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“A L’Ebre volem trens d’alta “A L’Ebre volem trens d’alta 
velocitat i mitja distància”velocitat i mitja distància”

El Govern exigeix a Renfe que la nova oferta ferroviària inclogui trens d’alta velocitat i mitja distància per a les Terres 

de l’Ebre. Trens Dignes lamenta que les peticions que es fan per a l’Ebre són el “residu” de les demandes de l’ATM de 

Tarragona. La variant de Vandellòs es posa en marxa al gener i encara no sé saben horaris ni ‘quins trens tindrem’.

18 anys al teu costat!
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Concurs literari per a estudiants d’entre 13 a 18 anys: 
“FICCIONS, l’aventura de crear històries”
AMIC ( ’Associació de 

Mitjans d’Informació 
i Comunicació) impulsa 
el concurs literari per a 
estudiants d’entre 13 a 18 
anys 
Ja està en marxa la 12a edició 
del concurs literari Ficcions. 
A partir de l’1 d’octubre, tots 
els estudiants interessats de 
segon cicle d’ESO, Batxille-
rat i CFGM de Catalunya, Illes 
Balears i País Valencià poden 
registrar-se i participar en la 
12a edició del concurs literari 
Ficcions. Els estudiants tindran 
temps per registrar-se fins al 
8 de febrer i hauran de crear 
una història de tres capítols. La 
participació pot ser individual 
o en grups de fins a tres per-
sones. L’any passat vam aple-
gar a més de 3.800 estudiants, 

una xifra rècord en l’històric del 
certamen. Us atreviu a supe-
rar-la aquest any?

ACTUALITAT                                                                   

Fomenta l’escriptura en català 
i guanya un iPhone o una Play 
Station!

Us animem a participar. Tro-
bareu tota la informació a 
www.ficcions.cat

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 

www.mesebre.cat
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Edita: Menjar per pensar, pensar per menjar
EDITORIAL

La Cimera del Clima, que se 
celebra a Madrid del 2 al 

13 de desembre, és el fòrum 
polític més important a nivell 
mundial per fer front al canvi 
climàtic.
La trobada, anomenada COP25, 
és multidisciplinària i transver-
sal, i aplega no només represen-
tats polítics i governamentals 
sinó també socials, científics i 
empresarials i representa l’òr-
gan suprem de presa de deci-
sions de la Convenció Marc de 
les Nacions Unides sobre Canvi 
Climàtic. Els governs dels països 
que la integren tenen per ob-
jectiu mitigar l’emissió de gasos 
d’efecte hivernacle. Aquest any, 
els germans Roca, ambaixadors 
del Programa de Desenvolupa-
ment de l’ONU, han preparat el 
menú inaugural de la Cimera. 
L’àpat, sota el títol ‘La Terra s’es-
gota. Un menú per a prendre 
consciència’, busca la reflexió i 
solució. Amb molt bon criteri, 
els Roca, pretenen remoure les 
consciències dels líders mun-
dials a través de productes de 
proximitat amb origen a Espa-
nya i una cuina que respecta “el 
petit productor”. El primer plat 
tracta del problema global de 

l’aigua, el segon és una crida a 
la problemàtica de les espèci-
es invasives i portarà a la taula 
el cranc blau que colonitza el 
Delta de l’Ebre i l’Opuntia Ficus 
de Cap de Creus, la mousse de 
Plàncton i algues farà referèn-
cia a l’elevada temperatura d’al-
guns mars i oceans a més, el vi 
que degustaran els primers mi-
nistres, caps d’Estat i de Govern 

i el secretari general de les Na-
cions Unides serà El ‘Vi de Fang’ 
del celler de l’Espluga desapa-
regut pels aiguats. Es tracta de 
les ampolles recuperades di-
rectament del riu Francolí des-
prés de la riuada del passat 22 
d’octubre, en les que l’aiguat 
es va emportar per complet les 
instal·lacions del celler, tam-
bé hi haura un vi d’unes vinyes 

afectades pels incendis del 
2012 i un vi Xilè que parla de 
justícia territorial. Caldrà  veu-
re si amb aquest  menú  on es 
beurà i menjarà inundacions, 
focs, i justícia territorial els lí-
ders  prendran  d’una vega-
da  consciència  de la llista de 
reptes que tenen al damunt per 
arribar a la neutralitat climàtica 
el 2050.
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TORTOSA ESTRENA 
AVUI DIJOUS LA 
PISTA DE GEL

Avui dijous 5 de desembre, a les 
20 h, tindrà lloc la inauguració 
de la pista de gel de Tortosa, 
situada a la plaça de l’Ajunta-
ment. Ho farà amb una exhi-
bició de patinatge, a càrrec del 

Club Patí Dertusa. L’acte servirà, 
a més, per inaugurar la il·lumi-
nació nadalenca, que enguany 
creix i s’estén a més barris, i 
també inclourà una cantada de 
nadales a càrrec del cor de l’es-
cola ARTS. És el sisè any que la 
ciutat inclou la pista de gel com 
un dels actius més destacats de 
la promoció comercial de Torto-
sa durant la campanya de Nadal 
i Reis. El regidor de Promoció 

Econòmica, Sisco Pepió, ha des-
tacat el fet que, més enllà de la 
ciutadania de Tortosa que l’uti-
litzarà, l’equipament suposa un 
reclam que pot atraure visitants 
de les poblacions de la rodalia. 
La presidenta de la Federació de 
Comerç Tortosa+, Maria José 
Ferré, assenyala que la pista de 
gel s’ha consolidat com un dels 
actius de dinamització lúdica i 
comercial més important.

FIRA DE MOSTRES 
D’AMPOSTA 
Per causes meteorològiques, 
l’acte d’inauguració de la Fira 
de Mostres previst per avui 
dijous arrancarà directament 
a l’auditori municipal, a les 
11.15 hores del matí. La repre-
sentant del sector turístic de 
la ciutat i també propietària 
del restaurant l’Estany, Elisa-
bet Bo, serà qui inaugurarà el 
certamen. Més informació a 
la plana 5.

L’ATUR PUJA EN 
1.167 PERSONES 
AL NOVEMBRE A 
TARRAGONA 
L’atur va pujar en 1.167 
persones al novembre a 
Tarragona i la xifra total de 
desocupats es va situar en 
47.503, segons ha informat 
el Ministeri de Treball. Es 
tracta d’un increment del 
2,52% mensual. En compa-
ració amb el mateix mes de 
l’any passat, l’atur va baixar 
un 2,45%, amb 1.192 perso-
nes menys.   

EXPOSICIÓ ‘40 
ANYS FENT 
SALUT’ 
Fa quaranta anys es va crear 
el Departament de Salut de 
la Generalitat, i per comme-
morar-ho, s’ha presentat a 
l’Hospital Verge de la Cinta 
l’exposició “40 anys fent 
salut”. Un recull històric dels 
fets més rellevants que ha 
tingut el Departament per 
protagonista.

MÉS 
NOTÍCIES

‘SEGUIM SENSE SABER ELS NOUS HORARIS’
El govern demana trens d’alta velocitat i 
mitja distància per al territori ebrenc

POLÍTICA
JxCat exigeix el compliment dels acords i la 
millora dels serveis ferroviaris a l’Ebre
El diputat al Congrés per 

Junts per Catalunya, 
Ferran Bel, ha reclamat la 
millora dels serveis ferroviaris 
des de l’estació de l’Aldea-
Amposta-Tortosa amb motiu 
de l’entrada en funcionament 
de la doble via Vandellós-
Tarragona.       
Segons Bel, “hi ha un inquie-
tant desconeixement en relació 
a quins són els serveis ferrovi-
aris que s’implementaran”. Els 
acords que hi havia sobre la 
taula eren uns serveis regionals 
d’alta velocitat entre Tortosa, 
l’Aldea, el Camp de Tarragona 
i Barcelona que permetrien la 

connexió amb l’AVE i arribar a 
Barcelona en 1 hora i 40 minuts 
i amb quatre freqüències diàries 
d’anada i tornada. A més, també 
es comptava amb una millora de 
les línies R15 i R16. Bel ha desta-
cat que “intuïm que Renfe i Adif 

ar sent exactament els mateixos 
o que en aquestes condicions 
l’Euromed ha de deixar de parar 
a l’estació de l’Aldea, s’equivo-
ca. Des de les institucions de les 
Terres de l’Ebre i Catalunya no 
ho permetrem”.

s’estan passant la patata calen-
ta perquè no es compliran tots 
els compromisos. Però si algú 
pensa que els quatre serveis de 
trens regionals d’alta velocitat 
no s’implementen, que els regi-
onals de la R16 han de continu-

El secretari d’Infraestructures 
i Mobilitat, Isidre 

Gavín, ha reconegut que la 
planificació ferroviària d’alta 
velocitat i mitja distància 
que Renfe i Adif proposava 
per a les Terres de l’Ebre ha 
requerit una contraproposta 
per part del Govern per 
“millorar claríssimament 
les expectatives i garantir 
que l’oferta de servei sigui 
l’adequada”.      
Sense voler entrar en concre-
cions perquè les negociacions 
segueixen obertes, Gavín ha ex-
plicat que “en pocs dies” hi hau-
rà una resposta dels operadors 
ferroviaris estatals. La Plataforma 

Trens Dignes Ebre i Priorat, tot i 
haver-ho demanat, no ha pogut 
participar de la reunió de la Taula 
de la Mobilitat d’ahir. No obstant, 
membres de la Plataforma han 
pogut reunir-se breument amb 
el secretari. Han lamentat que les 
peticions que es fan per a l’Ebre 
siguin “els residus” de les deman-
des que va acordar l’ATM de Tar-
ragona. La conclusió a hores d’ara 
és que  continua la incertesa pels 
nous serveis ferroviaris quan en-
tri en funcionament la variant de 
Vandellós. Els dubtes segueixen i 
hi ha sensacions de poder perdre 
serveis i connexions. La variant es 
posa en marxa al gener i “encara 
no se saben quin trens tindrem”. 

El Govern espanyol vol que el 
tram nou passi ara a ser d’ample 
internacional amb la qual cosa 
Gavin ha reconegut que “poden 
haver-hi mancances de recur-
sos”. Trens Dignes, al seu Face-
book,  ha manifestat que “des de 
la roda de premsa de fa 15 dies, 
els Comuns presenten iniciati-

ves parlamentàries, lo PDCat de 
l’Ebre ha fet una roda de premsa 
per a reclamar millores ferroviàri-
es i també ERC ha presentat una 
moció al ple de Tortosa, que ha 
estat aprovada, demanant trens 
dignes. Benvinguts a la causa, hi 
arribeu tard però hi som a temps 
si treballem tots junts”. 
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EL PLE APROVA 
MANTENIR LA 
RADIOTERÀPIA A 
JESÚS 
L’Ajuntament de Tortosa 
s’ha pronunciat a favor del 
manteniment de l’accelerador 
lineal i la unitat de radioteràpia 
al complex de l’Hospital de 
la Santa Creu de Jesús. El ple 
de la Corporació ha aprovat 
aquest dilluns, amb els únics 
vots en contra d’ERC, una 
moció del grup municipal 
socialista que s’oposa al canvi 
d’ubicació d’aquest servei a 
l’Hospital Verge de la Cinta 
fins que no es resolgui el 
dèficit d’aparcaments.

MAGATZEMS DE 
RENFE 
Els magatzems de mercaderies 
ubicats al recinte de l’estació 
de tren de Tortosa no es tom-
baran, de moment. El ple ha 
aprovat amb els vots d’ERC, 
la CUP i Movem la moció 
presentada per aquesta última 
formació política que proposa 
deixar sense efecte l’ender-
rocament d’aquesta nau. Tot 
i el suport del PSC, l’equip de 
govern de Junts per Tortosa 
s’ha quedat en minoria. Una 
votació que hauria pogut gua-
nyar si hagués estat al ple el 
regidor Manel de la Vega, que 
dimarts va prendre possessió 
del càrrec de senador.  

PLAÇA D’ESPANYA 
El ple també ha acordat no 
canviar el nom de la plaça 
d’Espanya. El vot contrari de 
Junts per Tortosa, el PSC i 
Ciutadans ha tombat la moció 
de la CUP, que proposava 
denominar-la ‘plaça de l’Ajun-
tament’. “És un debat estèril i 
votem amb el cap ben alt” ha 
manifestat el regidor de Junts 
per Tortosa, Domingo Tomàs, 
en el moment d’explicar el 
vot contrari a la moció. “És un 
nom que no ens genera cap 
greuge. L’estima per un país 
no es demostra a cop de moció 
i canviant noms de les places”.
(ebredigital.cat)

MÉS 
NOTÍCIES

 
EL PAM DE LA 
DIPUTACIÓ DESTINA 
MÉS DE 60.000 
EUROS A TORTOSA

La Diputació ha atorgat un 
total 60.300 euros a l’Ajunta-
ment de Tortosa, dins de les 
subvencions del Pla d’Actua-
ció Municipal (PAM). 

Les subvencions corresponen, 
d’una banda, a les obres d’ur-
banització dels terrenys on es-
tava el Club de Rem, després 
de l’enderroc de l’antic edifici. 
L’aportació del PAM de la Dipu-
tació per a aquest projecte és 
de 30.150 euros. 
La mateixa quantitat també fi-
gura com a subvenció per a 
despesa corrent, corresponent 
a subministrament energètic.

 
PROGRAMACIÓ 
CULTURAL DEL 
NOU EDIFICI “C” DE 
CAMPREDÓ

Va començar amb una desfila-
da de moda de la dissenyadora 
Vicky Tomàs. Uns vestits elabo-
rats amb materials reciclats que 
van oferir un ampli ventall de 

possibilitats a l’hora de vestir.
(ebredigital.cat)

PLE ORDINARI
Un defecte de tràmit i contingut posposa 
la moció per descatalogar el monument 
El debat per la 

descatalogació patrimonial 
del monument franquista de 
Tortosa haurà d’esperar.      
Cal resoldre un defecte de for-
ma, contingut i tràmit de la mo-
ció de la Comissió per la Retira-
da dels Símbols franquistes a la 
ciutat però es podria debatre al 
ple del mes de gener. 
La moció es va presentar sense 
signatures ni cap grup s’hi ha 
adherit per dur-la al ple d’aquest 
dilluns. 
L’equip de govern de Junts per 
Tortosa va advertir als propo-
sants que l’Ajuntament no té co-
missió de patrimoni pròpia per 
descatalogar-lo i que cal que la 

petició es faci al Departament 
de Cultura. 
Aquesta setmana es reuniran 
per resoldre els defectes de for-
ma però d’entrada tindrà el su-
port de l’equip de govern. 
Que el monument franquista si-
gui bé cultural d’interès nacional 
ha estat un impediment per reti-
rar-lo aplicant la llei de memòria 
històrica i el cas ha arribat fins i 
tot als jutjats. 
La nova normativa que redacta 
el Parlament preveu treure’l del 
riu i la consellera de Justícia, 
Ester Capella, ja ha avançat que 
contemplarà tots els mitjans que 
siguin necessaris perquè no hi 
hagi excuses per mantenir-lo.

PER AL 2020
Presentació d’un pressupost de 34,6 milions amb 
l’ampliació de l’auditori com a principal inversió
El govern de l’Ajuntament 

de Tortosa ha presentat 
la proposta de pressupost 
municipal per al 2020, que 
s’eleva a 34.679.750 euros i que 
sotmetrà a aprovació del ple de 
la Corporació abans de Nadal.        
El pressupost general, que in-
clou tots els ens que administra 
l’Ajuntament (GESAT i Tortosa 
Salut, entre d’altres) té un import 
de 71 milions. El capítol d’inversi-
ons s’eleva a 4,4 M€ i gairebé el 
40 per cent (1.75M€) es destinarà 
a l’ampliació del teatre audito-
ri Felip Pedrell, la principal obra 
pública que projecta el govern de 
Junts per Tortosa per a l’exerci-

ci de 2020. Altres inversions que 
s’hi contemplen són l’ampliació 
del Museu de Tortosa, amb la 
sala dedicada als artistes torto-
sins Gimeno, Querol i Casanova 
(385.000 €), la museïtzació de 
les troballes arqueològiques de 
la plaça de la Catedral (373,000 
€), l’habilitació d’un aparcament 
al solar que ocupen els antics 
magatzems de Renfe (198.000 
€) o la redacció del projecte del 
pavelló esportiu del barri del 
Rastre (100.000 €). Tot i la con-
dició de minoria que té avui el 
govern de Tortosa, l’alcaldessa 
Meritxell Roigé està convençuda 
que el nou pressupost tindrà els 

per Tortosa s’assegura suports 
suficients per evitar que aquests 
comptes es tomben. L’alcaldes-
sa ha destacat de la proposta de 
pressupost la inversió en la via 
pública. 
(Ebredigital.cat)

vots suficients per tirar endavant. 
“Crec que comptarem amb prou 
suport per poder aprovar-lo. La 
proposta inclou totes aquelles 
sensibilitats que ens han fet ar-
ribar alguns dels grups muni-
cipals”, ha remarcat. Així, Junts 
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MILLORES AL  
GRAU
L’Ajuntament d’Amposta 
segueix millorant les infraes-
tructures del Grau. L’actual 
actuació consisteix en la subs-
titució de clavegueres, aigua 
potable i instal·lació de nous 
col·lectors de pluvials.

BUSQUEN AL 
MAR UN HOME 
DESAPAREGUT
La Guàrdia Civil, Salvament 
Marítim, la Creu Roja i els Mos-
sos busquen des de dissabte 
un veí romanès de Vilafranca, 
que està desaparegut. El fill 
va trobar el cotxe i el remolc a 
Deltebre però no hi era la barca 
i es creu que va sortir a pescar. 
La metereologia va impedir 
la normalitat de les tasques 
d’ahir, i per això no va haver 
novetat en la recerca.

AVUI DIJOUS
Reconeixements a la 
Gala del Comerç 2019 
Fins a 33 establiments 

d’Amposta seran 
reconeguts dins la segona 
edició de la Gala del Comerç 
d’Amposta, que tindrà lloc avui 
dijous a les 21 h. a l’auditori 
i dintre el marc de la Fira de 
Mostres.  
En concret, la Gala reconeixerà 7 
establiments que entre els anys 
2018 i 2019 van complir 25 anys; 
un que en va complir 50 i fins a 
24 comerços rebran un reco-
neixement a la seva trajectòria 
professional. Finalment, un es-
tabliment rebrà una menció a la 
innovació. “La Gala del Comerç 
vol posar en valor l’esforç que 

fan els comerciants de la ciutat 
quan aixequen cada dia la reixa 
del seu negoci”, assenyala l’al-
calde, Adam Tomàs.

PREMI
Beques a l’Excel·lència 
als Estudis
Un total de 151 alumnes 

rebran el Premi a 
l’Excel·lència als estudis, un 
premi del qual es beneficiaran 
estudiants de Cicles 
Formatius, Graus Universitaris, 
Màsters i Estudis Superiors en 
Música i Dansa.
En total, l’Ajuntament entregarà 
prop de 50.000 euros en aquests 
ajuts. L’entrega dels Premis es 
realitzarà dintre del marc de la 
2a edició de la Gala de l’Edu-
cació, que serà demà divendres 
a les 18 h a l’Auditori, dins de la 
programació de la Fira de Mos-
tres. L’Ajuntament també farà un 
reconeixement als 10 professors 

jubilats al llarg del curs 2018-
2019.

DEMANEN 20 MESOS 
DE PRESÓ PER A UN 
REVISOR DEL GAS QUE 
VA ROBAR A UN CLIENT

Un revisor del gas s’enfronta a 20 
mesos de presó per robar 15.000 euros 
a un client d’Amposta.  
 Els fets es remunten al 13 de febrer 
de l’any passat quan el processat va 
acudir a fer un servei al domicili de 
l’home, de 83 anys. Quan va arribar 
el moment d’abonar la factura, l’ancià 
li va dir que no tenia prou diners en 
efectiu i li va demanar que li baixés 
una caixa de plàstic que tenia al fals 
sostre del bany i on guardava 23.000 
euros en diversos sobres. Un cop 
fet el pagament, l’acusat va marxar 
del domicili. Al cap d’un mes, però, 
l’acusat va tornar a l’habitatge per fer 
una revisió i, en aquella ocasió, un cop 
cobrat el servei, va demanar permís a 
l’home per anar al lavabo. Aleshores li 
va furtar tres sobres amb 5.000 euros 
cadascun.

La fiscalia demana per a l’home un any 
de presó per un delicte de furt amb 
l’agreujant de confiança perquè con-
sidera que es va aprofitar de la relació 
que havia generat amb la víctima per 
prendre-li els diners que guardava a la 
caixa de plàstic. La fiscalia també de-
mana que l’acusat o, subsidiàriament, 
l’empresa on treballava, retornin al 
perjudicat els 15.000 euros que encara 
no ha recuperat, a més dels correspo-
nents interessos legals. El judici del cas 
es farà en un jutjat penal. (ACN)

LA COMUNITAT DE 
REGANTS DEL CANAL 
DE LA DRETA JA TÉ 
PRESIDENT

La junta general de la Comunitat 
de Regants del Canal de la Dreta 
de l’Ebre ha elegit nou president de 
l’entitat Josep Manel Ferré Aixendrei, 
en substitució de Manel Masià.  
Ferré, exregidor de CiU a l’Ajunta-
ment d’Amposta, ocuparà el càrrec 
durant un mandat de quatre anys i 
el compaginarà amb la presidència 
de Deltamed, l’associació de deltes 
del Mediterrani. Josep Manel Ferré 
representarà a més els regants de la 
dreta a la Federació de Comunitats 
de Regants de la Conca de l’Ebre i a 
la Federació Espanyola de Comunitat 
de Regants. (ebredigital.cat)
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CAMPREDÓ: 
TROBADA DEL 
SECRETARIAT 
D’ESCOLA RURAL DE 
CATALUNYA

El passat dissabte es van reunir 
a l’Escola Port Rodó mestres 
d’escoles rurals de tota Cata-
lunya. Durant la jornada es va 

compartir amb els assistents la 
mirada de la Zer Mestral i el pro-
jecte d’inclusió amb la Fundació 
Mercè Pla. En una segona part 
del programa, es va fer el debat 
que proposa el Congrés d’Escola 
Pública a Catalunya sobre “Inno-
vació, transformació, emancipa-
ció i xarxes”. La jornada va acabar 
amb una visita turística a la Torra i 
un dinar de productes de les Ter-
res de l’Ebre.

‘EL PROCÉS A 
PUNT DE BIC’ 
L’exposició, a la Biblioteca 
Municipal de l’Aldea, s’in-
augurarà demà divendres i 
estarà oberta fins el dia 15 
(tots els dies de 17 a 21 h).  Es 
tracta d’una exposició, per la 
Llibertat, de Jordi Magrià amb 
els retrats, fets amb bolígraf, 
dels represaliats per l’estat 
espanyol.

DAYANA SANTIAGO, 
AL SECRETARIAT 
NACIONAL DE LA 
CUP 
L’exregidora de Deltebre, 
Dayana Santiago, s’ha inte-
grat al secretariat nacional de 
la CUP. Aquesta organització 
anticapitalista va renovar 
el cap de setmana passat 
el secretariat nacional amb 
l’aval del 69% de la militàn-
cia. Dayana Santiago i Anna 
Saliente van encapçalar la 
llista conjunta de la formació 
anticapitalista.

COVES 
MERAVELLES DE 
BENIFALLET 
Des de dimarts passat i fins 
diumenge dia 8, les Coves 
Meravelles de Benifallet 
estaran obertes i es podran 
visitar, aprofitant el pont 
d’aquest cap de setmana. 

ALDOVER: MERCAT 
DE SOLSTICI 
D’HIVERN 
“Primer Mercat del Solstici 
d’Hivern d’Aldover”, els 
dies  14 i 15 de desembre. “El 
culte a la llum data de temps 
immemorials.  Per això, per 
fer la festa més completa, 
volem recordar aquells qui 
la van originar, aquelles que 
més tard la van fer crèixer; a 
les que hi són, als que no hi 
són. Perquè per entendre i 
sentir millor el Nadal, hem de 
celebrar de nou el naixement 
de la llum!”. 

MÉS 
NOTÍCIES

INCREMENT DEL 7,09
El ple del Consell Comarcal aprova un 
pressupost de 18 milions per al 2020
El ple del Consell 

Comarcal del Baix Ebre 
va aprovar el pressupost per 
a l’exercici 2020, que serà 
de 18.050.368,17 euros, un 
increment del 7,09% respecte 
de l’exercici 2019.       
El pressupost va rebre el vot 
favorable dels socis de govern 
a l’ens comarcal, Esquerra Re-
publicana i Movem Terres de 
l’Ebre; l’abstenció del conseller 
de Ciutadans i el vot contra-
ri dels representants de Junts 
per Catalunya i el PSC. “Pre-
sentem al ple un pressupost de 
contenció de la despesa, que 
garanteix la prestació de ser-
veis a les persones i que pretén 

equilibrar la balança econòmi-
ca amb les aportacions d’altres 
administracions”, va explicar el 
president del Consell Comar-
cal, Xavier Faura, que també va 
apuntar que les principals línies 
de treball del govern comar-
cal són la creació d’ocupació, 
la dinamització econòmica de 
tots els municipis del Baix Ebre 
i evitar el despoblament. Pel 
que fa al pressupost d’inversi-
ons serà d’1.126.598,06, un 38% 
superior a les del 2019. L’exe-
cució de l’obra de la Via Verda 
del Carrilet (556.965,06 euros); 
l’enllumenat de la Via Verda al 
tram que comunica Tortosa 
amb Roquetes (90.000 euros) i 

l’arranjament de l’antiga estació 
de Camarles per a pisos d’emer-

ROQUETES
Presentació del llibre 
‘Un bosc ple d’amor’
El divendres 6 de desembre 

a les 12 h es presentarà 
per primera vegada a l’Ebre el 
conte Un bosc ple d’amor.        
Serà a la població del coautor i
Il·lustrador roquetenc Ignasi 
Blanch (a la foto), a la Biblioteca 
Mercè Lleixà. L’acte, presentat 
per la junta d’Òmnium Terres de 
l’Ebre, comptarà amb el conta 
contes a càrrec de Sílvia Pani-
sello, il·lustració en viu d’Igna-
si Blanch i finalment, hi haurà 
una actuació musical infantil. El 
president d’Òmnium Cultural, 
Jordi Cuixart, acaba de publicar 
Un bosc ple d’amor, un conte 
infantil bellament il·lustrat per 

Ignasi Blanch que reivindica els 
drets i les llibertats. Una història 
de solidaritat i diàleg protago-
nitzada per animals, que ja es 
troba a les principals llibreries 
dels Països Catalans.

PREMI IDECE
Marta Bertomeu és 
la  guanyadora 
La guanyadora del primer 

Premi IDECE d’aquesta 
8a edició, dotat amb 1.500€, 
ha estat Marta Bertomeu de 
l’EMD Els Muntells, estudiant 
de l’Institut de Deltebre, amb 
el projecte ‘Més que un riure. 
Pla de màrqueting turístic del 
Delta de l’Ebre’.       
El segon premi, dotat amb 
1.000 €, ha estat pel treball ‘El 
turisme a Ulldecona. Un pas-
sat per a un futur’ d’Àngela 
Elies d’Ulldecona i estudiant de 
l’Institut Manuel Sales i Ferré. El 
tercer premi dotat amb 700 € 
se l’ha merescut el treball ‘Les 
matemàtiques a la natura’ de 

Marta Sanz de l’Institut Els Al-
facs de La Ràpita i el quart pre-
mi, dotat amb 500 €, ha estat 
per al treball El patrimoni in-
dustrial d’Alcanar: los rajolars 
d’Èlia Martí d’Alcanar, estudiant 
de l’Institut Sòl de Riu d’aquest 
municipi. Els treballs presen-
tats en aquesta 8a edició fan 
que es consolidi la implicació 
de l’alumnat dels instituts de les 
quatre comarques de l’Ebre amb 
aquests guardons, amb els qual 
l’IDECE pretén reconèixer la cre-
ativitat i l’esforç de l’alumnat dels 
cicles formatius de Grau Superi-
or en els seus treballs de recerca 
i crèdit de síntesi–projecte.

gència social (61.500 euros) són 
els principals projectes.
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L’AMETLLA DE MAR 
VIURÀ LA PRIMERA 
EDICIÓ DEL MERCAT 
DE NADAL

Coincidint amb l’encesa dels 
llums de Nadal, avui dijous 
s’inaugurarà la primera fira 
nadalenca de la població ca-
lera. Prop d’una trentena de 

parades de comerços i entitats 
s’instal·laran al cor del parc del 
Bon Repòs, en una gran carpa 
on els assistents podran trobar 
una mostra de regals i produc-
tes de decoració, gastronomia 
o complements.
Una iniciativa que té com a ob-
jectiu fomentar el comerç local 
i alhora promocionar el muni-
cipi dins un ambient festiu i na-
dalenc. 

Per aquesta raó, s’han progra-
mat diverses activitats gratuïtes 
i per a totes les edats, que com-
plementaran l’oferta. 
El Mercat obrirà dijous de 18 a 
20.30 h, i la resta de dies, fins 
diumenge, ho farà de les 10 i 
fins a les 20.30 h.
La regidora de Comerç, Maite 
Boquera, ha informat a La Cala 
Ràdio que s’espera que “hi hagi 
una molt bona participació”.

FIRA DE SANTA 
LLÚCIA A L’ALDEA 
El proper 13 de desembre és 
Santa Llúcia, data que marca 
el començament de les festes 
de Nadal. A l’Aldea, la Fira la 
celebrem el dia 15 desembre. 
Una Fira que està dedica-
da als comerços, “perquè 
impregnen el poble d’aquest 
ambient nadalenc sobretot en 
productes de festa com, ar-
tesania, manualitats, torrons, 
llums, decoració, flors, regals, 
jocs”.

MERCAT DE NADAL 
DE DELTEBRE 
Atraccions, tallers infan-
tils, actuacions, més de 25 
parades amb idees de regals 
molt originals... Tot això i més 
aquest diumenge 8 de de-
sembre al Mercadet de Nadal 
que organitzen conjuntament 
l’Ajuntament de Deltebre i 
Fecotur. De 10 a 20 hores al 
Carrer Major de Deltebre.

CAMARLES: 
CAMPANYA 
DE PROMOCIÓ 
NADALENCA
L’Associació de Comerç i 
Serveis de Camarles i Lli-
gallos aposta per continuar 
reforçant el comerç local i de 
proximitat, posant en marxa 
la campanya de promoció 
“Aquest Nadal Omple el 
Cistell al teu Poble”. Del 29 de 
novembre al 6 de gener, els 
comerciants del municipi pre-
mien els seus clients amb una 
participació per al sorteig de 
1.000 euros en vals descomp-
te als comerços i serveis asso-
ciats.  D’altra banda, el diu-
menge 8 de desembre (matí 
i tarda) Camarles viurà el 
tradicional Mercat de Nadal. 
Estarà instal·lat a la plaça del 
Mercat, a partir de les 10 del 
matí. Per acabar, informar de 
la campanya de recollida de 
joguines de Camarles; fins al 
27 de desembre “podeu donar 
una segona oportunitat a les 
joguines que ja no s’utilitzen i 
estan en bon estat”.

MÉS 
NOTÍCIES

L’ALDEA
L’Ajuntament compra un magatzem de la 
Cooperativa per construir-hi el futur auditori
Tal i com estava previst a 

les accions del Govern, 
aquest dilluns s’ha produït la 
signatura davant notari de la 
compra del magatzem de la 
cooperativa de l’Aldea.       
El Govern aldeà tenia “molt clar” 
que amb aquesta acció ajuda-
rien a la continuïtat de la Coo-
perativa de l’Aldea, fent possible 
el pagament als impositors de 
l’anualitat 2019 en breu, i tam-
bé implicava aconseguir l’espai 
més adequat per construir el 
futur equipament cultural. Un 
equipament que es trobarà em-
plaçat just al darrera de l’Escola 
de Música, que també al 2020 
serà ja l’escola de música mu-

nicipal. L’alcalde Xavi Royo ce-
lebra que amb tant poc temps, 
amb només gairebé sis mesos 
de govern, hagin pogut fer re-
alitat “una acció tant important 
per a tots i cadascun de les alde-
anes i aldeans. S’ha de ser valent 
i apostar per allò en que creus, 
i nosaltres creiem en la cultura, 
però també creiem que de la 
mà de l’Ajuntament podem tirar 
endavant la cooperativa i aju-
dar a tots els que tenen diners 
encara entrampats a recuperar 
la seua inversió, que tant i tant 
els va costar tenir. Volem fer pa-
lès que aquest Govern ha estat 
l’únic que realment ha apostat 
per la Cooperativa sense deixar 

de banda que aquesta adquisi-
ció és un bé per a tot el poble, 
ens facilita la realització del fu-
tur auditori municipal. Apostem 

DELTEBRE
Acte d’encesa dels 
llums de Nadal

El Nadal ja ha arribat a 
Deltebre. El diumenge a 

la plaça 20 de Maig es va fer 
l’acte d’encesa dels llums de 
Nadal de Deltebre.       
Amb l’actuació de Disco Bara-
lluga, i amb la col.laboració de 

les entitats de Dones Deltebre i 
de l’Associació Local de la Dona 
de La Cava, les quals van vendre 
xocolata i borraines solidàries 
per recaptar fons per la Marató 
de TV3, es va donar la benvin-
guda al Nadal. 

CAMARLES
Dissabte, Festa de 
la Segregació
Camarles celebrarà 

el dissabte dia 7 de 
desembre la Festa de la 
Segregació del municipi.       
Entre els actes previstos, a les 
10 hores, recepció d’autoritats 
al Centre d’Interpretació de 
l’Arròs. Posteriorment, Missa 
a l’ermita de Sant Marc. A les 
10.30 h, vedellada de la rama-
deria del germans Princep. Més 
tard, a les 11.30 h, concurs de 
retalladors amb anelles (bingo 
a càrrec de les penyes taurines 
Mai Acabem i Balcó del Delta, 
A les 16 hores hi hauran bous a 
la plaça i a les 18 18.30 h, bou 
embolat.

per la Cultura, apostem per la 
continuïtat de la Cooperativa de 
l’Aldea”. El cost de l’operació  ha 
estat de 245.869,89 euros. 
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La Trobada de la Gent Gran del Baix Ebre
aplega unes 300 persones a Tivenys
Afavorir l’envelliment 

actiu i permetre que els 
representants de les diferents 
entitats i casals del Baix Ebre 
comparteixen una jornada 
festiva i de convivència és 
l’objectiu de la Trobada de 
la Gent Gran del Baix Ebre, 
organitzada pel Consell 
Comarcal del Baix Ebre. Una 
jornada que va celebrar-se 
dissabte passat a Tivenys, 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, i en què van 
participar unes 300 persones.
Representants d’una dotzena 

d’associacions i casals de gent 

gran de la comarca van acudir a la 

trobada, que el govern comarcal 

ja ha anunciat que es convoca-

rà cada any. “La celebració de la 

Trobada de la Gent Gran és una 

demanda del Consell Consultiu 

de Gent Gran del Baix Ebre, per 

tant, recuperarem aquesta tradi-

ció i ja avancem que l’organitza-

rem cada any en un municipi de 

la comarca”, va explicar el presi-

dent del Consell Comarcal del 

Baix Ebre, Xavier Faura.

La visita a l’entorn natural de l’Assut 

de Tivenys, un dels espais naturals 

més espectaculars i representatius 

del tram final del riu, i al Centre 

d’Interpretació de la Pesca de la Sa-

boga, que fa un repàs a les diverses 

arts de pesca utilitzades a

l’Ebre fins a la dècada dels seixanta, 

van obrir els actes de la trobada.

Tot seguit, les persones participants 

en la trobada es van traslladar al re-

cinte firal on els van rebre l’alcalde 

de Tivenys, Eladi Galbe; la regidora 

de Serveis Socials a l’Ajuntament de 

Tivenys, Paula Piñol; la consellera 

comarcal de Serveis Socials, Laura 

Fabra i el president del Consell Co-

marcal del Baix Ebre, Xavier Faura. 

“Ens trobem a Tivenys, a la vora del 

riu Ebre, un riu que cada vegada és 

menys riu i és per això que des de 

les institucions ebrenques hem de 

seguir reivindicant un cabal ambi-

ental per al riu, així com una major 

aportació de sediments per a po-

der mantenir el Delta”, va dir Faura.

També al recinte firal és on va tenir 

lloc les actuacions de la Gandaia i 

dels Comediants de Tivenys, el di-

nar, així com l’actuació del duet 

musical, que va posar el punt final 

a la festa.

Francisco Subirats, avi del Baix 

Ebre: Un dels moments més emo-

tius de la trobada va ser l’elecció 

de l’avi/àvia del Baix Ebre. Es van 

presentar cinc candidatures i per 

sorteig va resultar proclamat avi de 

la comarca Francisco Subirats Pau, 

proposat per l’Associació de Jubi-

lats i Pensionistes del Perelló. Subi-

rats té 80 anys, ha treballat de pagès 

i paleta al sector de la construcció i, 

actualment, col·labora amb l’escola 

del Perelló, on es fa càrrec de l’hort 

i ensenya als alumnes les tècniques 

de conreu. “M’agrada traslladar els 

meus coneixements als més joves, 

penso que és necessari que la gent 

gran expliquem tot allò que sabem 

als joves”, va manifestar Subirats, 

molt emocionat després de rebre 

el distintiu. 

Tots els candidats presentats van 

rebre un diploma acreditatiu del 

Consell Comarcal del Baix Ebre. Pel 

que fa a la resta de candidates van 

ser: 

Paquita Llaó, de l’Associació de Ju-

bilats i Pensionistes de Bítem. Llaó 

té 79 anys i és propietària d’un co-

merç local, participa molt activa-

ment amb les activitats que orga-

nitzen tant l’Associació de Jubilats i 

Pensionistes de Bítem, com l’Asso-

ciació de Dones.

Josefa Miró, de la Llar de Gent Gran 

Sant Martí de Xerta. Miró té 84 anys, 

lluitadora i positiva, és una de les sò-

cies més antigues de l’entitat. Car-

men Piñol, de l’Associació de Gent 

Gran de Tivenys. Piñol té 92 anys, 

és una persona molt dinàmica i una 

de les fundadores de l’Associació de 

Gent Gran, on actualment continua 

participant de forma activa.

Rosa Castells, de l’Associació 

de Jubilats i Pensionistes de la 

Cava-Deltebre. Té 85 anys, va 

ser fundadora de l’Associació de 

Jubilats i Pensionistes de la Cava 

i participa activament de totes 

les activitats que s’organitzen 

des de l’entitat.

Òrgan de participació ciutadana 

El Consell Consultiu de la Gent 

Gran del Baix Ebre és un òrgan 

sectorial de participació ciu-

tadana que integra un total de 

vint-i-tres associacions o casals 

de la gent gran de la comarca. 

Aquest òrgan de participació 

vetlla per la millora del benes-

tar i la qualitat de vida de la gent 

gran. El passat mes d’octubre 

l’assemblea del Consell Con-

sultiu de la Gent Gran va elegir 

la deltebrenca Hermínia Bo de-
legada del Consell.
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UN FOC CREMA 
UN CAMIÓ A 
MASDENVERGE

Segons informa Ebredigital 
tres dotacions dels Bombers 
van apagar aquest diumen-
ge un foc que va cremar un 
camió que es trobava esta-
cionat al costat de la carre-

tera T-350, al terme municipal 
de Masdenverge. Els Bombers 
van rebre l’avís a les 14.13 ho-
res. La carrosseria del vehicle 
va resultar molt malmesa. La 
cabina, destinada a la càrrega, 
es va cremar totalment. Encara 
es desconeixen les causes que 
van provocar l’incendi. Segons 
van informar els Bombers, no 
va resultar ferida cap persona.
Foto: ebredigital.cat

DISSABTES 
DE TEATRE 
D’ULLDECONA 
La programació de teatre 
professional per a tots el 
públics que promou la Xarxa 
Ulldecona i l’Ajuntament in-
clou dos espectacles especials 
i singulars. Tots dos especta-
cles porten el segell de qua-
litat i adreçats no només al 
públic infantil sinó també als 
adolescents, al jovent i adults. 
Destaca d’una banda l’espec-
tacle nadalenc de referència 
l’any passat a Barcelona, 
“Sihir i la nit de Reis”, darrera 
producció de la companyia 
Lazzigags. Es representarà al 
Teatre Municipal Orfeó Mont-
sià d’Ulldecona el dissabte dia 
7 de desembre a les 18 h. La 
segona proposta destacada, i 
que es presentarà el dissabte 
11 de gener, és una producció 
de Teatro Calánime amb text 
del dramaturg reusenc Jordi 
Folch “Ningú és un zombi”. 
Novela editada per Anaya/
Barcanova i guanyadora del 
Premi Barcanova de literatura 
infantil 2013.

FESTIVAL DE 
MÚSIQUES DE LA 
SÉNIA 
El VII Festival de Músiques 
en Terres de Cruïlla acollirà el 
dissabte 14 de desembre la 
jornada de formació «Música 
i Dansa en Terres de Cruïlla», 
que es va haver d’ajornar el 
passat mes d’octubre per la 
sentència del Procés. El plat 
fort d’aquesta jornada en què 
es vol aprofundir en la relació 
entre la música i la dansa 
-centre d’interès de l’edició 
d’enguany del festival-, serà 
la participació del ballarí de 
renom internacional, Ro-
berto Olivan. El coreògraf 
ebrenc serà l’encarregat de 
pronunciar la Ponència Marc 
Matèria Sonora, on parlarà 
de la relació i la fusió entre el 
llenguatge del moviment, la 
música i la dansa. El ballarí 
ebrenc també realitzarà un 
taller de dansa la mateixa 
tarda de dissabte.  

MÉS 
NOTÍCIES

LA RÀPITA
El Ple es posiciona contra la violència 
masclista i a favor de l’escola en català
El Ple de l’Ajuntament de 

la Ràpita va aprovar una 
proposta presentada de 
forma conjunta pels 4 grups 
municipals per reivindicar 
els drets de les dones i per 
l’eliminació de la violència 
masclista.      
En el text aprovat, es fa explícita 
la necessitat que “tots els partits 
democràtics es comprometin 
a fer front comú contra aquells 
partits que ataquen els principis 
bàsics de la democràcia paritària, 
els drets humans de les dones i 
la lluita contra la violència mas-
clista”. També es fa una crida als 
governs de l’Estat i de la Genera-
litat a impulsar les polítiques del 

Pacte d’Estat contra la Violència 
de Gènere i enfortir la Xarxa de 
municipis lliure de tràfic de do-
nes. D’altra banda, el consistori 
també es va posicionar a favor de 
“manifestar el suport” al model 
d’immersió lingüística en català 
a l’ensenyament públic. El Grup 
Municipal d’Esquerra Republica-
na ha presentat una moció que 
denuncia “els plantejaments que 
propugnen públicament la fi del 
model d’immersió lingüística en 
català, l’adoctrinament ideològic, 
la generació de sospites i denún-
cies i la segregació lingüística”. 
La proposta fou aprovada pels 
15 vots d’ERC, Junts i Més Ràpi-
ta, i l’abstenció del PSC. Per aca-

bar, Més Ràpita va presentar una 
moció per millorar els pipicans 
del municipi i fer que una de les 
platges urbanes de la Ràpita sigui 

AJUTS
La Ràpita atorga 174 beques al transport dels 
estudiants universitaris i de cicles superiors
L’Ajuntament de la Ràpita 

ha resolt atorgar beques 
al transport a un total de 174 
estudiants de cicles superiors 
i graus universitaris.       
Els ajuts estan dotats amb un 
pressupost de 33.000 euros, 
una quantitat que es manté 
respecte anteriors convocatò-
ries. Així, cada estudiant rebrà 
un ajut de fins a un màxim de 
300 euros que es determinarà 
atenent a la distància del seu 
centre d’estudis respecte a la 
ciutat de la Ràpita.
La regidoria de Joventut ha in-
format que de les 185 sol·lici-
tuds rebudes, 73 corresponen 
a joves que cursen els seus 

estudis a l’Àrea metropolitana 
de Barcelona  i 38 a Tarragona; 
que estudien a Tortosa n’hi ha 
18 i 15 ho fan a Amposta. Altres 
destinacions dels estudiants 
rapitencs són Lleida, Girona, 
Manresa, Reus, Terol, Saragos-
sa, Castelló o València. Els re-
quisits per accedir a aquests 
ajuts són quatre: estar matri-
culat/da en cicles formatius de 
grau superior, estudis universi-
taris o de grau en el curs 2018-
2019; tenir una edat compresa 
entre els 18 i els 25 anys en el 
moment de la matrícula; ha-
ver aprovat un 50% dels crèdits 
matriculats; i estar empadronat 
a la Ràpita.

apta per a gossos. La moció es 
va aprovar. També es va reclamar 
permetre l’accés als gossos a les 
platges entre novembre i abril.

L’alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós. 
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LA CAMPANYA 
D’OLI MIL·LENARI 
ACONSEGUEIX UNA 
XIFRA RÈCORD AMB 
MÉS DE 9000 LITRES 
DE PRODUCCIÓ 

Al darrer Congrés d’Oliveres Mil-
lenàries, celebrat el passat cap 

de setmana a Ulldecona i que 
organitza la Mancomunitat de 
la Taula del Sénia, es va fer una 
valoració de la campanya d’oli 
mil·lenari, una campanya que ha 
estat excel·lent quant a quantitat 
i qualitat. En total s’ha produït 
oli mil·lenari d’unes 797 oliveres 
però segons explicava Jaume 
Antich, President de l’Associació 
del Territori Sénia , els números 
definitius encara s’han de tan-

car, donat que hi ha finques a les 
quals no s’ha de fet la recol·lec-
ció, esperant aixi que la xifra de-
finitiva pugui arribar als voltants 
dels 10.000 litres. La revaloritza-
ció que s’ha fet de l’oli mil·lenari i 
el bon preu que es paga pel pro-
ducte al pagès, ha fet que cada 
cop els propietaris de finques 
amb aquests arbres milenaris 
s’interessin per produir-ne. Actu-
alment hi ha un total de 70 pro-

PLE D’ALCANAR: 
SUPORT A LA 
FESTA DELS BOUS 
La sessió plenària ordinària, 
entre altres punts de l’ordre 
del dia, va aprovar la moció 
conjunta d’ERC i Desperta’t, 
en suport de la festa dels 
bous. La votació s’aprova per 
unanimitat de tots els grups 
municipals, tret de la CUP 
que hi va votar en contra.

VINE AL MERCAT: 
‘COMPRA I ET 
CONVIDEM 
A LES XXVI 
JORNADES DE LA 
CLEMENTINA’ 
Comprar al mercat municipal 
té premi, en concret un dinar 
o sopar doble. L’Ajuntament 
d’Alcanar i  el conjunt de 
paradistes del mercat  muni-
cipal han impulsat, per segon 
any consecutiu, la campanya 
“Vine al mercat:  Compra i et 
convidem a les XXVI Jornades 
Gastronòmiques de la Cle-
mentina” amb l’objectiu que 
els clients i clientes del mercat 
puguen guanyar menús do-
bles per a restaurants del Col.
lectiu Gastronòmic d’Alcanar i 
Les Cases. D’aquesta manera 
també es vol fomentar les 
compres al mercat municipal. 

NOVA CAMPANYA 
DEL GEPEC 
Aprofitant la celebració, 
aquest dimarts 3 de desem-
bre, de la iniciativa solidària 
que és el Giving Tuesday, des 
del Grup d’Estudi i Protecció 
dels Ecosistemes Catalans 
(GEPEC-EdC) “hem donat a 
conèixer la nostra proposta 
per aquesta edició. Amb el 
lema ‘Que no ens robin la
memòria’, hem iniciat una 
campanya amb la qual 
pretenem seguir contribuint a 
salvar les oliveres monumen-
tals de les Terres de l’Ebre.
L’espoli s’ha accentuat els 
darrers anys, en especial 
intensitat aquest 2019.

MÉS 
NOTÍCIES 

montsià

pietari i unes mil oliveres mil·le-
nàries que estan en producció a 
la zona de l’Ebre i Baix Maestrat.
L’any 2006 només era la família 
Porta de la Galera els que pro-
duïen oli mil·lenari, l’any 2009 ja 
van incorporar-se 4 productors 
més  i en l’actualitat ja són 16 
les marques d’oli certificat dins 
la marca de garantia registrada 
per la Mancomunitat de la Taula 
del Sénia.

ALCANAR
L’Ajuntament ha començat la instal.lació al 
municipi del nou sistema de contenidors
L’Ajuntament d’Alcanar ha 

començat la instal.lació del 
nou sistema de contenidors 
d’illes en superfície.         
El desplegament s’inicia després 
que l’equip de govern haja man-
tingut diverses reunions amb la 
ciutadania per clarificar dubtes o 
recollir suggeriments. D’aques-
tes trobades, a peu de carrer, 
han sorgit alguns canvis com 
desplaçaments o eliminació de 
les illes. L’alcalde Joan Roig ha 
explicat que “estem contents de 
la participació i aportacions ciu-
tadanes a través de les diferents 
reunions. Hem resolt dubtes, i 
també hem informat de les mi-
llores del sistema i problemàti-

ques de cada zona”. Jordi Bort, 
regidor de Medi Ambient, afe-
geix que aquestes reunions “ens 
han permès arribar a acords per 
a la implementació d’aquestes 
illes. L’última reunió de les quals 
ha estat a la zona del Camí Am-
ple d’Alcanar”. Segons Bort, els 
veïns i veïnes han valorat positi-
vitat que l’equip de govern s’haja 
assegut amb ells “per tal de deci-
dir on van els contenidors”. Entre 
els canvis destaca l’eliminació de 
les illes de davant de la Bibliote-
ca que es reubica al carrer Colón 
o l’illa del Camí Ample que des-
apareix. El regidor de Medi Am-
bient ha afegit que, “es reforça-
rà l’illa del Mirador, també la de 

l’Escorxador, que es mou dos 
mentre cap al Camí Ample i, si 
cal, també s’augmentarà les fre-
qüències de recollida”. El regidor 
també ha destacat que en “cap 
cas són decisions fixes o inamo-

SANT JAUME
Encesa oficial dels 
llums de Nadal 

Dissabte passat va tenir lloc 
a la plaça de l’Ajuntament 

l’encesa oficial de les llums de 
Nadal de Sant Jaume.        

AGRICULTURA
Pagament dels ajuts 
directes de la PAC
El Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació (DARP) 
efectua, aquesta setmana, 
el primer pagament dels 
ajuts directes de la PAC 2019 
a 40.204 beneficiaris per 
valor de 214.706.100 euros, 
corresponents als ajuts de 
pagament bàsic, pagament 
del greening, complement de 
joves i els ajuts del règim de 
petits agricultors.       
Amb aquest pagament, els be-
neficiaris hauran rebut el 95% de 
l’import dels ajuts directes des-
connectats de la Política Agrària 
Comuna (PAC), corresponents al 

2019, i el 100% en el cas del rè-
gim dels petits agricultors. El 5% 
restant es liquidarà durant el pri-
mer semestre del 2020, un cop 
es verifiquin els límits pressupos-
taris, si s’escau. Els pagesos ca-
talans són els primers a cobrar el 
95% dels ajuts directes dissociats 
de la PAC i també els primers a 
cobrar el reemborsament de la 
disciplina financera de 2018.

vibles, sinó que en sis mesos es 
farà una avaluació per a veure 
com funciona. Si haguéssem 
continuat amb els soterrats no 
podríem canviar cap contenidor 
ni fer ajustos”.
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ANUNCI                                  Exp. 1276/2019

AJUNTAMENT 
SANT JAUME D’ENVEJA

Aprovat inicialment el Pla Parcial del sector Polígon les Salines del Pla d’or-
denació urbanística municipal que desenvolupa el Pla d‘Ordenació Urba-
nística Municipal, per Acord de Ple, de data 30 de setembre de 2019, de 
conformitat amb l‘article 85.4 del Text Refós de la Llei d‘Urbanisme, aprovat 
pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d‘agost, se sotmet als tràmits d‘informació 
i de consultes pel termini de quaranta-cinc dies, a comptar des de la data de 
l‘última publicació obligatòria en el Butlletí Oficial de la Província i en la de 
premsa periòdica de més divulgació en l‘àmbit municipal.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les 
dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s‘estimin 
pertinents o obtenir còpies. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats 
a la seu electrònica d‘aquest Ajuntament https://santjaume.eadministracio.
cat/info.0

Queden suspeses les aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques 
en aquelles àrees les noves determinacions de les quals suposin modificació 
del règim urbanístic vigent.

Les àrees afectades són les següents:

Sant Jaume d’Enveja, 27 de novembre de 2019

L‘alcalde, 
Joan Castor Gonell Agramunt.

Propietari Parcel·la cadastral Finca 
registral

Sup. 
Aportada

%

Multiservei 
Sant Jaume 

S.L.

43182A018000010000DR 5.869,00 14,96

J.L.N.J 43182A018000030000DX 6.427,00 16,38

P.L.G 43182A018001760000DA 4.467,00 11,39

Ajuntament 
Sant Jaume

43182A018000050000DJ 6.369,00 16,24

Ajuntament 
Sant Jaume

43182A018000060000DE 2.953,00 7,53

Ajuntament 
Sant Jaume

43182A018001660000DJ 2.949,00 7,52

Ajuntament 
Sant Jaume

43182A018000070000DS 5.209,00 13,28

Ajuntament 
Sant Jaume

43182A018000080000DZ 4.984,00 12,71

TOTAL 39.227,00 100,01

terres de l’ebre
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L’ORFEÓ 
GANDESÀ, 
INTERNACIONAL 
L’orfeó Gandesà va participar, 
el cap de setmana passat,  en 
una trobada internacional 
de corals a Viena. L’alcalde 
de Gandesa, Carles Luz, al 
seu Facebook, va subratllar 
que “Gandesa és cultura  i 
més internacional, gràcies a 
vosaltres”.

LA VARIANT DE LA 
C-43 A GANDESA 
ES FARÀ EN UNA 
SEGONA FASE DE 
L’OBRA 
Les obres de la primera fase 
de la variant de la C-43 -la 
carretera que puja pel Pinell 
des de l’Eix de l’Ebre- a 
Gandesa no inclouen encara la 
variant pròpiament dita, pel 
sud-oest de la població fins 
a connectar amb l’N-420 a la 
sortida cap a Alcanyís. Aques-
ta es farà en una segona fase, 
encara sense data, i requerirà 
una inversió d’uns 13 milions 
d’euros segons el projecte 
constructiu ja redactat. Ara 
s’estan executant treballs per 
2,7 milions que inclouen una 
rotonda en el punt on es des-
viarà la variant, una millora 
del traçat en el darrer tram 
abans d’arribar a Gandesa i 
un reforç de la travessera (1,2 
km), així com millores en el 
drenatge i en les barreres de 
seguretat. (ebredigital.cat)

JORNADA 
BARRERES FORA 
DE MÓRA D’EBRE 
Diumenge va tenir lloc la IV 
Jornada Barreres Fora a Móra 
d’Ebre, per a commemorar 
el Dia Internacional de les 
Persones amb Diversitat 
Funcional. Es van organitzar 
activitats per a conèixer 
l’Associació Barreres Fora i la 
tasca que realitza. L’acte el va 
organitzar l’Associació Barre-
res Fora amb la col·laboració 
de l’Ajuntament. 

MÉS 
NOTÍCIES

LA NUCLEAR D’ASCÓ 
HAURÀ D’AMPLIAR 
O CONSTRUIR UN 
NOU MAGATZEM 
DE RESIDUS 
INDIVIDUAL A 
PARTIR DE L’ANY 
2024

La central d’Ascó haurà d’ampli-
ar o construir un nou magatzem 
temporal individualitzat (ATI) per 
als residus nuclears que genera 
a partir de l’any 2024. Els res-
ponsables de l’operadora de la 
central, ANAV, han reconegut 
que la capacitat de l’ATI d’Ascó 
s’està esgotant i que ja han ini-
ciat converses al respecte amb 
l’empresa pública Enresa davant 
la incertesa sobre el projecte de 

magatzem centralitzat de Villar 
de Cañas (Conca). ANAV, que ha 
fet balanç de l’últim any d’ope-
ració a les centrals catalanes, ha 
reivindicat de nou la necessitat 
d’allargar l’activitat de les plan-
tes atòmiques més enllà de l’any 
2035 amb l’argument que pro-
dueixen energia sense generen 
emissions de diòxid de carboni 
i ajuden a lluitar contra el canvi 
climàtic.

POLÍTICA
Pallarés demana que la derogació de les ZDP 
sigui “una oportunitat” per blindar la Terra Alta
El delegat del Govern a les 

Terres de l’Ebre, Xavier 
Pallarés, demana a les entitats 
antimassificació eòlica que 
vegin la derogació de les ZDP 
(Zones de Desenvolupament 
Prioritari) com “una 
oportunitat” per blindar la 
Terra Alta.        
Pallarés proposarà al Departa-
ment d’Empresa que reactivi la 
petició a les promotores perquè 
reubiquin fora de la comarca els 
projectes que ja tenen autorit-
zats, un cop deixen d’estar limi-
tats els espais per a la implan-
tació eòlica. “M’agradaria que la 
derogació s’agafi com una opor-
tunitat per veure si ens en po-

dem sortir perquè encara no s’ha 
construït cap torre elèctrica de 
les que estan previstes”. També 
ha demanat als ajuntaments dels 
pobles de la Terra Alta on s’han 
de construir els nous parcs eòlics 
(Batea, Vilalba dels Arcs, la Pobla 
de Massaluca i ara també Prat de 
Comte) que aprovin acords de 
ple contra la implantació de més 
parcs eòlics als seus municipis.
Respecte a la posada en mar-
xa de l’abocador de Riba-roja 
d’Ebre, Pallarés ha insistit què 
el Govern no podia aturar-lo i 
prevaricar i ha avançat que es 
vigilarà que els impactes medi-
ambientals que generi siguin mí-
nims, sobretot amb el transport 

de residus amb vehicles pesants. 
“Haurem d’estar molt alerta amb 
aquest tema els pròxims mesos”, 

MÓRA D’EBRE
El pescador Àngel 
Sáez, millor esportista
El teatre municipal La 

Llanterna de Móra d’Ebre 
va acollir la celebració de la 
sexta edició de la Festa de 
l’Esport local.        
En total es van presentar 18 
candidatures a les quatre cate-
gories de premis convocades.
El pescador Àngel Sáez Cam-
bredó es va proclamar millor 
esportista de Móra d’Ebre de 
l’any 2019. El millor equip de 
Móra d’Ebre 2019 va ser procla-
mat el benjamí femení del Club 
Handbol Móra d’Ebre. El premi a 
la millor entitat esportiva, tècnic 
o directiu local va correspon-
dre a l’Agrupació Excursionista 

La Picossa. El guardó a la millor 
trajectòria esportiva vital va ser 
Joan A. Brell i Llauradó, des de 
molt jove ha estat lligat al riu i 
al rem. L’homenatge a títol pòs-
tum el va rebre Ernest Garí Pe-
drola, un entusiasta de l’esport 
del motor, de la nàutica i del tir.

FLIX
Reconeixement 
emotiu a Toni Garcia 

A la Sala de Plens de 
l’Ajuntament de Flix va fer-

se l’acte dels reconeixements 
esportius als i les esportistes 
locals i clubs esportius que 
havien assolit una actuació 
destacada durant la temporada 
2018-2019.       
Al mateix temps, al final del ma-

teix acte es féu un homenatge 
al monitor d’Esports de l’Ajunta-
ment Toni García Juan, qui des-
prés de 36 anys com a empleat 
municipal, es jubila. Toni és una 
de les ànimes de l’esport local. 
Un exemple de dedicació i com-
promís amb clubs i esportistes de 
Flix i comarca.

ha dit Pallarés el Consell de Di-
recció de l’Administració Territo-
rial de la Generalitat.
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FIRA DE NADAL DE 
TIVISSA
Demà divendres i dissabte, al 
nucli antic de Tivissa tindrà 
lloc una nova edició de la Fira 
de Nadal. L’entrada a la Fira 
serà lliure i Gratuïta. Demà 
estarà oberta de 10 a 21 h, i el 
dissabte de 10 a 24 h.

FESTA DEL 
MANDONGO A BOT
Serà demà divendres, a partir 
de les 10 del matí i fins a les 
dos de la tarda quan clourà la 
jornada amb un dinar popular i 
ball al Club Esportiu. 

NOU DIRECTOR 
ALS PORTS I NOU 
INTENDENT ALS 
MOSSOS
El Parc Natural dels Ports ja 
disposa de director, un càrrec 
que havia quedat sense cobrir 
des de la baixa per jubilació 
de l’última directora el 2017. El 
nou director del parc és Jordi 
Palau. Des dels Ports es treba-
llarà amb l’ajuda dels tècnics 
del Parc Natural del Delta de 
per sol·licitar la Carta Europea 
del Turisme Sostenible. També 
hi ha hagut un canvi d’inten-
dent dels Mossos d’Esquadra 
a la Regió Policial de les Terres 
de l’Ebre, càrrec que ha passat 
a ocupar Vicent Lleonat. 

ACCIDENT 
MÚLTIPLE DAVANT 
L’AJUNTAMENT DE 
LA RÀPITA
Fins a quatre vehicles han 
resultat danyats en una espec-
tacular topada en cadena que 
s’ha produït aquest dimarts a 
la nit davant l’ajuntament de la 
Ràpita. Un automòbil ha topat 
contra un altre vehicle que es 
trobava estacionat. A con-
seqüència de l’impacte, s’ha 
produït un xoc en cadena que 
ha afectat dos vehicles més 
aparcats en línia. El conductor 
que ha provocat l’accident ha 
resultat il·lès i ha donat positiu 
en la prova d’alcoholèmia.

MÉS 
NOTÍCIES

PREMI INTERNACIONAL
Recerca de la URV 
sobre l’ictus

El projecte “Validació de 
l’instrument coaching 

La salut després de l’ictus”, 
impulsat a la URV, ha assolit 
el primer premi internacional 
al millor projecte d’infermeria 
neurològica.
L’objectiu és validar el Health 
coaching com un instrument 

que permet a les persones que 
han patit un ictus “prendre 
consciència sobre el seu com-
portament i marcar-se un ob-
jectiu de canvi focalitzat en la 
seua pròpia salut”, ha explicat la 
professora Sílvia Reverté, inves-
tigadora del Departament d’In-
fermeria. 

Disminució del 
plàstic d’un sol ús

Els veïns i veïnes de Deltebre 
rebran a casa seva, els 

propers dies, una bossa de 
compra reutilitzable per evitar, 
de manera progressiva, la 
utilització de bosses de plàstic.   
La campanya s’emmarca en les 
accions que “des del govern mu-
nicipal s’estan implementant per 
tal de neutralitzar l’emergència 

climàtica”, segons l’alcalde Lluís 
Soler. En la mateixa línia, des del 
govern s’analitza la implantació 
de mesures d’estalvi energètic i 
d’eficiència en les instal·lacions. 
De fet, aquesta setmana finalit-
zen els treballs de canvi d’en-
llumenat a LED de l’edifici de 
l’Ajuntament. La mesura suposa-
rà un estalvi de més de 12.000€.

EL PERELLÓ
Homenatge als 
millors esportistes

El Perelló va celebrar la 
Festa de l’Esport 2018/19.  

El millor esportista amb compe-
tició escolar, enguany recau so-
bre un atleta del bàdminton del 
Perelló: Joan Callau.
El millor esportista federat, amb 

edat escolar, és per una espor-
tista de l’atletisme del Perelló: 
Núria Boyer. El millor esportista 
en categoria absoluta és per una 
patinadora que ha estat, entre 
altres títols, campiona del món 
amb CP L’Aldea: Cristina Llaó. 

CAMARLES
Jornada solidària amb 
un partit de veterans

L’Agrupació Barça Jugadors, 
encapçalats per Calderé i 

amb Robert Fernández com 
a capità, va jugar a Camarles 
per a unir-se a la lluita contra 
la distròfia muscular per 
dèficit de col·lagen.   

La participació en una causa so-
lidària va ser a través d’un partit 
contra una selecció de Veterans 
ebrenca a benefici de la Funda-
ció Noèlia. 
La recaptació per a la Fundació 
va ser de 3.200 euros. 

PROJECTES DE 
CONSTRUCCIÓ DE 
LES DEPURADORES
DE FREGINALS 
I DE MAS DE 
BARBERANS 

En l’última Junta de Govern, el 
Consell Comarcal del Mont-

sià va aconseguir una compe-
tència molt important per a la 
comarca, ja que el sanejament 
i depuració d’aigües és un punt 
estratègic i cabdal pel que fa a 
la millora i progrés del territori 
des d’un punt de vista mediam-
biental. 
D’aquesta manera el Consell 
Comarcal fa un pas endavant 
en el seu objectiu d’aconseguir 
que tots els municipis del Mont-

sià compten amb un sistema de 
depuració d’aigües, esdevenint 
un actiu molt valuós i decisiu a 
l’hora de garantir una gestió efi-
cient de la comarca, dels seus 
recursos i de les seves necessi-
tats.
Aquesta actuació està inclosa 
en el Programa de mesures del 
Pla Hidrològic de demarcació 
hidrogràfica de l’Ebre (PHDHE). 
El qual està pensat per harmo-

DELTEBRE

nitzar el desenvolupament del 
territori i protegir l’aigua de la 
demarcació, apropant les com-
petències als ens locals per 
acurtar la distància entre admi-
nistració decisòria i el territori 
d’implantació.
L’import màxim a finançar per 
l’ACA per a la redacció dels 
projectes constructius és de 
56.000€ per a cadascuna de 
les depuradores.

terres de l’ebre
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CAMINADA SOLIDÀRIA URV, 
ESPORTS I TALLERS 
PER LA MARATÓ DE TV3

Aquest any la campanya 
fa referència a les més de 

400.000 persones que tenen 
una malaltia minoritària 
a Catalunya. Amb el lema 
“Minories que fan una 
Majoria”, l’aportació anirà per 
les malalties minoritàries.

   La Marató, la gran festa de la 
solidaritat, motor de la inves-
tigació a Catalunya que sen-
sibilitza i desperta vocacions 
científiques i activa la mobilit-
zació ciutadana, ens aproparà 
la realitat de les malalties mi-
noritàries amb la complicitat i 
organització de diferents ac-
tivitats solidàries organitzades 
pel Campus Terres de l’Ebre de 
la URV, juntament amb el club 
Atletisme Terres de l’Ebre (ATE), 
l’Ebre Escola Esportiva i la Regió 
Sanitària de les Terres de l’Ebre, 
amb la col·laboració de diverses 
entitats i institucions.

La caminada solidària del diu-
menge al migdia és potser l’acte 
més emblemàtic i és el tretzè any 
que s’organitza. El recorregut és 
el mateix que els últims anys. Se 
surt a les 12:00 del parc Teodor 
González i acaba al parc de Re-
molins, als exteriors del campus 

PROGRAMA D’ACTIVITATS MARATÓ TV3
DISSABTE 14 DE DESEMBRE
MATI:
•De 11 a 13 h, partits de handbol mixtes al passeig central del Parc, organitza Centre d’Esports Tortosa.
•De 12 a 14 h partits de futbol de patufets, organitza Ebre Escola Esportiva. 
•A les 12 h, inici de la VI edició de les 24 hores corrent per la marató de TV3, organitza Club Atletisme Terres de l’Ebre.
•D’ 11 a 12.30 h Taller A PASTAR FANG, activitat de reforestació realitzant boletes de fang amb llavors i dispensant-les en llocs del parc, organitza l’Escola d’Art de la Diputació 
a Tortosa.
•De 12 a 13.30 h Tallers infantils, organitzats pels estudiants dels Graus d’Educació del campus Terres de l’Ebre:

CREATIVART: dibuixos creatius amb l’ajuda de l’abelleta Bee-bot (de 3 a 5 anys).
CONEIXEM TORTOSA: descobriran amb l’abelleta BEE-bot el recorregut de la caminada del diumenge (de 3 a 5 anys).
FOLLOWEDISON: ecorregut de la caminada de diumenge amb el robot Edison i descobrirem els espais de la ciutat pels que passarem (de 6 a 12 anys).
JUGA I APREN AMB ZOWII:  amb el robot Zowii es potenciaran habilitats re resolució de problemes i de creativitat jugant i coneixent les malalties minoritàries (de 6 a 12 anys).

•De 12 a 13.30 h Taller infantils de RCP (reanimació cardiopulmonar), d’Immobilització i Coneix l’interior de l’ambulància de suport vital bàsic i avançat, organitzat pel SEM 
amb col·laboració d’estudiants del Grau Infermeria del campus Terres de l’Ebre.

TARDA:
•A les 16 h exhibició de trial al passeig central, organitza Motor Club Tortosa.
•A les 16. 30 h partit de futbol de benjamins: organitza Ebre Escola Esportiva.
•A les 17.30 h exhibició de ball a càrrec de Dance & Fun, a la Nau del Parc.
•A les 18.15 h exhibició de ball a càrrec de Sway Dance Studio, a la Nau del Parc.

DIUMENGE 15 DE DESEMBRE
•A les 11.30 h, concentració per la caminada per la Marató de TV3 amb exposició de dibuixos per la Marató dels nens i nenes de les escoles de Tortosa, organitza el Cam-
pus de les terres de l’Ebre de la URV.
•A les 12 h, final de la VI edició de les 24 hores corrent per la marató de TV3, organitza Club Atletisme Terres de l’Ebre.
•A les 12 h inici de la XIII edició de la Caminada per la Marató de TV3, organitza  el Campus de les terres de l’Ebre de la URV. Durant la caminada anirem acompanyats 
dels Gaiters de l’Aguilot i lo Golafre. En arribar al campus Terres de l’Ebre els castellers de Tortosa faran una actuació.

Terres de l’Ebre. Amenitzaran la 
caminada els  Gaiters de l’Aguilot 
i la colla Lo Golafre, amb els seus 
tambors, dolçaines i cornetes. I al 
final del recorregut hi haurà una 
actuació dels Castellers de Tor-
tosa. Enguany a diferència dels 
altres anys no hi haurà el tradicio-

nal enlairament de globus per un 
tema de sostenibilitat ambiental.
“El campus Terres de l’Ebre tenim 
un compromís social amb el ter-
ritori i en activitats d’aquest tipus 
hem de tenir un protagonisme 
rellevant i fer de motor”, assenya-
la Encarna Bonfill, sotsdirectora 
del campus ebrenc. “Com diu 
el lema d’enguany de la marató, 
som una de les minories que aju-
dem a fer una majoria”, afegeix. 
L’altra activitat important són les 
24 hores corrent per la mara-
tó que impulsa el club Atletisme 
Terres de l’Ebre, també al parc 
Teodor González. Comença a les 
12 del migdia de dissabte i acaba 
a les 12 del migdia de diumenge 
coincidint amb l’inici de la cami-
nada solidària.
L’any passat les entitats que van 
participar en aquestes activitats 
organitzades conjuntament pel 
campus, ATE, l’Ebre Escola i altres 
entitats i institucions col·labora-

dores, es van aconseguir recap-
tar prop de 5.000 euros per a la 
Marató.
Com a novetat, enguany s’han 
implicat d’una manera activa es-
tudiants dels graus d’Educació i 
d’Infermeria del campus ebrenc, 
que durant el dissabte al matí 
impartiran tallers als xiquets i xi-
quetes. Quatre els faran els estu-
diants d’Educació utilitzant noves 
tecnologies de l’aprenentatge 
com ara l’abelleta Bee-Bot o els 
robots Edison o Zowii. I dos més 
els d’Infermeria, en col·laboració 
amb el Servei d’Emergències Mè-
diques (SEM), per donar a conèi-
xer al públic infantil com és  l’in-
terior d’una ambulància i com es 
fa la reanimació cardiovascular.
També hi haurà un taller de l’Es-
cola d’Art de la Diputació de 
Tarragona a Tortosa, activitats 
esportives i exhibicions de ball a 
càrrec de les companyies Dance 
& Fun i Sway Dance Studio.
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Aquest cap de setmana hi 
ha descans a les categories 
regionals. No obstant, es 
disputaran partits, ajornats 
al seu dia. No serà el cas del 
Catalònia-Roquetenc que es 
va tornar a suspendre pels 
aiguats. L’altre partit que 
s’havia de recuperar ahir era 
l’Ametlla-Sant Jaume. D’altra 
banda, demà divendres (12 
hores), l’Ulldecona rebrà la 
Rapitenca, un derbi que es 
presenta força interessant. 
L’Ulldecona ha sumat 10 dels 
últims 12 punts i la Rapiten-
ca, per la seua part, voldrà 
mantenir la condició de líder. 
En ser un dia festiu en què 
no hi haurà futbol a cap altre 
camp ebrenc, s’espera, si la 
metereologia acompanya, 
un gran ambient al munici-
pal faldut per un derbi que 
la darrera ocasió que va 
disputar-se oficialment va ser 
fa 18 anys quan tots equips 
estaven a la Preferent. Tam-
bé demà divendres, la Sénia 
reemprendrà el partit suspés 
al minut 10 a Montblanc amb 
el 0-0 al marcador. La represa 
està prevista per a les 16.30 
hores. Per diumenge quedarà 
el Camarles-Móra la Nova (17 
hores) i l’Ampolla-Canonja 
que es jugarà a les 19 hores. 
Pel que fa a la Quarta catala-
na, al grup ebrenc, diumenge 
el Pinell rebrà el Tivenys per 
recuperar la confrontació 
ajornada al seu dia (15.30 
hores). 

PARTITS QUE ES 
RECUPEREN

El Tortosa va guanyar la Pobla 
B (3-1) i, amb 10 punts de 12, 
es manté enganxat al grup 
capdavanter, a dos del líder, 
que té un partit menys. L’equip 
ha tingut, a més de Nahuel i 
el porter Aaron, la incorpo-
ració de Facundo Garcia, que 
militava a la preferent de 
Castella-Lleó amb l’equip Cas-
tella-Palència. No es descarta 
fer algun fitxatge més 

EL TORTOSA, A 
LA ‘POMADA’

ELS DIUMENGES  
A DESCANSAR
Aquesta setmana es van 
jugar, a 2a i 3a catalana, 
8 partits en dissabte i a 
4a  catalana només un es 
va disputar el diumenge. I 
l’Ulldecona, en èpoques de 
fred,  juga, a casa, els partits 
a les 12 hores de diumenge. 
A 2a catalana, els equips de 
Tarragona en gran majoria, al 
seu camp, juguen dissabte a 
la tarda i a la tercera catalana 
ebrenca, els nous integrants 
del grup, Ebre-Escola i 
Amposta B, també juguen en 
dissabte a casa, com també 
ho fa el filial de la Rapitenca. 
Aldeana i el primer equip de 
la Rapitenca  juguen com a 
locals a les dotze de diumen-
ge. Estem veient cada vegada 
més els partits repartits entre 
dissabte i diumenge. Això era 
impensable fa deu anys. Però 
ara molts equips prefereixen 
el dissabte perquè els juga-
dors puguin sortir i gaudir de 
la nit o anar de sopar, tenint 
lliure el diumenge. De fet cada 
cop més jugadors ho dema-
nen. I els clubs ho accepten. 
Crec que amb els anys anirà 
desapareixent el futbol els 
diumenges i aquests seran 
uns dies per descansar, 
dedicar-los a la família, anar 
al cinema o veure la televisió 
on, a la vegada, cada dia hi 
ha més futbol. Entre l’oci, les 
noves tecnologies i el bon viu-
re, el futbol dels diumenges 
d’aquí a uns anys serà només 
per als romàntics. 

CELMA

TORNA A PLOURE 
SOBRE MULLAT
Destacar incidències cada 
setmana és trist. Però també 
una realitat. Dissabte va ser 
al partit de filials entre la 
Cava i el R Bítem on al final 
van haver-ne de noves. Cal 
tornar a lamentar-ho. I el 
meu missatge és el mateix 
que la setmana passada. 
Sisco, el tècnic del filial del R 
Bítem, ha admès que els seus 
jugadors que van respondre 
a comentaris d’aficionats 
locals, en acabar el partit, no 
ho havien d’haver fet. I ha 
assumit la responsabilitat que 
el seu equip té de tot el que 
va passar. Sisco també parla 
de la inexperiència d’àrbitres 
i el que això comporta durant 
les confrontacions a Quarta. I 
demana àrbitres amb més ex-
periència. Cada cop hi ha més 
partits i entenc que el comitè 
tècnic ha de fer mans i mane-
gues per a poder cobrir tota 
la jornada. De totes formes, el 
problema general és la tensió 
que es viu. El cap de setmana 
passat estava en un partit en 
què en una zona de la graderia 
hi havia unes 30 persones. 
Dues d’elles van estar a prop 
de pegar-se. Crec que, en 
general, és un problema social 
i que hi ha massa estrès. I es 
trasllada a un recinte esportiu. 
Hi ha gent molt sensible i a 
la mínima salta i té ganes de 
fer-ho. No anem bé. Afortu-
nadament, la majoria que no 
crea problemes i que rebutja 
les tensions és més àmplia. 

MICHEL

MINUT 91 . A CANAL TERRES DE L’EBRE
Diumenge Minut 91 també tindrà jornada de descans. En el seu 

lloc, a les 22.30 hores, s´oferirà el partit Camarles-Móra la Nova. 

Anteriorment, 20.30 hores s’haurà pogut veure l’Ulldecona-Rapi-

tenca de divendres. A la notícia adjunta teniu els horaris de l’emis-

sió per Canal TE dels 2 partits. No oferirem el Catalònia-Roquetenc 

perquè es va tornar a ajornar. 

PRIMERA CATALANA

L’Ascó va guanyar contra el 
Vista Alegre i ja és tercer.

L’equip de Jordi font es va recu-
perar de la derrota a Can Vidalet 
guanyant el Vista Alegre (1-0). 
D’aquesta forma, és tercer i re-
dueix 3 punts la distància res-
pecte el líder Muntanyesa, equip 
que va perdre el primer partit, a 
casa contra el segon, el Sant-
boià. Gran temporada la de l’As-
có que va haver de començar de 
zero i ho ha fet amb encert.
Contra el Vista Alegre, l’Ascó va 
controlar el joc a la primera mei-
tat però sense tenir gaire preci-

sió en les darreres passades i les 
rematades. A l’inici de la represa, 
Marcel va marcar l’1-0. L’Ascó 
va fer circular la pilota amb més 
velocitat i el partit va obrir-se 
perquè els visitants van arriscar 
per buscar l’empat. Van tenir una 
ocasió amb un pal però l’Ascó en 
va gaudir de diverses de clares a 
la contra. Al final, patint, 3 punts 
“molt importants i treballats 
contra un rival complicat i és que 
a la categoria no n’hi ha cap que 
no ho sigui”, va dir el tècnic Jor-
di Font. Amb l’Ascó va debutar 
Hugo i el juvenil Nelson.  

L’Ascó guanya el Vista 
Alegre i ja és tercer

CF AMPOSTA

El CF Amposta va comunicar 
dimarts que el president 

Jordi Pérez deixa el càrrec.                    
La renúncia de Pérez ha estat per 
‘motius personals’. D’acord amb 
els estatuts i aprovat en junta, el 
vicepresident Carlos Gilabert és 
el nou president. Tot i la renúncia,  
Jordi Pérez estarà a prop del nou 
president: “de moment, treballa-
rem junts”. A més de les qüestions 
personals, d’alguna manera es po-
dria dir que s’ha avançat un relleu.

Jordi pérez deixa 
la presidència 

CANAL TERRES DE L’EBRE

Partits que es transmetran 
des de demà divendres 

fins diumenge a Canal Terres 
de l’Ebre.                   
Ulldecona-Rapitenca: Dissabte 
a les 22h. Diumenge a les 3h i 
a les 20.30h - Dimecres (11 de 
desembre) a les 00h - Dijous 
(12 de desembre) a les 17h.

Camarles-Móra la Nova: Diu-
menge a les 22.30h h. Dilluns 
1.30h  - Dimarts (10 de desem-

bre) a les 17h - Divendres (13 de 
desembre) a les 00h
Aquest diumenge, coincidint 
amb la jornada de descans del 
futbol territorial, no hi haurà 
Minut 91. 
Però el mateix diumenge hi 
haurà carrussel futbolístic 
amb dos partits transmesos a 
Canal Terres de l’Ebre, l’Ull-
decona-Rapitenca i el Camar-
les-Móra la Nova. Partits de re-
cuperació. 

Partits transmesos
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TRIOMF A LA 
SÉNIA (1-2)
L’Ampolla va guanyar a la Sénia 
(1-2) i ja suma 13 punts de 15. Els 
locals van perdre el segon partit 
seguit a casa.  Serrano, de la 
Sénia: “a la primera meitat, no 
vam estar gens bé en la pressió 
que volíem fer quan perdíem la 
pilota ja que volíem evitar que 
l’Ampolla tingués la possessió. 
Però, a banda de sortir de la 
pressió, ells ens van crear con-
traatacs letals que no vam saber 
frenar, ja que havien massa 
metres entre la línia defensiva 
i la d’atac. El 0-2 just era just al 
descans. A la represa, vam sortir 
amb determinació per marcar 
el gol que ens posés al partit. 
El vam aconseguir i vam insistir 
però no vam poder empatar. 
L’Ampolla va tenir contraatacs 
per sentenciar però al no fer-ho 
va haver de sofrir fins al darrer 
segon. Orgullós de l’esforç i 
l’actitud de l’equip. Hem encade-
nat 2 mals resultats, però estem 
segurs que la dinàmica canviarà 
a Montblanc”. L’ambient es 
va crispar: “no és excusa, però 
tenim la sensació que estem 
rebent arbitratges bastant rigo-
rosos i que no tenen el mateix 
criteri per als 2 equips. A més, 
me sembla que molts assistents 
no saben llegir el fora de joc. Me 
pregunto si ho entrenen per a 
millorar-ho”.  Enric Alaixendri, 
de l’Ampolla: “vam començar 
molt ben posats i, en general, 
vam fer els millors 45 minuts del 
que portem de lliga. Aviat vam 
fer el 0-1 que ens va reforçar. 
Vam saber llegir bé el partit, i, a 
més del 0-2, vam tenir alguna 
opció més. A la represa, la Sénia 
va sortir amb més intensitat 
i nosaltres ja no vam tenir el 
control del joc tot i que vam 
fer perill a la contra quan vam 
superar la seua línia de pressió. 
Ells es van posar al partit amb 
l’1-2 i llavors van insistir. Nosal-
tres vam tornar a tenir contres 
per decidir però no vam fer-ho i 
per això vam sofrir fins el final”. 
L’Ampolla rebrà diumenge dia 
8 la Canonja (19 h), en partit de 
recuperació amb les baixes de 
Ruibal i Àlex (sancionats) i d’Eric 
(va fitxar després de la suspen-
sió). No es va poder trobar una 
altra data i el partit es jugarà a 
les 19 pels jugadors que tenien 
compromisos adquirits pel pont 
i perquè puguin dur-los a terme 
fins avançat el diumenge. 

L’AMPOLLA, 
13 DE 15

EL CAMARLES CEDEIX 
UN EMPAT CONTRA EL 
CAMBRILS U (2-2) 

El Camarles va empatar a casa 
amb el Cambrils Unió (2-2). 
Va ser una jornada en la que 
es van presentar els equips de 
Futbol Formatiu. Un jugador 
juvenil va debutar amb el pri-
mer equip, Jawad. 

Kiki, tècnic del Camarles, ad-
metia que “sabíem que el partit 
seria complicat perquè la dinà-
mica de resultats, i potser tam-
bé de joc, no és bona i teníem 
certa necessitat per guanyar, 
després dels darrers empats 
i la derrota a la Ràpita. L’equip 
va sortir nerviós. I en defensa 
ens segueixen penalitzant les 
accions a pilota aturada. Patim 
massa. Així al minut 1 ja perdíem 
0-1. Vam empatar però, acte 

seguit, arran d’un altra jugada 
mal defensada, ens van fer l’1-2. 
Vam tornar a reaccionar i Sergi 
José va empatar. La represa va 
ser també complicada perquè al 
minut 10 ens vam quedar amb 
deu per una expulsió totalment 
justa. Vam intentar-ho i Sergi 
José va fer un pal però ells, a la 
contra, també van tenir possi-
bilitats”. Al final, 2-2. Kiki afegia 
que “és cert que tenim baixes 
però no ens podem excusar 

amb això perquè al principi 
també les teníem i la dinàmi-
ca era una altra. Només queda 
seguir treballant per millorar 
i revertir la situació”. El Ca-
marles jugarà diumenge a les 
17 h el partit pendent contra 
el Móra la Nova, a casa. Tots 
dos equips buscaran el triomf 
per recuperar-se després dels 
darrers resultats. El Camarles 
és ara desè amb 19 punts. El 
Móra la Nova, vuitè amb 20. 

SEGONA CATALANA
Gandesa i Rapitenca 
ofereixen un gran derbi
Gandesa i Rapitenca van 

empatar (2-2). 
Guillermo Camarero, del Gan-
desa: “vam fer una primera mei-
tat molt bona, en tots els àmbits. 
Però no vam marcar i va ser la 
Rapitenca en una contra qui va 
fer el 0-1. A la represa, ells van 
sortir millor i van tenir dues op-
cions. Ens vam refer i llavors vam 
disposar d’efectivitat en dues ju-
gades a pilota aturada que van 
significar el 2-1. La llàstima va 
ser que després ens van empa-
tar amb un tret que Rojas no va 
poder aturar. Com a Amposta, 
se’ns van escapar dos punts quan 
havíem fet el més complicat: po-
sar-nos per davant. Satisfet per-

què davant de dos rivals directes 
hem estat superiors en moltes fa-
cetes del joc. Hem de seguir amb 
aquesta regularitat en el joc”. Ra-
mon Sancho, de la Rapitenca: “va 
ser un partit contra un bon equip 
que sobre tot quant té la pilota és 
molt perillós. Ens va costar en els 
primers 20 minuts. No obstant en 
una bona sortida de pilota vam 
fer el 0-1 i vam poder neutralit-
zar al Gandesa. A la represa vam 
sortir molt bé i vam tenir el 0-2. 
Després el Gandesa va remuntar 
a pilota aturada. Un altre equip 
hagués baixat els braços però 
vam fer l’esforç de tirar cap a dalt 
i Ferran va fer el 2-2 definitiu. Bon 
partit amb molt de ritme i esforç”.

El Perelló creix amb el 
triomf a Móra la Nova
El Perelló va guanyar a Móra 

la Nova (0-1).   
Segons Nando Garcia, tècnic del 
Móra la Nova, “vam sortir ador-
mits i durant els primers 15 mi-
nuts vam rebre un gol i el Perelló 
n’hagués pogut fer un altre. Vam 
fer uns retocs i l’equip va reacci-
onar, amb opcions per empatar 
abans del descans. A la represa, 
vam seguir progressant amb el 
joc i l’equip va estar força bé. 
Penso que abans del penals que 
ells fallen al final, nosaltres vam 
merèixer alguna cosa més. De fet, 
en els tres partits que hem perdut 
a casa contra Gandesa, Tortosa 
i Perelló mereixiem més premi“.  
Avançada la represa els locals van 

reclamar un penal a Frede que 
no fou xiulat. Ja al final l’àrbitre 
va xiular-ne dos a l’àrea local que 
Marc va aturar a Gustavo. 
Teixidó, del Perelló: “vam fer uns 
25 minuts inicials molt bons, mar-
cant Jack el 0-1 i podent decidir. 
Després el partit es va igualar i a la 
represa ells van tenir més posses-
sió de pilota però nosaltres vam 
defensar amb ordre i és cert que 
en alguna jugada ens haguessin 
pogut empatar però també ho és 
que nosaltres vam poder contra-
atacar i al final vam disposar de 
dos penals que no vam transfor-
mar. Molt content de l’equip. 22 
punts a 4 jornades per acabar la 
primera volta”.   

10 PUNTS DE 12
Nou pas endavant de 
l’Ulldecona (5-1)
L’Ulldecona va golejar el 

Montblanc fent un altre pas 
endavant en la progressió (5-1). 
Segons Albert Bel, tècnic de l’Ull-
decona: “el Montblanc va co-
mençar molt més endollat. En els 
primers 15 minuts va estar més 
intens i concentrat i ho va apro-
fitar per posar-se per davant al 
marcador arran d’una mala deci-
sió nostra a nivell defensiu. A par-
tir d’aquí l’equip va reaccionar i va 
començar a dominar el partit, ge-
nerant diverses ocasions per em-
patar. A l’equador de la primera 
meitat, en únicament dos minuts, 
va capgirar el marcador amb un 
bon xut des de fora de l’àrea de 

Miguel i una gran jugada d’Ivan. 
Cal destacar també que, a poc de 
la mitja part, una pilota al traves-
ser del Montblanc hauria suposat 
l’empat. A la represa, l’equip va 
millorar en ritme de pilota i in-
tensitat i va poder superar al rival 
disposant de diverses ocasions, 
a més dels gols que van ampliar 
la diferència fins el 5-1. En línies 
generals, bones sensacions amb 
una victòria que ens dona tran-
quil.litat i un punt d’ambició i au-
toexigència per seguir creixent”. 
El pitxitxi Miguel (3), Ivan i Ion van 
marcar. L’Ulldecona, crescut, re-
brà demà divendres la Rapitenca 
(12h) en partit de recuperació. 

RAUL DEIXA L’EQUIP
Marc Perelló, nou 
jugador de l’Amposta
Marc Perelló ha fitxat com 

a jugador de l’Amposta.
Perelló, que entrena al juvenil de 
Preferent, era jugador de l’Am-
polla. No havia pogut jugar en-
cara en aquesta temporada per 
la sanció que va rebre per una 
incidència amb un àrbitre en un 
partit de juvenils de la lliga pas-
sada. Havia entrenat, a les òrdres 
d’Enric, els darrers mesos, en 
diverses ocasions amb l’Ampo-
lla, equip que comptava amb ell 
un cop hagués passat la sanció. 
Però la setmana passada, Marc 
Perelló va demanar la baixa a 
l’Ampolla i la va rebre. L’Amposta 
havia temptejar la possibilitat de 

poder fer el fitxatge i Marc Pere-
lló va plantejar que estava obert 
a parlar-ne com així ha estat. 
L’alta de Marc Perelló coincideix 
amb la marxa de Raul Garcia que 
per motius personals no podia 
entrenar amb el mateix ritme 
dels companys i ja s’ha acomia-
dat de la plantilla. El club, però, 
confia en què Raül pugui rever-
tir  la seua situació laboral i més 
endavant pugui reincorporar-se. 
Un fet que caldrà veure si és 
d’aquesta manera. D’altra banda, 
l’Amposta va golejar a les Borges 
per 1-10 amb gols de Carles (3), 
Gito (3), Roger, Ferreres, Istoc i 
un en pròpia porteria.  
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EL BATEA SALVA UN 
PUNT A ARNES (95’)

3A CATALANA

L’ALDEANA GUANYA A 
BÍTEM I ÉS SEGONA

El líder Batea va salvar un punt 
al minut 95 en la seua visita al 
camp de l’Arnes (2-2). El Batea, 
que volia reaccionar després 
de la golejada a casa contra la 
Rapitenca, va començar bé i va 
avançar-se amb gol de falta de 
Chico. Però l’Arnes va guanyar 
metres amb els minuts i va re-
muntar amb gols de l’ampollero 
Quim. A la represa, els locals es 
van defensar amb tot i el Batea 
va tenir opcions, fent dos pals. 
L’empat arribaria al 95 davant 
de les protestes locals. Roger, 
tècnic de l’Arnes: “el Batea va 
merèixer l’empat perquè va te-
nir opcions a la segona meitat 
però nosaltres ens vam defen-
sar força bé, amb molta inten-
sitat. Les queixes per l’arbitratge 
van ser pel criteri i és que ens va 
xiular moltes faltes i a nosaltres 
molt poques a favor, en accions 
similars. Van ser moltes faltes 
prop de la frontal de l’àrea nos-
tra i així va venir l’empat”. José 
López, del Batea: “valoro molt 
l’empat perquè va ser un partit 
molt complicat al camp d’un 
equip que va jugar amb molta 
intensitat defensiva”. El debu-
tant Iñaqui va fer l’empat.

L’Aldeana va fer un pas endavant 
en guanyar a Bítem (1-2). Cal dir 
que el R-Bítem es va avançar avi-
at, amb gol de Balada aprofitant 
una indecisió visitant. El primer 
temps fou del Bítem, amb velo-
citat amb la pilota, obrint el camp 
amb un Emili que va assistir di-
verses ocasions clares. Auré i el 
pal van evitar-les. Tot va canviar 
a la represa. L’Aldeana va sortir 
amb més intensitat. I va empatar 
arran d’un rebuig del porter local 
davant la passivitat dels de Bítem. 
El partit es va obrir, amb anades i 
tornades. Va ser l’Aldeana qui va 
decidir. Un tret de Flore va com-
portar un rebuig i Robert  va estar 
llest i ràpid per fer l’1-2. L’Aldeana 
creix amb un triomf amb doble 
valor. Els locals van reclamar dos 
penals no xiulats a l’àrea visitant. 
Segons Vallés, tècnic local, “sen-
se opinar d’aquestes jugades, la 
clau va estar en la falta d’atenció 
en les jugades dels gols”. Bartolo, 
de l’Aldeana, deia que “al primer 
temps ells ens van superar però 
l’equip va reaccionar a la represa, 
jugant més posat i sent intens. 
Hem de seguir, amb la mateixa 
il.lusió que fins ara”.

LA CAVA RECUPERA 
SENSACIONS (3-0)

3-2: SUFI LIDERA EL 
TRIOMF MORENC

EL SANTA VA VÈNCER 
EL GODALL (3-1)

EL CATA S’IMPOSA A 
SANT JAUME (0-4)

La Cava va guanyar l’Ebre Esco-
la (3-0). Un triomf convincent 
amb gols de Musta i Manelet (2). 
Narcís, de la Cava: “el resultat va 
ser just. Penso que vam merèi-
xer la victòria, si bé és cert que 
ells es van quedar amb deu a 
la mitja hora i això els va poder 
condicionar. No obstant, nosal-
tres vam tornar a estar ferms en 
defensa i ens vam posar per da-
vant amb un gran gol de Musta. 
A la represa, amb espais, Manel 
va sentenciar amb dos gols més” 
Romo, que va necessitar punts 
de sutura per la colzada que 
fou l’expulsió de Lachem, Isa i 
Kevin van debutar amb la Cava. 
Xavi Subirats, de l’Ebre Escola: 
“va ser un partit marcat per de-
cisions arbitrals i en el que va ser 
complicat competir. Nosaltres, 
amb canvi de sistema, no vam 
començar bé però amb els mi-
nuts ens vam refer. No obstant, 
ens vam quedar amb deu als 25 
minuts però, tot i això i rebre l’1-
0, a la represa vam arriscar i vam 
buscar entrar en el partit. El 2-0 
en fora de joc ja va decidir i al 
final 3-0. Van ser molts minuts 
amb 10 contra un bon equip i al 
seu camp”. 

L’Olímpic va remuntar amb gol 
de Sufi a darrera hora contra 
el Jesús i Maria (3-2). Segons 
Jordi Roca, de l’Olímpic: “una 
primera meitat anivellada en la 
que ens vam avançar aviat amb 
gol de Sufi i en la que el partit 
va tenir alternatives. Es va com-
plicar quan Geri va remuntar. A 
la represa, sobre tot en els pri-
mers 25 minuts, vam ser supe-
riors. Vam tenir el control del 
partit però  fins al final no vam 
poder reflectir-ho al marcador. 
El Jesús i Maria també va tenir 
les seves opcions en una represa 
amb molt de ritme. Victòria molt 
treballada davant d’un molt bon 
rival”. David Garcia, del Jesús i 
Maria: “partit equilibrat en el que 
vam saber reaccionar al gol re-
but en els primers minuts. Geri 
va remuntar amb dos gols. La 
represa va ser molt oberta, amb 
molta intensitat i anades i tor-
nades. Vam poder marcar però 
va ser l’Olímpic qui va empatar. 
L’empat hagués estat el més just 
però al final Sufi, quan nosaltres 
estàvem amb deu perquè no po-
díem fer cap canvi més, va esta-
blir el 3-2 definitiu. Tot i la derro-
ta, content del treball i l’esforç”. 

El Santa Bàrbara, després de la 
derrota contra el Jesús i Maria, 
va recuperar sensacions gua-
nyant el Godall en el derbi (3-1). 
Els godallencs, no obstant, van 
estar millor fins al minut 65. Ja  la 
primera meitat, enmig d’un par-
tit travat, els de Robert van jugar 
més posats i van tenir un parell 
d’ocasions que va evitar Cente-
lles. El Santa, més intermitent, 
també en va fer dues. Tot i el 
major control godallenc, va ser 
el Santa qui va avançar-se amb 
un gol de Cristian Arasa. Una 
centrada-xut que va sorprendre 
a Roger, relleu d’Estorach san-
cionat. A la represa, el Godall 
va  fer un pas avant i va empa-
tar amb gol d’Alejandro, tenint 
altres opcions clares, entre elles 
un gol anul.lat a Guillem que es-
tava habilitat per a rematar. De 
l’1-2 es va passar al 2-1 amb una 
canonada de Jordi Roda. A partir 
d’aquell instant, el Godall va dei-
xar defensa de 3 i el Santa Bàr-
bara va saber llegir el partit, amb 
espais per davant, i va sentenciar 
amb el gol d’Amado, després de 
jugada de Callau. El Santa va te-
nir altres opcions. Al final, 3-1. El 
Godall va veure frenada la ratxa. 

El Catalònia va guanyar (0-4) 
al camp del cuer Sant Jaume 
i suma 7 punts de 9 (ahir havia 
de recuperar el partit contra 
el Roquetenc). Anton, del Sant 
Jaume: “durant la primera mit-
ja hora, vam fer el que havíem 
plantejat jugant replegats i es-
perant la contra. Vam tenir la 
nostra ocasió però de l’1-0 es va 
passar al 0-1 amb un gol en prò-
pia porteria. Ens va afectar, i més 
tal com estem, i després vam 
rebre el 0-2. A la represa l’equip 
va sortir amb ganes de poder 
entrar en el partit però el 0-3 
va sentenciar. Malgrat això, no 
vam baixar els braços fins el final 
quan va arribar el 0-4. Ens fal-
ta un resultat positiu per creure 
que podem. Seguirem insistint”. 
El Sant Jaume havia de jugar ahir 
a l’Ametlla. 
Chema, del Catalònia: “va ser un 
partit poc intens, amb poca con-
tinuitat en el joc i massa impreci-
sions. Excepte algunes fases, no 
vam tenir el control de la pilota. 
El 0-1 ens va donar més calma 
però no vam millorar en excès. 
El més important va ser l’eficàcia 
en els gols i poder encarrilar la 
victòria i sumar els tres punts”.  

EL FLIX ES 
RECUPERA (2-0)
El Flix va recuperar-se després 
de 4 jornades, vencent el Cor-
bera. Segons Landa, del Flix: 
“vam portar el pes del partit, 
tenint a la primera meitat algu-
nes ocasions clares davant d’un 
Corbera que va disposar-ne de 
dues. Magí, amb una bona juga-
da, va marcar l’1-0. A la represa 
vam començar bé però amb els 
minuts ens vam fer enrera i ells, 
amb un joc directe, van guanyar 
metres, tenint un penal com a 
ocasió per empatar. No van fer-
lo i en una contra vam senten-
ciar”. Juanra Lopez, del Corbera: 
“va ser un partit molt igualat en 
el que penso que el Corbera va 
ser superior, excepte els primers 
15 minuts de la represa que fou 
quan el Flix va fer un travesser i 
va tenir una altra opció. Al primer 
temps ells van aprofitar la que 
van crear però és que nosaltres 
en vam tenir fins a quatre davant 
de porteria. A la represa, amb els 
minuts, ens vam imposar i vam 
disposar d’un penal que no vam 
transformar. Després en una 
contra ens van fer el 2-0. Injust”. 
Al final van haver uns minuts de 
tensió entre aficionats locals i al-
guns jugadors visitants.

Celebracions al vestidor de l’Ametlla, en acabar el partit a la Ràpita. Baix, el Cata B celebrant el triomf contra el Benissanet.
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MILLOR VERSIÓ DE 
LA CALA, A LA RÀPITA

3A CATALANA                                                                   

VICTÒRIA AMB DOBLE 
VALOR DE L’AMPOSTA

L’Ametlla va guanyar al camp del 
Rapitenca (0-3). Els rapitencs, 
després de golejar el líder, tornen 
a ensopegar. 3a derrota segui-
da a casa. Regolf, jugador de la 
Rapitenca: “vam intentar, d’en-
trada, seguir el plantejament de 
la jornada passada però amb els 
minuts vam fer un pas avant, tot 
i que sense poder tenir el con-
trol del joc. Com en altres par-
tits a casa, el rival es va avançar, 
amb un gol de Toni, i llavors va 
ser complicat perquè vam anar a 
remolc. A la represa, a més, ens 
van fer el 0-2 i la veritat és que 
ens va costar crear opcions. I, 
tot i tenir-ne algunes, no vam 
transformar-les”. Ivan Romeu, 
de l’Ametlla: “a la primera meitat 
ens va anar bé el plantejament de 
la Rapitenca perquè vam poder 
tenir sortida de pilota amb cer-
ta comoditat i d’aquesta manera 
vam dominar. Vam tenir dues op-
cions i Toni va fer el 0-1. A la re-
presa, aviat, Froi va marcar el 0-2 
i això ens va refermar la feina. Froi 
i Sam, amb rematada al pal, van 
tenir altres opcions i després, a la 
contra, Aleix va sentencuar amb 
el 0-3. Victòria important”. La 
Cala venia de 3 empats seguits.   

L’Amposta B va golejar el Ro-
quetenc en un duel amb doble 
valor en la lluita per sortir de baix 
(4-1). To, de l’Amposta: “victòria 
molt important en tots els sentits, 
després de jornades sense pun-
tuar. El Roquetenc va començar 
millor i es va avançar. Però arran 
d’una errada seua en defensa, 
Roi va aprofitar-la per empatar. 
El partit va canviar i nosaltres ja 
vam estar millor fent Roi el 2-1 
i tenint un parell d’opcions. A la 
represa, el Roquetenc va pressi-
onar més amunt i durant uns 15 
minuts ens va crear dificultats. 
Després, amb els minuts, vam 
contrarestar-ho i a la contra (ells 
pressionaven dalt) vam fer mal i 
vam decidir amb el 3-1 d’Alonso. 
El partit es va acabar i Eric va fer el 
4-1 gaudint d’alguna opció més”. 
Miquel Campos, cap de premsa 
del Roquetenc: “dolorosa derrota 
encaixant un resultat tant abultat 
com enganyós, ja que l’equip va 
dominar bona part del partit dis-
posant de moltes ocasions de 
gol davant d’un rival que va tenir 
una efectivitat molt alta ja que va 
crear sis ocasions de gol i en va 
aprofitar quatre. Seguim sense 
poder reaccionar”. 

EL GANDESA B GOLEJA UN XERTA QUE 
ACABA MOLEST AMB L’ARBITRATGE (5-1)

TERCER TRIOMF 
SEGUIT CANAREU

EL CATA SUPERA EL 
BENISSANET (4-2)

Joel Martorell, tècnic del Gan-
desa B: “primers 15 minuts en 
els que el Xerta va ser molt 
superior a nosaltres, per falta 
d’intensitat nostra, marcant el 
0-1 arran d’una errada en sorti-
da de pilota. Durant els primers 
15 min, l’àrbitre no va xiular un 
penal a favor del Xerta que, a 
més, va tenir una doble ocasió 
amb rematada al travesser que 
no van aprofitar. A partir d’aquí, 
vam entrar al partit, i vam tenir 
el control de la pilota i les oca-
sions. Pau va empatar de cap i 
Gerard Ferré, amb una doble 
paret, va fer el 2-1 abans de la 
mitja part. La represa part va ser 
completament nostra, i el Xerta 
ja no va xutar entre els 3 pals. 
Al min 47 vam el 3-1, obra de 
Pau. Sobre el min 60 van ex-
pulsar el porter del Xerta quan 
Vili es disposava a fer el 4-1, gol 
que va arribar després amb tret 
de Joel. Amb un home més ens 
dediquem a tenir la pilota i a les 
acaballes Pau va marcar el 5-1. 
Vam tenir moltes més ocasions i 
el resultat podia haver estat més 
abultat, però val a dir que als 
primers 15 minuts el Xerta es va 
poder ficar amb el 0-3. Reitero 

L’Alcanar va guanyar al camp de 
l’Ebre B. 3a victòria seguida (1-
3). Xavi Vaquer, de l’Ebre: “vam 
estar espessos en la circulació 
de pilota a la primera meitat. 
Van haver poques opcions. De 
penal, Adrià va fer l’1-0. A la re-
presa vam millorar però llavors, 
en un malentès nostre, l’Alcanar 
va empatar. Es va produir la greu 
lesió de Daj i això no és excusa 
però ens va afectar. L’Alcanar, ar-
ran d’una falta lateral, va marcar 
l’1-2 i després ens vam quedar 
amb deu per una expulsió justa 
i estúpida. Araujo va tenir una 
gran ocasió i d’un possible 2-2 
en una contra es va passar a l’1-
3. Vam perdre contra un equip 
molt treballat. Molts ànims en 
nom del club i de l’equip a Daj 
per la greu lesió”. Miquel Cer-
velló, de l’Alcanar: “a la represa 
vam fer un pas avant i vam estar 
més posats, remuntant amb l’1-
2. Llavors Xavi, el porter, va ser 
clau amb una gran aturada que 
va evitar l’empat. Al final, en una 
contra, 1-3 al camp d’un equip 
que em va agradar. Seguim pro-
gressant en la línia que volíem. 
Des d’aquí, ànims al jugador de 
l’Ebre per aquesta lesió”.

El Catalònia B va guanyar contra 
el Benissanet (4-2). Segons Pau 
Alegria, del Cata: “feia setmanes 
que el futbol no era just amb no-
saltres. Dissabte sí que va ser-ho. 
Molt bon partit davant d’un gran 
equip, el campió de la lliga pas-
sada. Vam començar forts i al mi-
nut 9 ja guanyàvem 2-0 amb dos 
grans gols. Vam baixar intensitat 
i el Benissanet va empatar abans 
del descans. A la represa, els can-
vis van anar bé i l’equip va mante-
nir el nivell. El Benissanet és cert 
que va tenir opcions, però nosal-
tres també i a diferència de jorna-
des anteriors, nosaltres vam en-
certar, amb dos gols més, i el rival 
no. L’equip mereixia una victòria 
així. Destacar el suport del nom-
brós públic”. Ginés, del Benissa-
net: “el partit es va complicar avi-
at amb el 2-0 amb dos grans gols 
locals. Vam reaccionar i David va 
fer el 2-1 i Pol, culminant una ju-
gada d’Ignasi, a poc del descans, 
va empatar. A la represa, l’inici va 
ser clau perquè vam tenir op-
cions per avançar-nos. No vam 
fer-ho i el Catalònia va decidir 
amb el 3-2 i després amb el 4-2. 
Vam tenir altres possibilitats però 
ja precipitats no vam marcar”.

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

52
32
28
26
32
35
23
22
27
25
19
28
14
15
22
12
16
8

30
12
10
20
22
22
19
23
23
23
17
21
12
27
37
25
37
56

30
29
27
25
24
23
22
22
20
20
19
16
16
13
8
7
6
0

TERCERA                    GF       GC     PNTS

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

27
27
20
25
21
20
28
17
13
16
21
20
13
10

10
12
8
24
13
18
15
16
17
22
28
32
31
32

27
21
20
19
16
16
15
15
13
9
7
7
6
0

QUARTA                    GF       GC     PNTS

LA CAVA-R BITEM, 
FINAL AMB TANGANA 
La Cava B va remuntar contra el 
R-Bítem (3-1). Segons Sisco Martí, 
del R-Bítem B: “la Cava fou més 
intens. Va jugar bé i em va agra-
dar. Malgrat això, nosaltres ens 
vam avançar amb gol de falta de 
Babakar. A la represa, però, ens 
van superar i més una vegada ens 
van empatar. Van insistir i van re-
muntar amb el 3-1. Victòria total-
ment merescuda”. Al final, va ha-
ver tensió: “dos jugadors nostres 
que ja estaven a la graderia van 
respondre a comentaris d’aficio-
nats locals i es va originar una tan-
gana molt desagradable, entre uns 
i altres. Un desastre. Per la nostra 
part, demanem disculpes perquè 
els jugadors no han de respondre 
a comentaris del públic. I aquesta 
és la nostra part de culpa. També 
dir que des de la graderia hi ha co-
mentaris que tampoc calen. Però 
els jugadors no han de respondre. 
Finalment, i parlo en general, dir 
que partits de Quarta els xiulen àr-
bitres massa inexperts i que a més 
tenen una actitud xulesca. Amb 
àrbitres més veterans no passen 
segons quines situacions i un dia 
pot passar algo greu si no es fa res 
per evitar-se. Parlo en general i no 
només pel de dissabte”. 

PINELL-FATARELLA, 
GRAN DERBI (1-1)

MASDENVERGE I 
TIVENYS EMPATEN

El derbi terraltí va acabar amb 
empat. Blai, delegat del Pinell: 
“vam començar molt bé el par-
tit ja que al minut 1 Bicho va 
marcar L’1-0. Però després vam 
perdonar molt i al final la Fata-
rella ha marcat l’1-1. Posterior-
ment, el Pinell va fallar un penal 
al minut 85. L’empat crec que va 
ser molt Injust. Destacar la gran 
actuació del porter visitant i 
l’arbitratge que fou bastant bo”. 
Robert Costa, de la Fatarella: 
“partit amb alternatives. Un inici 
fort del Pinell que hagués pogut 
marcar més d’un gol. La primera 
part fou més dominada pels lo-
cals, més ben posats i fent mal 
per les bandes. A la segona va 
canviar la dinàmica i vam dispo-
sar de diverses ocasions clares 
fins que va arribar l’empat amb 
una rematada de Nil. A falta de 5 
minuts, el Pinell va fallar un pe-
nal i a la jugada posterior nosal-
tres vam disposar d’u contra u 
que hagués pogut ser l’1-2. Per 
les alternatives del joc, hagués 
pogut guanyar qualsevol dels 
dos. Considerem l’empat com 
a bo, haguéssim pogut guanyar 
però també haguéssim pogut 
perdre”. 

Poley, tècnic del Masdenverge: 
“va ser un partit en el que vam ser 
superiors al Tivenys, tenint molta 
possessió de pilota, jo diria que 
un 80 %, i jugant bé, fins i tot mi-
llor que el dia del Xerta, però sen-
se transformar les ocasions que 
van ser moltes. Vam crear moltes 
situacions de gol i potser haver 
marcat hagués fet que hagués-
sim tingut més tranquil.litat. El Ti-
venys va tenir, a la primera meitat, 
un parell de pilotes a l’esquena de 
la nostra defensa que el seu da-
vanter va aprofitar per fer perill. A 
la represa ja no va tenir opcions. 
Malgrat l’empat, content del joc i 
de l’actitud i intensitat, molt dife-
rent a la que tenim fora de casa”. 
David Montadit, president del 
Tivenys: “a la primera meitat, a 
partir del minut 15, nosaltres vam 
dominar tenint moltes ocasions 
claríssimes que no vam transfor-
mar. El resultat al descans hagués 
pogut ser un 0-2 i no hagués 
passat res. A la represa el domini 
va ser dels locals que, com nosal-
tres, no van estar encertats cara 
el gol. Darrers minuts bojos en els 
que hagués pogut passar de tot. 
Gran treball defensiu, amb molta 
intensitat, de tot l’equip”.  

que la falta d’actitud, intensitat 
fan que no comencem bé els 
partits. 3 punts més contra un 
rival directe que no va posar les 
coses fàcils els primers minuts 
de joc”. Des de la junta del Xer-
ta comentaven que “arribàvem 
al partit després d’una setmana 
dura i l’equip va respondre de 
forma immillorable. Amb uns 
20 minuts per emmarcar. Però 
a partir d’aquí, la veritat, va ha-
ver-hi un únic protagonista. 
Ens sentim greument perjudi-
cats amb decisions que mar-
quen més enllà dels 90 minuts 
del partit. També agrair als nos-
tres jugadors el partit que van 
fer i l’enteresa que van mostrar 
en una tarde en que era fàcil 
perdre els nervis. Igualment fe-
licilitar al Gandesa pel bon joc 
que fa i agrair també l’empatia 
de Joel, mister del Gandesa, 
amb un equip que estava sent 
greument perjudicat, es de llo-
ar”. Josep va posar-se sota els 
pals amb el 3-1, quan fou ex-
pulsat Jordi. La junta i el tèc-
nic Eric Borràs van arribar a un 
acord i aquest ja no és el tècnic 
de l’equip. Aviat es coneixerà el 
relleu. 

4A CATALANA
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VOLEI ROQUETES

BÀSQUET

TRIOMF DEL 
SÈNIOR A LA PISTA 
DEL BALÀFIA (0-3)

GALA PREMIS 
ESPORTIUS 
BAIX EBRE

PRIMERA DERROTA 
DEL BÀSQUET 
RAPITENC

Club Volei Roquetes. Sènior 
masculí. Victòria per 0-3 contra 
el Balafia vòlei. Partit tàctica-
ment correcte, amb el nivell de 
recepció per damunt dels últims 
partits i contundència ofensiva. 
Tres punts molt importants per 
sortir del descens. Juvenil mas-
culí: CV Roquetes 1-3 SPiSP. Els 
de Roquetes no van poder pun-
tuar contra el líder tot i mostrar 
una de les seves millors versi-
ons. Juvenil femení: CV Roque-
tes 2-3 Cecell Lleida. Les roque-
teres van anar de més a menys. 
La poca eficàcia ofensiva i diver-
sos errors de recepció en mo-
ments claus van decantar el par-
tit. Cadet femení. CV Roquetes 
2-3 Cecell Lleida. Remuntada 
visitant després de dos sets cò-
modes per a les locals. Infantil 
femení: CV Roquetes 0-3 SPiSP. 
Tot i els moments de bon joc lo-
cal, el líder fou superior i va im-
posar-se. 

El pavelló de Roquetes serà 
l’escenari el dissabte 14 de de-
sembre de la gala dels Premis 
Esportius Baix Ebre. Es tracta 
d’un esdeveniment únic a Ca-
talunya en guardonar i reunir 
en un mateix dia a esportistes 
escolars i federats de la comar-
ca que han obtingut durant la 
passada temporada com a mí-
nim un pòdium en competició 
territorial, nacional, estatal i 
internacional tant en l’àm-
bit individual com d’equips. 
Aquesta circumstància farà que 
enguany els premis, organit-
zats pel Consell Comarcal i el 
Consell Esportiu del Baix Ebre, 
apleguen a uns 800 esportis-
tes. Entre tots els guardonats 
s’escollirà el millor esportista 
o equip en edat escolar, també 
el millor esportista federat en 
edat escolar i el millor espor-
tista absolut de la comarca del 
Baix Ebre. 

El Bàsquet Rapitenc va perdre 
el primer partit davant el Car-
me Bàsquet que s’imposava per 
65-68. La victòria del Morell B, 
molt treballada a la pista del 
Bàsquet Alcanar (50-56), deixa 
als rapitencs a dos punts del li-
deratge. Els canareus van estar  
a l’altura i van dificultar el joc de 
l’actual líder. Per la seua part, el 
Pitbox Amposta es retrobava 
amb la victòria superant de for-
ma contundent el Reus Ploms 
per 79 a 62 final. 
Al grup primer l’Àguiles és líder. 
El Cantaries, que descansava, 
és tercer. 
De la resta de la jornada desta-
ca que l’Ametlla va veure frena-
da la ratxa de resultats perdent 
a la pista de la Sénia-Stockplus 
per 64 a 60. Per últim, Móra 
d’Ebre encadenava el segon 
triomf, a la pista del Torreforta 
C (40-62). 

(J Ferrando/ebredigital.cat)

EL PERELLÓ
EMPAT DE 
L’HANDBOL CLUB 
A SANT CUGAT

Empat de les sènior de l’Hand-
bol Club Perelló a la pista del 
Sant Cugat (29-29). 
Segons la crònica del Facebook 
del club, el partit va anar en tot 
moment a favor de les perello-
nenques. A la primera part, un 
gran joc les va permetre avan-
çar-se fins a 7 gols de distància 
amunt al marcador (mitja part 
13-20). Les locals no es van do-
nar per vençudes, van aprofitar 
uns moments de debilitat del 
conjunt ebrenc i van remuntar 
fins l’empat final. 

FUTBOL SALA
RESULTATS DE LA 
LLIGA TERRES DE 
L’EBRE

Partits de la novena jornada: 
UD AP-Benifallet                   4-7
Deltebre Motors-Dermisa    4-2
TM Tortosa-Rapitenc           6-2
AME Bull Boys-Roquetes     5-3
Campredó-Golafre              4-4
Toscà-AME Ametlla             13-1
Lligallos-Dertochip               5-2

HANDBOL HANDBOL
DERROTA DEL 
CLUB HANDBOL 
AMPOSTA (23-25)

RESULTATS DEL 
CENTRE D’ESPORTS 
TORTOSA

L’Amposta va perdre contra l’El-
da (23-25). Tot i la millora, no 
va poder puntuar. Georgina Vila 
tornava a l’equip després de la 
seva lesió al genoll. També des-
tacar el debut de la nova incor-
poració, Marta Rodríguez. La 
primera meitat fou dominada 
per les locals excepte els darrers 
minuts quan el rival va remuntar 
(10-10 al descans). A la represa 
l’Amposta va aconseguir quatre 
gols de renda a l’equador del se-
gon temps, 18-14. A partir d’aquí, 
constants pèrdues de pilota i 
contres dea l’Elda Prestigio que 
va acabar capgirant el marcador 
amb el 23-25. Tot i la derrota el 
tècnic Sasa Jovic destacava que 
“la recuperació de Geor Vila 
ens dóna més seguretat tant en 
defensa com en atac. La mix-
ta a Gemma ens va penalitzar i 
l’equip als darrers cinc minuts 
no ha estat a l’altura. Així i tot em 
quedo amb la millora col.lectiva”.

Infantil Masculí. Esplugues  13-
CE Tortosa 29. L’equip va com-
pletar un magnífic partitl. In-
fantil/Cadet Femení. Tarragona 
13-CE Tortosa 11. Per comen-
çar la temporada, tot i la der-
rota, es va competir bé. Cadet 
Masculí. Tarragona 36 (17)-CE 
Tortosa 31 (15). Derrota a la 
pista del líder després d’ha-
ver tingut opcions en diversos 
moments del partit. Juvenil 
femení. BM La Roca 22 (14)-
CE Tortosa 24 (10). El descans 
fou miraculós, sumat a un bon 
missatge de Marc i Rafel, va fer 
donar la volta al partit gràcies 
també a la bona reacció. Juve-
nil Masculí. H Ribes 36 (19)-CE 
Tortosa 27 (14). Desplaçament 
amb pocs efectius (8 jugadors). 
Sènior Masculí. CE Tortosa 30 
(15) -H Ribes 19 (11). Nova vic-
tòria, contra el líder, en un gran 
partit que permet ara liderar la 
taula.

VETERANS
JORNADA DE 
DESCANS PEL 
PARTIT SOLIDARI
8a jornada. Roquetenc, descansa 
Aldeana-Canareu
Amposta-Ametlla
Delta de l’Ebre-Alcanar
Rapitenca-Vinaròs
Tortosa-Perelló
(recuperat) Vinaròs.-Aldeana 4-1

BENIFALLET
CURSES DE 
MUNTANYA: FINAL 
DE LA TEMPORADA

Sandra Vidiella i Pau Vila són els 
campions del circuit de curses 
per muntanya de les Terres de 
l’Ebre 2019. L’entrega de pre-
mis, a Benifallet, va cloure la 
temporada que ha comptat 
amb 12 proves. Es van entregar 
també els guardons als gua-
nyadors del circuit de canicròs 
2018/2019 que van recaure en 
Tamara Willems i Aitor Tomàs.  
A més, aquest 2019 s’ha estre-
nat el circuit express, proves 
de distància més curta, que ha 
tingut molt bona acollida entre 
els participants de la modalitat. 
Gina Brull i Narcís Sants han 
sigut els vencedors. L’acte va 
servir per presentar el calen-
dari de 2020. Les curses per 
muntanya i el circuit exprés 
donaran el tret de sortida el 2 
de febrer amb la cursa de la 
UEC Tortosa.  
El calendari comptarà també 
amb 12 proves. 
(ebredigital.cat)

GIMNÀSTICA RÍTMICA
L’AMPOLLA TOCA EL CEL: JUVENILS 
I CADETS SÓN CAMPIONES DE 
CATALUNYA, A MANRESA

Tal com vam dir la setmana pas-
sada, l’esport ampollero està de 
celebració. En modalitat de con-
junts, les gimnastes juvenils nivell 
VII de l’Ampolla es van proclamar 
campiones de Catalunya a Man-
resa. Aquesta categoria és l’an-
terior a l’absoluta. Així mateix cal 
afegir, per completar la informa-

ció de divendres passat, que les 
cadets també van fer història sent 
campiones de Catalunya. I recor-
dar que en categoria benjamí, el 
club ampollero també va pujar al 
podi, sent tercer. Tot plegat, un 
èxit per al club de l’Ampolla fent 
història tal com ja vam destacar la 
setmana passada. 
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EQUIP DE LA SETMANA

AMPOSTA B
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L’Ampolla, en acabar el partit a la Sénia, al vestidor, diumenge passat. 

· Els equips més en forma en 
les últimes 7 jornades: Batea, 
Aldeana i Olímpic 16 punts, 
Catalònia i Ebre 13; Jesus i 
Maria i Godall 12.
· La lliga està animada. Els que 
eren primers, Batea i R-Bítem, 
han ensopegat. Desperten 
la Cava, Olimpic i una Alde-
ana que va guanyar tot i les 
nombroses baixes per lesions, 
Kazu, Ferran, Villarroya, Raul 
i aquesta setmana Aleix, amb 
esquinç al lligament lateral del 
genoll.
· Tres nous fitxatges a La Cava, 
promeses del Banyeres d’Ala-
cant, de Segona regional. Bai-
xes Said i Arnau. Aquesta tem-
porada han fitxat 20 jugadors 
fins ara i s’espera un davanter.

TERCERA I QUARTA EN OFF

·  Segueixen els moviments a 
Tortosa, tres fitxatges en dues 
setmanes, el porter Aaron Ga-
vela, dos defenses argentins, 
un de 23 anys, Nahuel, que 
jugava a Itàlia, i un altre de 21 
anys de gran qualitat Facundo 
Garcia, militava a la preferent 
de Castella-Lleó amb l’equip 
Castella-Palència. Si hi hagués 
un tercer fitxatge podria ser 
un davanter.
· L’equip ebrenc amb menys 
punts de Segona catalana 
és el Camarles, que a la ve-
gada duplica el classificat al 
lloc 14, que està en descens. 
Si segueix aquesta tònica, a 
Setmana Santa tots els equips 
ebrencs estaran salvats.
·  És molt difícil guanyar a 

PRIMERA I SEGONA EN OFF
l’Ulldecona; dels quatre que ha 
perdut, tres per la minima i és el 
segon equip amb més gol. Porta 
22 punts, el doble que la passada 
campanya a la jornada 13.
·  Reguralitat de la Rapitenca, 
només un partit perdut i per la 
mínima; només 10 gols encai-
xats i molta pòlvora a la davante-
ra. Aquesta setmana va empatar 
a Gandesa en un gran derbi.
·  Al Perello li tocat el torró i el 
regal de reis: desembre i gener 
3 partits consecutius: Tortosa, 
Amposta i Rapitenca. Porta 6 
jornades invicte, 4 victòries, dos 
empats. Vaig dir a la pretempo-
rada que amb Teixidó mai baixa-
ria i l’equip creix cada setmana.
·  L’Ampolla va començar mala-
ment; en les primeres sis jorna-

· Ivan Bertomeu s’ha incorporat 
al cos tècnic de L’Aldeana. Ha 
tingut grans mestres a Camar-
les i l’Aldeana: Xavi Cid, Capera, 
Curto, Baltasar Capera, Antón 
Flores i Pep Papaseit.
· Ja són quatre els fitxatges des 
de l’arribada del nou míster al 
Corbera. L’últim, un exjugador 
del Tortosa, Elyas el Idrissi. Des 
d’aquest club comenten que 
mereixien guanyar a Flix  per 
1-4.
· Tercera setmana consecutiva 
que hi ha en un camp tensió 
contra l’àrbitre. Si us plau tran-
quil·litat.
· L’Arnes va començar mala-
ment a casa, els dos primers 
partits els va perdre, ara por-
ta quatre consecutius invicte i 

aquesta setmana li va fer front 
al Batea que va fer tres pals.
· La setmana passada, la Ra-
pitenca va fer 9 gols al Batea 
i aquesta setmana va perdre 
0-3. Li falta reguralitat
· Un dels objectius de l’Amet-
lla és encaixar pocs gols, ter-
cer equip amb menys dianes 
rebudes (12) i una davantera 
que va despertant.
· Segona victòria de l’Ampos-
ta B, un equip jove i que lluita 
Incansablement. Jo estic se-
gur que se salvaran, s’ho me-
reixen.
· Joan Gilabert, nou míster de 
la Cava B. Mario Maza no va 
poder fitxar per motius labo-
rals. També a Quarta, fitxatge 
estrella a l’Olimpic B: Jacob.

des, quatre derrotes i ara por-
ta sis jornades invicte.
·  La temporada passada, a la 
jornada 13, l’Amposta portava 
18 gols. En aquesta ja en por-
ta 33, amb els que va marcar a 
les Borges. Següents 4 partits: 
Móra la Nova, Perelló, Torto-
sa i Rapitenca. Va causar alta 
Marc Perelló, després de 8 
temporades a l’Ampolla. Raül 
Garcia al no poder entrenar 
com la resta de companys no 
pot seguir. Segur que tindrà 
noves propostes en els pro-
pers dies.
· Móra la Nova: primers partits 
a casa i quatre victòries. Ara 
porta 3 seguits perdent, tots 
per la minima, contra Gan-
desa, Tortosa i Perelló.

· Un davanter de 2a catalana 
fa uns entrenaments de cine-
ma i en els partits oficials no 
arrenca.
· En el partit Riudoms-Roda 
l’arbitre va estar d’escàndol, 
fins l’observador va cridar-li 
l’atenció en acabar el partit.
· Aquesta setmana, Gustavo 
del Perelló va fallar dos penals 
en dos minuts. Els va aturar 
Marc Castellví. I el Corbera ja 
en porta tres de fallats fins ara. 
· Pugen com l’escuma: ja hi 
ha 126 dones que arbitren al 
futbol català amateur.
· Un jugador de Segona ca-
talana, que li volien donar la 
baixa a la jornada 5, ara està 
imparable. Ell no ho sap que 
podia ser baixa.
· Setmana calenta en un club 
ebrenc. Esperem torni la cal-
ma. Jo sóc positiu.
· Brayan, sense permís, va 
anar a la pretemporada a en-
trenar amb el Reus. Ara arri-
ben rumors que entrena a Be-
nicarló quan és jugador de la 
Rapitenca. La junta no li dona 
la baixa.
· Divendres passat, a les 10 del 

matí, vaig tenir una cita amb 
una persona ebrenca a l’Ho-
tel Melià de Madrid. No ens 
coneixiem en persona. Com 
en altres casos, una satisfac-
ció que vingués a saludar-me. 
Crec que pot arribar algun dia 
a ser un bon president. Dir 
també que gran detall que en 
els seus viatges de treball va 
amb la seua dona, que bonic 
és l’amor.
· L’Aldeana, després del fitxat-
ge de Sergi Escoda, vol seguir 
reforçant l’equip.
· No entenia perquè Joan Sa-
baté, jugador del Tortosa, va 
estar a la banqueta un par-
tit. Vaig publicar-ho i això va 
molestar molt a l’entorn del 
Tortosa. Ara aquest jugador ha 
recuperat la forma. 
· Un exjugador del Pinell Sada 
keita està triomfant a les pas-
sarel·les de moda a nivell In-
ternacional. I ara viu a Lon-
dres. Quan estava al juvenil del 
Tortosa, el mister que tenia, 
Sergi Navarro,  ja li va dir “hau-
ries de dedicar-te a  la moda 
com a model, més que al fut-
bol”. Tenia raó.  

TOP SECRET

PITARQUE
(Ametlla)

MANERO
(Arnes)

JONATAN
(Aldeana)

SERGI VILA
(Olímpic)

ELOI
(Batea)

RAIMON
(La Cava)

CENTELLES
(S Bàrbara)

MANU
(Catalònia)

BORRÀS
(J i Maria)

LLORE
(Flix)

ROI
(Amposta B)RAMON

(Ampolla)

MIGUEL
(Ulldecona)

GERARD
(Amposta)

XAVI ANELL
(Perelló)

PACHU
(Ascó)

KEVIN
(La Sénia)

SERGI DURAN
(Tortosa)

GERARD
(M Nova)

SERGI JOSÉ 
(Camarles)

GUMIEL
(Gandesa)

BECERRA
(Rapitenca)

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

Comences un any de 
renovació de creen-
ces i filosofia de 
vida, amb Júpiter a 
Capricorn. Augment 
de la sensibilitat. 
Pots estar pensant 
a anar a viure a un 
indret llunyà.

sagitari
23/11 al 21/12

La quadratura Sol 
amb Neptú et pot 
tenir una mica des-
pistat, però també 
pot ser un trànsit que 
afavoreixi la creati-
vitat i la connexió 
amb la teva part més 
espiritual.

escorpí
24/10 al 22/11

Algunes persones 
poden viure tensió 
amb la parella, fruit 
de diferents maneres 
d’abordar els proble-
mes. Si compres per 
la xarxa, assegura’t 
que ho fas en un lloc 
segur.

balança
24/09 al 23/10

Pots estar involucrat 
en obres a casa o bé 
fent gestions per una 
hipoteca. En qües-
tions laborals pots 
patir dubtes i no 
tenir clar si quedar-te 
amb un lloc de feina 
o no.

àries
21/03 al 20/04

Amb tants planetes 
transitant per la Casa 
X, pots estar posant 
molta energia en mi-
llorar la teva situació 
laboral i sobretot en 
l’enfocament que li 
vols donar de cara 
al futur.

cranc
22/06 al 23/07

Aquesta és una eta-
pa que potser pares 
poc per casa o bé 
estàs molt atrafegat 
a la llar. Assumptes 
laborals, socials i de 
parella, absorbeixen 
bona part del teu 
temps.

verge
24/08 al 23/09

Mercuri va finalitzant 
el trànsit per Escorpí 
i tornes a mostrar-te 
més comunicatiu. 
Compte amb els 
malentesos en 
l’àmbit familiar i de 
la parella. Deixa les 
coses clares.

taure
21/04 al 21/05

Passes per un 
període fecund, que 
et pots sentir animat 
a dur endavant 
projectes que tenies 
aparcats. Amb la 
parella sembla que 
hi ha una conversa 
profunda pendent.

peixos
20/02 al 20/03

Pots mostrar-te una 
mica més rebel amb 
l’autoritat. Tens a 
flor de pell una vena 
romàntica que no 
està disposada a 
complir amb algunes 
exigències materials 
del sistema.

lleó
24/07 al 23/08

El Sol per Casa V 
et dóna un extra 
d’energia que potser 
has decidit cremar 
fent esport. L’aspec-
te tens amb Neptú, 
adverteix que siguis 
curós amb un as-
sumpte de diners.

bessons
02/05 al 21/06

Finalitza un període 
de certa contenció 
verbal i vas tornant a 
estar més comu-
nicatiu. Si no tens 
parella, pots fer con-
nexió amb algú d’un 
altre origen i de més 
edat que tu.

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

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!

VIDENTE
 

CURANDERO

Soluciona problemas
Recuperar pareja
Mejorar negocio

Suerte
Amor

Enfermedades
Impotencia sexual
Mal de ojo, etc... 

TEL. 
679 116 834

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el 
teu 

espai privilegiat 
de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

No t’ho
pensis més!

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

VOLS ANUNCIAR-TE?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de publicitat

No t’ho pensis més!
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És inevitable i alhora 
necessari fer un balanç a 

partir dels 100 dies, de govern.

Avui, l’alcalde de Sant Carles de 
la Ràpita, Josep Caparrós.

Quines han estat les princi-
pals actuacions ‘aquests 100 
dies de govern?
És la gestió del dia a dia  una de 
les principals tasques del Go-
vern, actuacions que pot ser es 
consideren menors però, ne-
cessàries i indispensables per 
a la ciutadania, com la millora 
d’estructures elèctriques, cla-
vegueram o serveis públics, 
com el columbari que tenim 
ara al cementiri municipal. 
Amb tot, destacaria altres ac-
tuacions de més envergadura 
com haver posat fil a l’agu-
lla al Centre d’Emprenedoria i 
Coworking a l’edifici Les Dua-
nes que serà un revulsiu per a 
l’economia rapitenca, com ho 
serà la nova línia Barcelona - 
La Ràpita de xàrters nàutics 

JOSEP CAPARRÓS
ALCALDE DE 
SANT CARLES DE LA RÀPITA

Com ha viscut aquests primers 
mesos com alcalde?
Amb tanta intensitat i il·lusió, o 
més si cap, que la primera legisla-
tura com alcalde, i amb la mateixa 
voluntat de seguir treballant pel 
poble rapitenc.
Quin lloc de la seva població és 
especial per a vostè?
Difícil triar! els rapitencs som pri-
vilegiats en espais emblemàtics 
però, si hem feu triar, la badia 
dels Alfacs.
Un personatge històric que l’ha 
marcat.
No sóc una persona de tenir ídols
Una frase.
Si vols anar ràpid, ves sol; si vols 
arribar lluny ves acompanyat” 
Un proverbi africà, que podem 
aplicar en qualsevol aspecte de la 
vida.
Un llibre. 
Contes de la presó, d’Oriol Jun-
queras.
Una pel·lícula.
El Padrino, la trilogia, encara que 
habitualment ara les pel·lícules 
que veiem són dibuixos.
Un hobby. 
La pràctica d’esports nàutics a la 
nostra badia, per sort, a la Ràpita 
podem qualsevol dia de l’any. 
Compartiria un cafè amb... 
Compartiria un cafè amb qualse-
vol amic o amiga, ja que no ho puc 
fer tant sovint com voldria.
El plat que més m’agrada. 
L’arròs tot, i si és un ‘del caldo’ ja 
és genial.
Vol afegir alguna cosa més? 
Tenint en compte els moments 
que estem vivint, voldria destacar 
que des dels ajuntaments conti-
nuem treballant en la defensa de 
la nostra ciutadania, per a què 
junts assolim els nostres objectius 
socials i de llibertat. I ho fem mal-
grat la situació anòmala en què 
vivim, malgrat tenim preses i pre-
sos polítics i exiliats, malgrat que 
cada dia és més forta la repressió 
d’un Estat espanyol a la deriva 
democràtica, malgrat tot, seguim 
i persistim.

MÉS PERSONAL

Seguretat 
Seguirem treballant per conti-
nuar amb els bons nivells ac-
tuals, tant reforçant la policia 
local com el treball coordinat 
amb els Mossos
Civisme i neteja
Mantenir el nostre poble ‘gua-
po’ és una tasca de tota la 
ciutadania. Des de l’Ajunta-
ment reforçarem els serveis 
municipals per millorar la ne-
teja i treballem amb el Consell 
Comarcal per a què els con-
tenidors, la neteja i les reco-
llides siguin les adients, però 
necessitem la implicació de la 
població. Així que demanem 
civisme a la ciutadania, i fem 
campanyes de conscienciació 
per a la recollida d’excrements 
canins, per a un ús adequat 
del contenidors i esperem no 
haver de posar moltes sanci-
ons per actituds incíviques.
Comerç i Turisme
Són dos sectors econòmics 

imprescindibles del nostre po-
ble i, per tant, estem al seu cos-
tat, treballant colze a colze amb 
les entitats - Unió de Comerç, 
Col·lectiu de Cuina i l’Estació 
Nàutica. Apostem per promoci-
onar el comerç KM0, l’excel·lent 
gastronomia de la restauració 
rapitenca i projectes com les 
línies de xàrters, el port com a 
base de creuers i la potenciació 
dels esports nàutics, juntament 
amb la creació de noves places 
hoteleres ens han de permetre 
donar un salt qualitatiu en el tu-
risme rapitenc i en l’economia 
del nostre poble.
Desenvolupament econòmic
Inversions, empreses, infra-
estructures... Implementar el 
projecte #RàpitaEmprèn és un 
dels projectes més rellevants 
d’ aquesta legislatura. El Centre 
d’Emprenedoria i Coworking 
ens permetrà potenciar l’em-
prenedoria i retenir el talent 
jove al poble, ajudarem les em-

preses i els facilitarem les ges-
tions; com també facilitarem la 
implantació d’empreses als po-
lígons industrials.
Urbanisme i mobilitat
L’elaboració d’un Pla Director 
Municipal de la Via Pública per 
a l’eliminació de barreres arqui-
tectòniques i facilitar l’accessi-
bilitat a persones amb mobilitat 
reduïda és un objectiu primor-
dial d’aquest Govern. A l’igual 
que renovar constantment 
voreres, asfaltat, etc. i d’altres 
projectes com l’enderroc de les 
cases velles del carrer Constàn-
cia i la remodelació de l’avin-
guda Esports, que millorarà la 
mobilitat.
Educació i Serveis Socials
Els nostres són valors republi-
cans i socials i les polítiques a 
les persones, una prioritat. Tre-
ballem per la igualtat de gènere 
i la inclusió social; en polítiques 
d’habitatge digne; farem noves 
àrees infantils inclusives i se-

ELS PROJECTES PEL QUE FA  A:
guirem invertint en la millora 
dels equipaments educatius, a 
l’igual que potenciarem estu-
dis que generen sinergies amb 
els sectors econòmics per fa-
cilitar l’accés al món laboral, 
com els cicles formatius de 
manteniment d’embarcaci-
ons, de control ambiental, etc.
La relació entre les associ-
acions locals i l’Ajuntament
Jo diria que és bona però, 
millor preguntar-los a les 
entitats... Tenim la sort que 
comptem amb un teixit as-
sociatiu importantíssim i des 
del Govern hem implementat 
actuacions indispensable com 
l’espai d’entitats, el casal de 
joves o noves infraestructures 
esportives, i en esta línia, se-
guim treballant de la seua mà 
per ajudar-los a donar els mi-
llors serveis als usuaris, saben 
que ens tenen al seu costat, 
perquè tenim el mateix inte-
rès: fer poble, fer Ràpita.

presentada fa uns dies a Viena; 
o l’enderroc de les cases ve-
lles del carrer Constància amb 
Sant Isidre que canviarà defini-
tivament la fesomia d’aquesta 
zona i compleix una vella de-
manda ciutadana.

Quins objectius s’han aconse-
guit?
Els objectius que ha perseguit 
i persegueix este Govern des 
dels seus inicis: treballar tos-
sudament per a què la gent de 
la Ràpita pugui viure i treballar 

dignament al nostre poble; que 
tingui els mitjans, serveis i infra-
estructures que es mereix, en 
definitiva, que assolim les millors 
condicions com a societat per a 
garantir el futur de la nostra gent 
i del nostre poble.


