebre: “a la pri-
mera meitat vam tenir el vent a 
favor però això ens va condici-
onar. No vam estar fluids davant 
d’un Arnes adaptat i que va fer 
el 0-1. Malgrat tot, vam empa-
tar amb gol d’Amine. Al descans 
vam fer uns retocs posant més 
gent al centre del camp per tenir 
més la pilota. L’equip va associ-
ar-se, amb una velocitat amb 
pilota alta i van arribar els gols 
d’Amine, en una gran jugada, i 
de Cirera. L’Arnes va marcar el 
3-2 però vam reaccionar amb el 
4-2”. Roger, de l’Arnes: “al primer 
temps ens vam trobar còmodes 
i Gordo va fer el 0-1. I vam tenir 
una altra opció. No obstant, una 
pèrdua va suposar una contra i 
l’1-1. A la represa el vent va parar. 
Vam estar tous. I, a més, Quim i 
John van demanar el canvi. Es-
tàvem amb deu quan ens van 
fer el 2-1. L’Ebre ens va superar 
i va venir el 3-1. Pau fou expul-
sat. Vam fer el 3-2 però el 4-2 ja 
va decidir, tot i que vam fer dos 
pals al final”. L’Ebre va merèixer la 
victòria però també dir que l’ar-
bitratge fou tendenciós, amb un 
criteri desigual, amb vuit grogues 
i una vermella per nosaltres”.  

Diumenge la nit, des de la UE 
R-Bítem es va fer un comunicat 
en el que destacaven els “la-
mentables incidents ocorreguts  
després del final del partit entre 
el Godall i el Rem-Bítem. Unes 
persones del públic han agredit 
al jugador del Rem-Bítem, Aleix 
Chavarria. A més, aquestes per-
sones s’havien passat tot el par-
tit insultant als jugadors visitants. 
S’ha creat una tangana, amb al-
tres seguidors de Bítem per terra, 
produïda per este grup de 2 o 3 
persones que no és la primera 
vegada que provoquen aldarulls 
al seu camp. Si aquestes persones 
estan per a civilitzar, és la junta del 
Godall qui s’hauria d’encarregar 
de no deixar-los entrar al camp. 

L’àrbitre ho ha fet constar a l’ac-
ta del partit”. Després d’aquest 
comunicat, el mateix diumenge 
la nit, la junta del FC Godall en 
va fer un altre: “volem demanar 
disculpes per l’altercat ocorregut 
aquesta tarda al camp. Ni la nova 
junta directiva ni l’equip estem 
d’acord en l’ús de la violència. I 
esperem una prompta recupe-
ració a tots els jugadors afectats. 
Com hem dit, demanem perdó, 
de vegades no podem controlar 
els actes dels nostres socis, però 
prendrem mesures perquè no 
torni a passar. Gràcies”. Dimarts 
es van presentar les denúncies 
corresponents. D’altra banda, dir 
que els aldarulls van succeir una 
bona estona després del partit.   

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

50
27
30
32
23
32
25
18
20
20
21
28
11
13
11
16
18
8

28
8
11
19
20
20
20
14
18
23
23
18
12
25
21
35
36
52

29
27
26
24
22
20
20
19
19
19
17
16
13
12
7
6
5
0
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Roquetenc. Aquest va comen-
çar però es va ajornar al minut 
3, amb el 0-0. Es disputarà 
també el dia 4, a les 20.45 h.
Dissabte va ser presentada ofi-
cialment la nova mascota del 
club jesusenc: Cata. 

El Godall, celebrant al vestidor la victòria de diumenge. Baix, el vestidor del Benissanet després de golejar el Masdenverge.
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3A CATALANA                                                                   4A CATALANA

EL J. I MARIA VENÇ A 
SANTA BÀRBARA

L’OLIMPIC S’IMPOSA 
A L’AMPOSTA B (4-1)

El Jesús i Maria recupera la di-
nàmica de victòries després de 
guanyar a Santa Bàrbara en partit 
canviat d’ordre (0-2). Segons Par-
ra, del Santa Bàrbara: “el Jesús i 
Maria es va adaptar millor al partit 
amb el vent que va fer, i a la pri-
mera meitat ells van tenir-lo a fa-
vor i van avançar-se. A la represa, 
el partit va igualar-se i és cert que 
nosaltres vam tenir diverses situ-
acions de gol, però sense poder 
empatar mentre ells van senten-
ciar amb el 0-2 que potser fou en 
fora de joc. L’equip crec que s’ha 
acomodat una mica i no està sent 
tan intens com el de la tempora-
da passada, tot i que portem un 
nombre similar de punts. El fet de 
jugar 4 partits seguits a casa no 
ens beneficia”. David Garcia, del 
J i Maria: “l’equip va saber llegir 
el partit, amb el vent que feia. Al 
primer temps, a favor, va saber 
aprofitar-lo amb diverses oca-
sions i fent Sergio el 0-1.  A la 
represa vam jugar més replegats 
i vam saber trobar espais a l’es-
quena de la defensa rival. A pas-
sada d’Aleix, Sergio va marcar el 
0-2. Llavors el Santa va tenir oca-
sions que va evitar Masdeu”. Geri 
ja va tornar a jugar. 

Jordi Roca, de l’Olímpic: “partit 
d’entrada molt igualat en el que, 
arran de l’1-0 de Sufi, de penal, 
vam tenir una fase en que fó-
rem superiors. Sufi, culminant 
una bona jugada, va fer el 2-0. 
L’Amposta va pressionar més i 
nosaltres vam baixar una mica. 
Vam rebre el 2-1 poc abans del 
descans. A la represa vam fer 
15’ inicials molt bons i Imanol va 
marcar el 3-1. Vam aguantar per-
què l’Amposta va tenir opcions 
fins que Adrià va marcar el 4-1. 
Victòria merescuda davant d’un 
bon equip al que li manca més de 
contundència a les àrees”. To, de 
l’Amposta: “partit molt disputat, 
davant d’un Olímpic que em va 
agradar. Vam començar bé amb 
opcions, però, arran d’un penal, 
l’Olímpic es va avançar. Minuts 
de dubtes i ells en una bona tran-
sició ofensiva ens van marcar el 
2-0. Ens vam refer amb el 2-1 i a 
la represa van haver alternatives i 
ocasions repartides. Eric va estar 
força bé. Ens van fer el 3-1 i ja ens 
vam abocar, tenint les nostres 
possibilitats. Fins al final quan va 
arribar el 4-1. Teníem moltes bai-
xes. Tot i la derrota, satisfet per les 
coses que vam fer bé ”.

EL BENISSANET 
GOLEJA (7-0)

L’ALCANAR SUPERA 
LA CAVA B (2-0)

El Benissanet va golejar el Mas-
denverge (7-0). Segons Ginés, del 
Benissanet: “la primera meitat va 
ser molt igualada i disputada. El 
Masdenverge va intentar sempre 
jugar la pilota i va estar ben col.
locat. Ens va crear dificultats, te-
nint opcions com un penal que va 
aturar Jose. Nosaltres també vam 
fer les nostres opcions, marcant 
Ignasi l’1-0 amb què se va arribar 
al descans. Un empat o un 1-2 no 
hagués estat injust. A la represa, 
ja vam estar més posats i aviat va 
venir el 2-0, arran d’una jugada 
d’Ignasi rematada per David. Des-
prés, una acció molt bona d’Àlex 
va ser el 3-0, de Pol. Ells van sortir 
del partit i Ignasi va fer el 4-0. Ju-
gadors que van entrar van marcar 
com Oriol (2) i Ricard. Bon partit 
i derrota abultada pel rival per la 
primera meitat”. Segons Poley, 
del Masdenverge: “primera mei-
tat molt igualada amb ocasions 
repartides, fallant un penal que 
penso que hagués canviat la di-
nàmica del partit. D’un malentès 
ens van fer l’1-0 al 40. La represa 
va ser per oblidar. A partir del 3-0 
vam sortir del partit i ells van se-
guir jugant amb molta intensitat. 
Hem de passar pàgina i seguir”.

L’Alcanar va assolir la segona vic-
tòria seguida en guanyar la Cava 
B (2-0).
Segons Miquel Cervelló, tècnic 
de l’Alcanar: “va ser un partit to-
talment dominat per nosaltres 
en el que a la primera meitat 
vam tenir fins a 5 ó 6 ocasions 
claríssimes de gol. Però, com 
en altres jornades, ens va faltar 
culminar per a poder marcar i 
tenir, d’aquesta forma, més tran-
quil.litat. A la represa, cal dir que 
l’equip va sortir amb una marxa 
més i aviat va arribar l’1-0. Lla-
vors és cert que la Cava va dis-
posar de la seua ocasió per em-
patar amb una rematada al pal. 
Posteriorment, l’equip va seguir 
i va arribar el penal que va ser 
el 2-0. El seu porter, per un xoc 
fortuït, es va lesionar i la resta del 
partit va ser un atac i gol, tot i 
que sense transformar les opor-
tunitats”. El tècnic afegia que 
“l’equip està treballant amb mol-
tes ganes, agafant conceptes per 
al que queda de campionat. Estic 
molt content de l’actitud amb la 
que treballen els jugadors. Molta 
il.lusió per progressar i ho estem 
fent”. L’Alcanar visitarà demà 
l’Ebre Escola B.  

R-BÍTEM-OLIMPIC,  
EL PARTIT DE LES 
SUSPENSIONS
El R Bítem B va remuntar contra 
l’Olímpic, (5-2). Sisco Martí, del R 
Bitem: “va fer molt de vent. Es va 
decidir jugar i l’Olimpic el va tenir 
a favor a la primera meitat. Al mi-
nut 30 l’àrbitre va parar el partit. 
Però es va tornar a decidir jugar. 
L’Olimpic es va avançar amb un 
penal. A la segona meitat, al mi-
nut 4, quan no feia tant de vent, 
l’àrbitre va decidir tornar a sus-
pendre el partit. Llavors nosaltres 
no hi estàvem d’acord. Ell no va 
estar per raons i amb falta d’edu-
cació li va tancar la porta a la cara 
del nostre delegat. Jugadors de 
l’Olímpic que ja estaven a la dut-
xa i llavors l’àrbitre se’n va adonar 
que havia actuat malament. Tam-
bé hi havia presència als vestidors 
d’un delegat federatiu. Va rectifi-
car i va demanar als jugadors que 
tornessin a sortir, alguns ja vestits 
de carrer. Van ser uns 25 minuts 
aturats. Tot plegat, esperpèntic. 
Després, ells van fer el 0-2 però 
posteriorment nosaltres vam re-
muntar fent els altres gols”. Emilio 
Pedrola, de l’Olímpic: “tot i el fort 
vent que feia impossible jugar, 
l’àrbitre va decidir iniciar el partit. 
Al minut 25 va decidir suspen-
dre’l. Tot seguit, la pressió de l’es-
taf tècnic local i un membre de la 
Federació, va fer que l’àrbitre de-
cidís continuar el partit sota unes 
condicions nefastes. Sobre el 38 
vam fer el 0-1. La segona part es 
va iniciar sota un vent al seu punt 
màxim de força i al minut 2, des-
prés que l’àrbitre va veure que 
la pilota no és mantenia aturada 
en un llançament de fons nos-
tre, va decidir tornar a suspendre 
el partit de manera que sembla-
va definitiva. Però un altre cop, i 
després d’una pressió molt forta 
per part de l’estaf tècnic local i, un 
altre cop, la insistent pressió del 
membre de la Federació, va fer 
que l’àrbitre tornés a fer continu-
ar el partit, després d’una aturada 
d’uns 20minuts. El partit va con-
tinuar i només arrencar nosaltres 
vam fer el 0-2 fruit d’una bona 
contra. El partit estava controlat 
fins que al minut 70 l’equip local 
va marcar l’1-2 amb un gol en 
pròpia porteria del nostre por-
ter. Llavors el partit va començar 
a donar un tomb i les ocasions 
locals van arribar. Ja al minut 80 
els locals van empatar i tot seguit 
van establir el 3-2 amb un penal 
dubtós. Tot el que va passar en els 
últims 10 minuts va ser pel desga-
vell visitant, el fort vent i un equip 
local que va veure per on podia 
fer mal a l’equip morenc i va fer-
ne, marcant els altres gols”.

TRIOMF BALSÀMIC 
DE LA CAVA (3-4)

EL GINESTAR, MÉS 
LÍDER (3-1)

La Cava va guanyar a Corbera i es 
refà dels darrers resultats (3-4). 
David Ferré, president del Corbe-
ra: “el partit es va complicar aviat 
amb el 0-2, i més tal com estem. 
Quique va fer l’1-2 i a la represa 
vam empatar. Quique va tenir el 
3-2 en una jugada en què es va 
lesionar. Un inconvenient. Del 
3-2 es va passar al 2-3 i al 2-4. 
Vam fer el 3-4 però ja ens vam 
quedar en deu i no vam poder 
remuntar. L’empat era el més just. 
L’equip millora amb els fitxatges 
però li falta la confiança d’un bon 
resultat”. Narcis, de la Cava: “vam 
merèixer la victòria perquè, en 
general, vam ser superiors. A més 
dels gols, vam disposar de 3 ó 4 
ocasions per decidir. L’equip es 
va avançar amb el 0-2 però l’1-2, 
abans del descans, va ajustar un 
partit que va complicar-se a la re-
presa amb el 2-2. Però va haver 
reacció amb dos gols. El Corbe-
ra va marcar el tercer arran d’una 
acció en què va haver-hi falta al 
nostre porter. Esperem recupe-
rar gent per al proper partit, molt 
complicat i en el que esperem 
donar una satisfacció a l’afició”. 
Amine (Borges) va debutar i s’es-
peren més incorporacions. 

El Ginestar va guanyar l’Ebre Es-
cola (3-1) i segueix sent un líder 
ferm. Segons Guiu, del Ginestar: 
“va ser un partit molt disputat 
davant d’un molt bon equip que 
juga i deixa jugar. Nosaltres vam 
tenir dificultats perquè, a més, va 
costar resoldre les ocasions. car-
los va fer l’1-0 però llavors, acte 
seguit, ens van empatar. A la re-
presa vam poder decidir amb els 
gols de Carlos i Josep. Bona vic-
tòria molt treballada davant d’un 
rival d’escola. Portem 9 de 9 però 
la veritat és que costa molt gua-
nyar. Ara tenim un problema amb 
dos setmanes sense jugar. Mira-
rem de fer algun partit d’entrena-
ment”. Vaquer, de l’Ebre Escola: 
“la primera part fou bastant equi-
librada, avançant-se el Ginestar 
arran d’un desajust nostre. Vam 
reaccionar i Dani va fer l’empat. 
A la segona part vam tenir 4 oca-
sions clares per avançar-nos. No 
les vam transformar i van ser els 
locals amb una contra els qui van 
fer el 2-1.  Després, amb l’unic 
descontrol nostre, ens van fer el 
3 a 1. Tot i jugar precipitats vam 
tenir altres opcions. Satisfet de 
l’equip, va donar molt bona imat-
ge, a l’altura del líder”.

EL PINELL GUANYA 
A GANDESA (1-3)
Derbi de la Terra Alta en el que el 
Pinell, que té un partit pendent 
contra el Tivenys (dia 8), necessi-
tava la victòria a Gandesa per no 
despenjar-se de les places d’as-
cens. I va aconseguir-la. El Gan-
desa B, d’aquesta forma, va veure 
frenada la seua inèrcia positiva.  
Al final, els gandesans van marcar 
l’1-3. Joel, del Gandesa B: “es pot 
dir que el resultat no va ser injust 
però també hagués pogut ser un 
empat o una victòria nostra o fins 
i tot una victòria seua per més 
gols. Van haver-hi ocasions pels 
dos equips i ells van tenir més 
encert, sobre tot al primer temps 
amb el 0-2. A la represa vam po-
der entrar en el partit però de 
l’1-2 es va passar al 0-3. Hem de 
seguir amb el nostre objectiu de 
competir, crèixer i seguir sent un 
enllaç pels jugadors de la Terra 
Alta entre el futbol base i la sego-
na catalana”. Blai, del Pinell: “par-
tit igualat als primers 30 minuts. 
Després vam tenir encert aprofi-
tant dues contres i fent el 0-2. A 
la represa el Gandesa va apretar 
molt però vam sentenciar amb 
el gol de Bicho. Després ells van 
fer l’1-3 i van crear altres opcions. 
Victòria justa i important”. 

EL XERTA ES 
RETROBA (3-1)
El Xerta va refer-se de la gole-
jada a Masdenverge, guanyant 
el Catalònia B (3-1). Des de la 
junta del FC Xerta: “el partit va 
començar molt bé; al minut 25 
ja guanyàvem 2-0. L’equip va sa-
ber moure bé la pilota i va posar 
en dificultats a la defensa rival. 
Haguéssim pogut sentenciar a 
la primera part. Al segon temps, 
el rival, amb canvis, va millorar i 
va escurçar distancies. L’equip es 
va refer i va marcar el 3-1. Al fi-
nal, el nostre porter va parar un 
penal, força discutit, amb una 
gran intervenció. El resultat va 
reflectir la superioritat”. Pau Ale-
gria, del Cata: “el futbol està sent 
injust amb nosaltres. Mereixiem 
més, per joc i ocasions. A Xer-
ta vam començar bé, amb un 
gol més que legal anul.lat. Vam 
seguir ben posats però en una 
contra ens van marcar l’1-0.  I en 
un córner, el 2-0. Molt abultat al 
descans. A la represa, amb canvis 
i amb 3 defenses, el partit va ser 
un atac i gol nostre. Després de 
diverses ocasions, vam fer el 2-1 
però arran d’una falta lateral ens 
van fer el 3-1. Vam tenir altres 
ocasions fallant un altre penal. I 
no va poder ser. Mala sort”. 
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VOLEI CAMARLES

BÀSQUET

DERROTA DEL 
SÈNIOR CONTRA 
EL SABADELL (0-3)

PARTIT BENÈFIC A 
FAVOR DE LA 
FUNDACIÓ NOELIA

EL RAPITENC 
CONTINUA AMB 
FERMESA

El sènior masculí va perdre per 
0-3 contra el CN Sabadell. El joc 
dels locals, caracteritzat per la 
mala recepció, no va poder con-
trarrestar el del rival, tercer a la 
taula. Juvenil masculí. Desplaça-
ment al camp del Sandor i triomf 
per 0-3 en un partit amb baixes.
Juvenil femení: Torredembar-
ra 3-0 CV Roquetes. La falta de 
contundència en els moments 
claus del set fa que les roquete-
res no puguin sumar contra un 
rival directe. Cadet femení: Tor-
redembarra 3-0 CV Roquetes. 
Tot i plantar cara, el bon saque 
de l’equip rival i una major capa-
citat ofensiva van decidir. Infantil 
femení: Torredembarra 3-1 CV 
Roquetes. Derrota en un partit 
on les de Roquetes es posaven 
per davant però els errors en els 
sets posteriors van condemnar. 
El club va fer dissabte la presen-
tació de tots els equips. 

“Fundació Noelia, nens contra la 
distròfia muscular congènita per 
Dèficit d’Col·lagen VI “, és una or-
ganització creada amb l’objectiu 
de donar suport a la recerca i el 
coneixement de la malaltia, per 
tal de poder trobar una cura per 
tots els nens que la pateixen i 
acabar amb el seu patiment i el 
de les seves famílies. Desgracia-
dament aquesta malaltia no dis-
posa de cura, ni de tractaments 
efectius, a causa de la manca de 
recursos destinats a la investiga-
ció. És aquesta ocasió, Veterans 
del Barça se solidaritzen amb 
Fundació Noelia. Serà demà dis-
sabte a les 12 hores al camp de 
futbol municipal de Camarles. 
L’entrada serà de 5 euros i el par-
tit es jugaran Veterans del Barça 
contra un combinat de veterans 
de les Terres de l’Ebre. Abans hi 
haurà partits de Futbol Formatiu 
Terres de l’Ebre.

Derrota inesperada i contra tot 
pronòstic del Bàsquet Cantaires 
Tortosa a la pista del Constan-
tí per onze punts de diferèn-
cia amb el 74 a 63 final. Una 
ensopegada que li costa el li-
deratge del grup primer que 
torna a mans de l’Àguiles. Al 
grup segon, continúa intracta-
ble el Rapitenc que es desfeia 
amb solvència del Reus Ploms i 
continúa invicte a la categoria, 
comptant els partits per victòri-
es. Dins al mateix grup de com-
petició, l’Ametlla de Mar segueix 
allargant el seu moment més 
dolç de la temporada i sumen 
el quart triomf de forma conse-
cutiva davant el Carme Bàsquet 
sub-21. 
El Móra d’Ebre, per la seva part, 
es va refer de l’ensopegada de la 
setmana passada a Tortosa i es 
va retrobar amb la victòria da-
vant el Coma-ruga.
(J Ferrando/ebredigital)

EL PERELLÓ
VICTÒRIA CONTRA 
EL PALAFRUGELL 
(27-23)

Victòria del sènior de l’Handbol 
Club Perelló a casa contra el 
Palafrugell (27-23).  Abans del 
partit, dos jugadores de cada 
equip, van fer la lectura d’un 
manifest en motiu del Dia Inter-
nacional per a l’eliminació de la 
violència envers les dones.  
El partit fou molt igualat i va so-
frir algun tall de llum a causa del 
fort vent. Les locals es van avan-
çar des de l’inici però després 
van veure com les gironines les 
empataven. A la represa va cal-
dre un cop d’efecte per capgirar 
la situació, i en uns últims mi-
nuts de defensa individual, les 
perellonenques van augmentar 
la distància al marcador i van 
sentenciar un triomf molt tre-
ballat. 
Des del Facebook de l’HC Pere-
lló es remarcava que “en defini-
tiva, dos punts molt importants 
que ens acosten a l’objectiu”. 

FUTBOL SALA
RESULTATS DE LA 
LLIGA TERRES DE 
L’EBRE

Partits de la vuitena jornada: 
Benifallet-Deltebre Motors  sus
Dertochip-TM Tortosa          0-2
AME Ametlla-Golafre           3-10
Dermisa-Lligallos                  9-6
Toscà-UD AP                     13-1
CFS Roquetes-Campredó     1-2
Rapitenc-AME Bulls Boys      1-1

HANDBOL HANDBOL
RESULTATS DEL 
CLUB HANDBOL 
AMPOSTA

RESULTATS DEL 
CENTRE D’ESPORTS 
TORTOSA

Resultats del Club Handbol Am-
posta : Juvenil femení: Vilanova 
(25-28). Aleví femení: Ampos-
ta-S Joan Despí (10-6). Cadet 
masculí: Tortosa-Amposta (25-
26). Infantil masculí: Ampos-
ta-Granollers Sporting (31-36). 
El sènior de Divisió d’Honor Plata 
va descansar.

Cadet masculí: CET-Amposta  
26-27. Derbi molt igualat i obert 
que va decantar-se a favor de 
l’Amposta. Juvenil femení: CET-
Sant Boi 24-17. Nova victòria 
del juvenil que continua la bona 
dinàmica, després de guanyar a 
Granollers. Encara que ho sem-
bli, no va ser un partit fàcil. Ju-
venil masculí. CET-Molins B 35-
31. El Tortosa que, tot i que cada 
cop es veu més conjuntat, enca-
ra no ha demostrat tot el seu
potencial. Per acabar, el sènior 
masculí del CET va guanyar a Sa-
lou per 18-25. Nova victòria en 
un partit molt difícil. La segona 
part va començar dominant-la 
el conjunt tortosí, ampliant a 5 la 
diferència. Al 48’, el partit va te-
nir una aturada de 45 minuts per 
una lesió d’jugador del Salou. A 
la represa, el CET va estar més 
posat i va decidir. Ara reben els 
líders: el Ribes. Liderat en joc. 

VETERANS
JORNADA AMB 
2 SUSPENSIONS 
PEL VENT
Partits 6a jornada
Perelló, descansava 
Roquetenc-Canareu           sus
Aldeana-Alcanar                  sus
Delta de l’Ebre-Rapitenca   1-3
Amposta-Vinaròs       3-0
Tortosa-Ametlla                   1-3

ATLETISME
TORNA EL CROS 
ATE, GRAN PREMI 
EDUARDO FORNÓS

El Parc de Remolins de Tortosa 
tornarà a ser l’escenari diumen-
ge 2 de desembre del V Cros ATE 
Ciutat de Tortosa “Gran Premi 
Eduardo Fornós”, una prova que 
inclou el Campionat de Catalu-
nya Universitari entre altres cur-
ses de promoció i sèniors que 
contempla el seu reglament. 
S’han previst un total de vint-i-
dos curses, des dels més petits, 
esportistes nascuts l’any 2015, 
passant per la resta de catego-
ries,sub8 sub10, sub12, sub14, 
sub16, sub18, sub20, sub23, sè-
niors, veterans i màsters tant en 
masculí com en femení.
Al mateix temps estan previs-
tes les curses puntuables per al 
Campionat de Catalunya Univer-
sitari que es faran coincidir amb 
la categoria sènior, atletes nas-
cuts i nascudes l’any 1997 o an-
teriors, però amb classificacions 
diferenciades. 
(J Ferrando/ebredigital)

GIMNÀSTICA RÍTMICA
L’AMPOLLA TOCA EL CEL I ES 
PROCLAMA CAMPIONA DE 
CATALUNYA A MANRESA

L’esport ampollero està de cele-
bració. En modalitat de conjunts, 
les gimnastes juvenils nivell VII de 
l’Ampolla es van proclamar cam-
piones de Catalunya a Manresa. 
Aquesta categoria és l’anterior a 
l’absoluta. Tot un èxit per al club 
ampollero que d’aquesta manera 
veu reflectida la bona feina dels 

darrers anys, amb un gran èxit 
que ha portat a l’entitat a tocar el 
cel dins de la gimnàstica rítmica 
catalana. 
Una fita històrica assolida amb 
sacrificis i anys de bona gestió en 
tots els àmbits. 
Enhorabona. “Heu fet història”. 
Orgull ampollero. 

CP L’ALDEA
FESTA DEL 
PATINATGE

El Club Patí l’Aldea, en la Festa 
del Patinatge que organitzava 
la Federació Catalana, va rebre 
quatre premis que van recaure 
a mans dels patinadors aldeans.



21DIARI MÉS EBRE • divendres 29 de novembre / 2019esports 21
EQUIP DE LA SETMANA

RAPITENCA B

JO
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· La temporada passada a la 
jornada 12, l’equip revelació 
era la Rapitenca B i a més era 
líder amb l’Aldeana i Catalò-
nia. En aquesta ho és l’Ebre 
Escola que té 24 Punts. Les 
dades són demolidores: 11 ju-
gadors van marcar la passada 
campanya, en aquesta ja 13.
· Gran treball de Bartolo a 
l’Aldeana. Només dos partits 
perduts i per la mínina. Em diu 
un aficionat “juguen com un 
equip, no hi ha ni una figura; 
molta joventut i ganes, segu-
retat de Sergi Auré, que salva 
cada setmana dos gols, crei-
xement en defensa amb un lí-
der, Aleix; veterania de Robert 
López, caràcter i empenta de 
Villarroya, olfacte de Thomas 

TERCERA I QUARTA EN OFF

·  L’Ascó va perdre a Can Vi-
dalet on es va frenar la ratxa. 
L’àrbitre va expulsar a Ñoño 
als 20 minuts. Jordi Font no 
estava d’acord amb l’actuació 
arbitral. 
· Les Borges jugava a Perelló;  
només es va presentar amb 10 
jugadors i no van voler jugar 
per evitar una golejada. L’afi-
ció es va quedar sense partit, el 
club sense taquilla i es va haver 
de pagar a l’àrbitre. Esperem 
que les Borges acabi la lliga.
· Guillermo Camarero va com-
plint objectius. Va guanyar al 
Tortosa, va empatar a Amposta 
i diumenge buscarà guanyar al 
seu exequip, la Rapitenca. El 
Gandesa és tercer. Més no es 
pot demanar i sense Dilla per 

PRIMERA I SEGONA EN OFF
lesió. Entrenarà Guillermo en 
el futur al Tortosa?. La propera 
temporada?
· M’agrada aquest Amposta. 13 
jugadors han fet gol i amb un 
Carles Kader que és garantia 
cada Setmana. Dos partits per-
duts i per la mínima. Aquest equip 
anirà a més a la segona volta.
· Encara que Brayan causi baixa 
a la Rapitenca no passa Res. Té 
golejadors com Ferran, Forés, 
Valcàrcel, Peque, Becerra i De la 
Torre,  ja recuperat i diumenge va 
marcar el seu primer gol.
· El Tortosa la passada campanya 
a la jornada 12 tenia dos punts 
més que en aquesta campanya, 
amb un empat i tres derrotes. 
En aquesta porta dues derrotes 
i cinc empats. Tres jugadors han 

i qualitat de Jonatan. I un bon 
fitxatge: Sergi Escoda. I el més 
important, gran part del bloc és 
de casa”. Només una cosa ne-
gativa: plantilla curta. Es mirarà 
de fer un altre fitxatge si es pot.
· El Jesús i Maria va començar 
malament: primeres 4 jornades, 
cap victòria. Però l’equip està 
ara en un gran estat de forma. 
Últimes 8 jornades, sis victòries 
i el tàndem Geri i Sergio Ruiz 
funciona. Entre els dos por-
ten 16 gols. L’any passat va ser 
campió. Ara busca estar-hi en la 
lluita. 
· El Batea ha afluixat. En la jor-
nada anterior perdia al descans 
al camp del cuer i en aquesta 
la Rapitenca li va donar un fort 
correctiu, amb un protagonista: 

Cristian Regolf amb quatre 
gols i ja en porta 9.
· Lluís Castelló (Ametlla i 
Pinell) va fitxar pel Catalònia 
i Eduado Iñaki, central de la 
Canonja, alta al Batea. Sorolla, 
que estava inactiu, al R-Bítem, 
i Amine (Borges) a la Cava.
· Segona setmana calenta. 
Greus aldarulls a Godall des-
prés del partit, provocats per 
uns aficionats locals i això que 
van guanyar. El club va de-
manar disculpes i va dir que 
prendrà mesures. Chapaeu.
· Al Masdenverge no li van 
els desplaçaments, n’ha fet i 
tres golejades. L’equip ha de 
revertir la situació perquè li 
queden més partits fora que 
a casa.

estat baixa: Caballé, Selu i Es-
coda. Nous fitxatges: l’argentí 
Gustavo Nahuel, va jugar a la 
primera andalusa a Jaen i tam-
bé en un equip italià. I el porter 
Aaron Gavela. Hi ha dues altes 
més pendents, un jugador de 
Valladolid i un altre jugador 
més.
· L’Ulldecona la temporada 
passada va patir. A la jornada 
12 tenia 11 punts. En aquesta 
ja en té 19 i els falta un Partit. 
L’equip funciona: 12 jugadors 
han marcat i un Miguel que 
està en forma: ja porta 7 gols. 
· Xavi Beranuy, de la Sénia, es 
perdrà la temporada per lesió. 
Gerard Estrella ja va entrar a 
la convocatòria després de la 
lesió.

· La setmana passada al ves-
tidor de la Rapitenca B va 
haver-hi teràpia de grup per 
fer autocrítica, des de l’en-
trenador fins a la plantilla. I 
va resultar. Els jugadors van 
sortir amb cafeïna al camp del 
lider i van marcar 9 gols. Ho 
haurien de fer més els equips. 
El míster del Batea em va dir 
que “de la Rapitenca em va 
agradar molt la intensitat amb 
què van jugar, el seu estat de 
forma física i el seu davanter, 
impressionant”.
· Sergi Escoda i Jordi Tomàs 
són jugadors amb futur. Juga-
ven al Catalònia. Van fitxar pel 
Tortosa. Jordi Tomàs ja no va 
voler seguir l’estiu passat i va 
fitxar per Amposta. Ara Sergi 
ha fitxat amb l’Aldeana. Va ser 
el sisè amb més partits la tem-
porada passada amb German. 
Dos jugadors que el Tortosa 
no ha sabut aprofitar.
· A la 3a catalana, grups 2 i 3, 
les banquetes estan calentes: 
van sis cessaments. A les nos-
tres Terres de moment dos, 
Catalònia i Corbera. Aques-

ta setmana, per ser segon la 
classificació, el Vilaseca cessa 
al seu mister Francis que, a 
més, va guanyar el darrer par-
tit. Arriba una altra vegada Edu 
Franco. I la setmana passada 
es va cessar al míster de l’At 
Valls que era líder i va debutar 
Albert Pérez (ex Montblanc).
· La setmana passada va cau-
re la Rapitenca. En aquesta el 
Batea. Només queden invic-
tes el Ginestar de 4a i la Flo-
resta de 3a. 
· Un club de Tercera em co-
menta que l’any passat no 
van destituir al tècnic perquè 
“no ens agrada fer-ho, però 
aquesta temporada tampoc 
estem del tot contentsno es-
tem tan poc molt contents”. 
Que difícil és la professió 
d’entrenador.
· L’exjugador de l’Aldeana 
Òscar Insa, és conductor 
D’ambulàncies. I, a més, gran 
ballador de la ballada de la 
‘bachata’. Cada setmana porta 
a rehabilitació al vicepresident 
de La Sénia. A veure si el fitxa-
rà. De moment, Òscar no vol .

TOP SECRET

QUIM
(Ascó)

NACHO 
(Tortosa)

CARLOS
(Camarles)

DANI BEL
(Tortosa)

MARC TENA
(Ulldecona)

MARC
(Móra Nova)

GASPARIN
(Rapitenca)

MARC BLANCH
(Gandesa)

PAEZ 
(Ulldecona)

RAMON
(Ampolla)

CARLES
(Amposta)

AMINE
(Ebre Escola)

S RUIZ
(J i Maria)

SOUFIANE
(Olímpic)

REGOLF
(Rapitenca B)

PAULINO
(R Bítem)

AMADOR
(Flix)

CRISTIAN
(Corbera)

ESCODA
(Aldeana)

BOUAK
(La Cava)

ZOUHIR
(Godall)

ALONSO
(Amposta B)

El Pinell va guanyar el derbi al camp del Gandesa B (1-3). 

EQUIPS DE LA JORNADA. SEGONA                               TERCERA I QUARTAEQUIPS DE LA JORNADA
SEGONA TERCERA I QUARTA



22 gastronomiaDIARI MÉS EBRE • divendres 29 de novembre / 2019

PREPARACIÓ:

Es pelen i es tallen les cebes 
a llesques fines. Es pelen, es 
netegen i es tallen les pata-
tes a llesques fines. Es nete-
gen i es tallen els tomàquets 
a llesques gruixudes. Es fa 
una picada amb l’all, el juli-
vert i el pa ratllat.
En una safata que pugui 
anar al forn i untada d’oli, 
s’hi col·loquen les cebes i al 
damunt les patates, es con-

dimenten amb sal i pebre i es 
rega amb una mica d’aigua. Es 
tapa i es posa a coure al forn 
a 190 ºC, durant 10 minuts. Es 
col·loquen els talls de peix al 
damunt de les patates. Es rega 
amb el vi i l’aigua i es condi-
menta amb sal i pebre. Es col-
loca el tomàquet pel damunt 
del peix, i es reparteix la picada 
d’all i julivert pel damunt del 
tomàquet. Es tapa i es torna a 

PEIX
AL FORN

INGREDIENTS 4 PERSONES

• Peix: pot ser llobarro, lluç, 
turbot, orada, rap, besuc o to-
nyina 
• 4 patates mitjanes
• 2 cebes
• 2 tomàquets madurs
• 1 got de vi blanc sec
• 1/2 got d’aigua
• 2  grans d’all
• 2 cullerades soperes de juli-
vert picat
• 2 cullerades soperes de pa 
ratllat
• 4 cullerades soperes d’oli 
d’oliva
• sal i pebre

posar al forn durant uns 15 
minuts. Es destapa i es cou 
uns 5 minuts més. Bon pro-
fit!
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TELÈFONS D’INTERÈS 
EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES  (AMBULÀNCIES)

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Amb Venus al teu 
signe, desprens un 
encant particular. 
Pots estar especial-
ment seductor i no 
mancaran persones 
que s’apropin a tu. 
T’interesses per mi-
llorar la teva imatge.

aquari
21/01 al 19/02

Venus i Júpiter 
transitant per Casa 
XII, poden incli-
nar-te a gaudir de la 
solitud. Pots viure 
experiències de gran 
plenitud sensorial o 
fins i tot, estranyes 
casualitats.

sagitari
23/11 al 21/12

a teva ment va a 
cent per hora i això 
et roba una mica 
d’energia. Idees com 
fer front a qüestions 
econòmiques impor-
tants i en com des-
envolupar-te millor 
professionalment.

escorpí
24/10 al 22/11

Amb Mart i Mercuri 
al teu signe, estaràs 
ben accelerat. Moltes 
idees i ganes de fer 
coses, però optaràs 
per no mostrar totes 
les cartes. Temps 
d’ocupar-se de les 
finances.

balança
24/09 al 23/10

Gestions administra-
tives, relacionades 
amb la llar, que 
poden ser assegu-
rances, hipoteques... 
Una persona de la fa-
mília, d’edat avança-
da, pot donar-te un 
regal o ajut.

àries
21/03 al 20/04

Mart transita per 
Casa VIII i segueix 
inclinant al fet que et 
moguis per equilibrar 
l’economia. L’amor 
podria sorgir en 
l’ambient laboral. 
Inverteixes en una 
meta professional.

cranc
22/06 al 23/07

L’aspecte tens que 
s’acosta del Sol amb 
Neptú, avisa que 
cal ser realista en 
qüestions laborals. 
Les relacions de 
parella passen per un 
moment de pactes i 
cordialitat.

verge
24/08 al 23/09

Mart transita per 
Casa III i activa la 
ment, saturant-te 
i dificultant el des-
cans. Caldrà trobar 
la manera de rela-
xar-se. Compte amb 
les discussions,estàs 
molt incisiu.

taure
21/04 al 21/05

Algunes experièn-
cies dels darrers 
temps han modificat 
les teves creences. 
El teu ànim és més 
optimista i pots gau-
dir d’un bon viatge 
o d’una escapada de 
cap de setmana.

peixos
20/02 al 20/03

Sembla que estàs 
una mica caòtic, 
però trobes ordre 
dins del desordre, si 
segueixes la intuïció. 
Pots involucrar- te en 
algun projecte comú 
per ajudar als més 
desfavorits.

lleó
24/07 al 23/08

Amb Venus transi-
tant per la Casa VI, 
pots viure un mo-
ment força harmo-
niós al sector laboral. 
També és un trànsit 
que millora l’àrea de 
la salut si tenies algu-
na molèstia.

bessons
02/05 al 21/06

Amb Mercuri transi-
tant a Escorpí, prens 
una actitud de certa 
prudència, sobretot 
en l’ambient laboral. 
Si tens parella, es 
mouen assumptes 
patrimonials o finan-
cers en comú.

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

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

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!

EL PERELLÓ 
OFERTA 

EN VENTA 
TERRENO CON 

OLIVOS 
VISTAS AL MAR 

AMPOLLA 
8.600 M, 200M 

VALLADO DE JARDIN, 
BARBACOA, ESTANCIA 

ANIMALES

677 712 549

MASDENVERGE
SE ALQUILA 

LOCAL DE 70M.
IDEAL PARA 

AUTONOMOS O 
PARTICULARES 
PARA GUARDAR 

VEHÍCULOS, 
MUEBLES, 

HERRAMIENTAS...

150€ AL MES, 
646 106 981

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

No t’ho pensis més!

977 279 290
comercial@mesebre.cat

VOLS 
ANUNCIAR-TE?
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És inevitable i alhora 
necessari fer un balanç a 

partir dels 100 dies de govern. 

Quines han estat les princi-
pals actuacions d’aquests 
100 dies de govern?
“El temps passa molt de pressa”, 
és un tòpic que en l’àmbit de 
l’administració pública mereix 
tota la veracitat: ja han passat els 
primers 100 dies de mandat. Al 
nostre poble, durant aquest perí-
ode, hem vist créixer grans pro-
jectes com l’auditori municipal 
i hem millorat l’accés als nuclis 
urbans d’Alcanar i les Cases. 
Continuem arranjant aquells ca-
mins malmesos pels aiguats i tre-
ballem intensament per millorar 
la sala de màquines de l’Ajunta-
ment, amb la intenció de fer de la 
casa gran un lloc més accessible, 
transparent i eficient. Es tracta 
d’oferir un servei d’excel·lència 
als nostres veïns i veïnes. Encara 
ens queda camí per recórrer en 
aquest àmbit, però hem fet molta 
feina en els primers 100 dies.

JOAN ROIG
ALCALDE D’ALCANAR

Com ha viscut aquests primers 
mesos com alcalde?
Amb la màxima il·lusió i agra-
ïment, propis d’un canareu 
enamorat del seu poble, i rodejat 
d’un equip de persones excel-
lents, tant en el terreny professi-
onal com en el personal. No puc 
demanar més.
Quin lloc de la seva població és 
especial per a vostè? 
Tinc dos llocs especials. Un es 
troba al Mirador, quan t’endinses 
entre els pins de la serreta, fas 
cap a una petita esplanada d’on 
pots gaudir de les vistes més 
boniques del poble. L’altre es 
troba a les Cases, justament al far 
roig, un lloc idoni per descon-
nectar, sentir la brisa del nostre 
mar mediterrani i regenerar cos i 
ànima a l’instant.
Un personatge històric que l’ha 
marcat.
Amb tota la modèstia. No hi ha 
cap personatge històric que m’ha-
ja marcat especialment. Busco els 
meus referents en el present.

MÉS PERSONAL

Seguretat
Hem avançat molt en l’àmbit de la 

seguretat ciutadana. És una priori-

tat, en general, sumar recursos per 

tal que la seguretat al municipi i la 

presència policial al carrer esdevin-

guen una garantia de bona convi-

vència tant per als residents, com 

per als visitants. Estem molt segurs 

del paper fonamental que repre-

senta la Policia Local i per això hem 

convocat set places d’agent i una 

plaça de comandament (caporal).

Així mateix, hem adquirit vehicles 

més moderns i amb més prestaci-

ons que els anteriors, els quals ens 

ajuden a desenvolupar les tasques 

de seguretat d’una manera més 

eficient; sense obviar els nous sis-

temes de comunicació d’última 

generació per garantir tant la se-

guretat de la ciutadania com la del 

mateix cos policial.

Civisme i neteja
Seguim treballant en una ordenan-

ça de convivència, amb la finalitat 

de preservar el clima de civisme, 

convivència social i respecte mutu, 

que fomente les relacions solidàries, 

tolerants i respectuoses; però també 

amb la finalitat d’establir mecanis-

mes per lluitar contra les actituds 

negligents i irresponsables que pun-

tualment deterioren la qualitat de 

vida dels veïns i veïnes. 

Compte, l’objectiu d’aquesta orde-

nança no és regular la vida dels veïns 

i veïnes del municipi. Precisament, el 

document s’elabora per preservar la 

qualitat de vida de tothom i garantir 

que la ciutadania es pugue desenvo-

lupar en plena llibertat. 

D’altra banda, estem treballant en un 

nou model de neteja viària que ens 

permetrà ser més eficients, millorar 

el nombre de freqüències diàries de 

neteja a cada zona, o la nova ma-

quinària que ha de substituir l’actual. 

Mentre s’elaboren els plecs tècnics 

d’aquest nou model, hem adquirit 

una màquina netejadora amb un sis-

tema que combina la recollida amb 

la neteja amb aigua, de manera que 

es poden netejar els espais d’una 

manera molt ràpida.

Comerç i Turisme
Tal com hem fet durant els darrers 

anys, ens mantenim al costat del 

comerç local. Som conscients que 

ens trobem en un context econò-

mic difícil. Seguirem donant suport, 

en tot allò que està al nostre abast, 

al comerç de proximitat canareu i 

casenc.

Pel que fa al turisme, avancem amb 

pas de gegant cap a un model de 

turisme que posicione Alcanar i les 

Cases com a destí turístic de quali-

tat a partir de la seua gastronomia i 

dels seus actius naturals, patrimoni-

als, culturals i paisatgístics. De fet, la 

setmana passada vam obtenir el dis-

tintiu de la marca Viles Marineres, un 

segell d’excel·lència que ens obre un 

camí de noves oportunitats i ens po-

siciona com un destí de referència a 

les Terres de l’Ebre.

Desenvolupament econòmic: 
Tenim un programa formatiu molt 

potent que ajuda al teixit empresa-

rial local a millorar la gestió, les tèc-

Quins objectius s’han aconseguit?
niques de venda, el màrqueting 

digital, sense deixar de banda les 

habilitats personals i directives. I 

al mateix temps, pretén millorar 

les actituds i capacitats professio-

nals de la població i, especialment, 

dels oficis vinculats als sectors 

productius del municipi. I un dels 

projectes més il·lusionants que te-

nim és la creació de la comissió de 

treball per avaluar el potencial i la 

viabilitat del polígon industrial de 

la Martinenca. Una infraestructu-

ra que esperem que aporte noves 

inversions i oportunitats al nostre 

municipi. 

Urbanisme i mobilitat
Una de les prioritats d’aquest man-

dat és abordar la problemàtica 

d’Alcanar Platja, treballant de la 

mà del veïnat i seguint els criteris 

tècnics i jurídics, per a poder avan-

çar en la urbanització i l’ordenació 

d’aquesta zona, malmesa per una 

mala interpretació de l’urbanisme 

durant els anys seixanta, setanta i 

vuitanta.

Un llibre. 
Just quan vaig entrar d’alcalde, 
ara farà més d’un any, la meua 
parella em va regalar un llibre 
fantàstic, Alcaldeando d’Alber-
to Ruiz de Azua, que va ser al-
calde d’ Arrigorriaga (Vizcaya) 
durant aproximadament dotze 
anys. Aquest llibre, que reco-
mano a tothom que es vulgue 
dedicar a la cosa pública, és un 
manual d’instruccions de com 
ha de ser un alcalde, com ha de 
tractar als seus conciutadans i 
com ha de mantenir allunyats 
als corruptes. El seu títol és el 
primer consell i, per a mi, el 
més valuós, que tot bon alcalde 
ha de complir: sortir al carrer 
i estar amb la gent. I afrontar 
aquesta nova etapa de les 
nostres vides amb tranquil·litat 
i assossec, sense deixar de 
divertir-nos fent allò que més 
ens agrada... servir a la gent.

Una pel·lícula.
Sóc molt fan de Peter Jackson. 
Em quedo amb “El senyor dels 
anells”. Gens original, en sóc 
conscient.

Un hobby. 
M’agrada molt fer esport 
quan encara no ha sortit el sol. 
Aquell silenci enganxa. 
Compartiria un cafè amb... 
Josep Burgaya. Recentment 
ha escrit un llibre La política, 
malgrat tot. De consumidors a 
ciutadans, que m’estic llegint 
per segon cop. M’encantaria 
debatre amb ell sobre algunes 
qüestions mentre fem un cafè.
El plat que més m’agrada. 
Sóc un addicte a la pasta. Tota 
mena de pasta amb tots els 
seus complements.
Vol afegir alguna cosa més?
Sempre he trobat molt encertat 
que la ciutadania conegue 
aquells aspectes més personals 
dels representants polítics. La 
personalització de la política i 
els seus protagonistes és vital 
per identificar sense matisos 
les persones que gestionen els 
nostres recursos, per això us 
vull felicitar per l’entrevista, es-
pecialment per la segona part 
en forma d’storydoing. Molt 
ben trobat. Enhorabona.


