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L’HTVC celebra una Jornada 
sobre la malaltia de Parkinson
Organitzada pel Servei 

de Neurologia de 
l’HTVC amb el suport de 
l’Associació Parkinson 
Terres de l’Ebre, el dijous 
12 de desembre, a l’Aula 
Doctor Ferran de l’Hospital 
de Tortosa Verge de la Cinta 
s’han aplegat al voltant de 
quaranta persones, entre 
professionals de l’àmbit 
sanitari i pacients, per a 
participar en una Jornada 
sobre la malaltia de 
Parkinson. 

L’obertura de la Jornada ha anat 
a càrrec de Maria José Rallo, di-
rectora de centre de l’HTVC, i de 
Joan Josep Baiges, cap del Ser-
vei de Neurologia de l’Hospital. 

Tot seguit, Pepa Martin Barce-
ló, presidenta de l’Associació 
Parkinson Terres de l’Ebre, ha 
parlat del paper de l’Associació a 
les nostres terres.

A continuació hi han intervingut 
la neuròloga Sonia Escalante, 
adjunta del Servei de Neurologia 
de l’HTVC, que ha parlat sobre 
l’actualització en la malaltia del 
Parkinson, i Dídac Carles Pérez, 
graduat en Ciències de l’Activitat 
Física i l’Esport, que ha explicat la 
importància de l’exercici físic en 
aquesta malaltia.

Finalment, hi ha tingut lloc una 
taula rodona en què han partici-
pat Pepa Martin Barceló, Dídac 
Carles Pérez; i els neuròlegs de 
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Edita: Un desig
EDITORIAL

Escriure desitjos per a desitjar 
un Feliç Any Nou és un 

repte que es renova cada any. 
Es tracta d‘expressar sentiments 
positius, transmetre alegria i 
esperança i també recordar a 
les persones que ja no hi són... 
Per aquest any 2020 us desitgem 
salut, un any ric de sanes sorpre-
ses, replè d’alegries per anar més 
enllà, amb una mirada diferent, 
farcit de somnis per realitzar que 
serveixin per escriure històries 
reals amb final feliç. Gaudim dels 
petits plaers a cada instant perquè 
cada dia sigui diferent i únic com 
únics sou els  MésEbrencs  i  Mé-
sEbrenques. Gràcies. No hi ha 
millor manera d’agrair als milers 
de lectors i lectores que cada 
divendres, esperen els Més Ebre. 
Gràcies a  Michel, que en acabar 
l’edició setmanal, ja es prepa-
ra abans de l’alba perquè el Més 
Ebre arribi aviat als distribuïdors. 
Gràcies a Jesús que sempre troba 
la clau per impactar amb els seus 
dissenys. Gràcies als companys 
i companyes que assíduament, 
i de forma altruista, col·laboren 
en  natros, sigui a través d’entre-
vistes, cròniques, opinions... o re-
partint els diaris pel seu veïnat. Hi 
ha avenços essencials que s’han 
dut a terme en aquest any  pro-

moguts pel teixit social i econò-
mic local, és a dir, les associaci-
ons dels municipis i empreses del 
nostre territori. Més que mai, Més 
Ebre tindrà la voluntat de donar 
a conèixer les seves iniciatives 
per promoure la seva difusió. El 
nostre  agraïment  no és només 
un ritual. Adquireix un significat 
cada cop més profund en un món 

complicat en el qual tothom pot 
esperar legítimament una mica 
de felicitat. Aquests últims dot-
ze mesos ens han recordat amb 
horror que encara hi havia vendes 
d’esclaus, que era concebible ai-
xecar un mur per separar pobla-
cions, que estats podien deportar 
minories fora de la seva terra, que 
molts països encara afavoreixen 

els armaments massius... El món 
no és pacífic, i estem veient l’apa-
rició de noves dissensions en el 
context de desregulacions climà-
tiques que generen migracions 
de poblacions d’escala sense pre-
cedents.
Així que aquest any fem un desig, 
un desig grandiós, i dediquem 
aquest 2020 a fer-lo realitat.

l’HTVC, Joan Josep Baiges, Jo-
sep Zaragoza i Sonia Escalante, 

que també hi ha pronunciat 
les paraules de cloenda.
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AJUNTAMENT D’ALCANAR                                  ANUNCI:  04/07/2019

‘COMENÇA A 
ARRIBAR LA 
JUSTÍCIA!’ 
El dirigents ebrencs d’ERC han 
estat els primers en reaccio-
nar a la sentència que ha fet 
publica ahir dijous el Tribunal 
de Jústícia de la Unió Euro-
pea. L’alt tribunal dona la raó 
a Oriol Junqueras i avala que 

tenia immunitat abans de la ses-
sió constitutiva del Parlament 
Europeu. El diputat rapitenc 
d’ERC, Lluís Salvadó, a través 
d’un tuit ha exclamat “Comença 
a arribar la JUSTÍCIA!”. L’alcalde 
de la Ràpita, Josep Caparròs, ha 
remarcat al seu Facebook que 
“a Europa la justícia és indepen-
dent i es nota amb sentències 
com la d’avui. Ningú pot tenir 
dubtes que el Tribunal Suprem 

està polititzat i que el judici va 
ser un farsa. Llibertat immediata 
i nul·litat del judici!”. 
Oriol Junqueras a través del seu 
compte de Twitter ha recla-
mat la nul·litat de la sentència: 
“S’han vulnerat els nostres drets 
i els de 2.000.000 de ciutadans 
que ens van votar. Nul·litat de la 
sentència i llibertat per tothom! 
Persistiu com ho hem fet nosal-
tres”.

EL TSJC 
CONDEMNA EL 
PRESIDENT TORRA 
El Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC) ha 
condemnat el president de la 
Generalitat, Quim Torra, a un 
any i mig d’inhabilitació per un 
delicte de desobediència a les 
resolucions de la Junta Electoral 
Central (JEC) que ordenaven 
retirar els llaços grocs i les 
pancartes a favor dels presos 
independentistes de la façana 
del Palau de la Generalitat i 
de la resta d’edificis públics en 
període electoral. També ha 
establert que haurà de pagar 
30.000 euros de multa. 

PROGRAMACIÓ 
ESPECIAL DE 
CANAL TE 
La programació arrenca aquest 
dimarts 24 de desembre a les 
20.30h amb l’emissió del pro-
grama especial de ‘L’Estret de 
Magallanes: el teu regal’ on els 
teleespectadors podran ballar 
amb números musicals dels 
treballadors de Canal Terres de 
l’Ebre, gags d’humor i moltes 
sorpreses més per celebrar 
l’arribada del Nadal. El dia de 
Nadal, s’estrenarà a les 22h 
el documental ‘Julio Antonio: 
l’escultor de la bohèmia’. Per 
Sant Esteve, també a les 22h, 
es podrà veure ‘Herois Nus: el 
monument de Julio Antonio’, 
on coneixerem què s’amaga 
darrere ‘Els Despullats’. Els 
teleespectadors també podran 
gaudir de les reemissions dels 
programes, reportatges i es-
pecials més destacats del 2019 
de Canal TE. Malgrat l’aturada 
temporal de la programació 
habitual, es manté l’informatiu 
de referència, L’Ebre Notícies. 
Cal destacar, que el dia 31 de 
desembre a les 20h, L’Ebre 
Notícies oferirà un especial 
informatiu de 2 hores amb un 
resum de les notícies de l’any.

MÉS 
NOTÍCIES

POLÍTICA
L’aportació de sorra ja minimitza les 
inundacions causades pels darrers temporals
La direcció general de Costa 

i Mar del Ministeri per a la 
Transició Ecològica treballa 
des del setembre a la zona 
del Migjorn i l’Illa de Buda, 
a Sant Jaume per pal·liar el 
trencament de la barra del 
front costaner d’aquesta zona 
per evitar que entri l’aigua de 
mar.       
Abans de Nadal, quinze dies 
més tard del previst inicialment, 
s’acabaran els treballs amb 
l’aportació de 26.000 metres 
cúbics de sorra. Les obres s’han 
fet enmig d’altres temporals i ha 
calgut tapar un gorg que es va 
obrir quan l’execució de l’obra 
estava a la meitat. Tot i això, com 

ha destacat l’alcalde de Sant 
Jaume, Joan Castor, els efec-
tes d’aquest reforç de la barra 
ja s’han notat en les zones on ja 
s’havia aportat sorra. 
El subdelegat del govern espa-
nyol a Tarragona, Joan Sabaté, 
el cap provincial de Costa i Mar, 
Antoni Espanya, els alcaldes de 
Sant Jaume i Alcanar, han visi-
tat aquesta setmana les obres 
d’emergència que s’han portat 
a terme a dos punts de la cos-
ta ebrenca, per pal·liar els efec-
tes dels temporals del setem-
bre passat. Amb una inversió de 
440.000 euros, 260.000 a Sant 
Jaume i 180.000 a Alcanar, s’han 
reparat els efectes de les llevan-

tades. En l’obra de l’Illa de Buda 
per evitar l’entrada d’aigua de 
mar i per augmentar la cota del 
cordó litoral que es va trencar. A 
Alcanar s’ha treballat a les zones 

POBLACIONS PETITES
Presidència atorga 
un milió d’euros
El Departament de la 

Presidència ja ha notificat 
la resolució definitiva 
de la convocatòria de 
les subvencions per a la 
dinamització territorial 2018-
2019, per la qual s’atorguen 
1.030.237€ a 29 municipis de 
les Terres de l’Ebre amb una 
població inferior als 2000 
habitants.           
Aquestes subvencions permeten 
desenvolupar projectes d’inver-
sió amb un important valor afe-
git, que han de permetre als pe-
tits municipis millorar espais clau 
per al seu desenvolupament, per 
tal d’afavorir la dinamització ter-

ritorial i la igualtat d’oportunitats 
de les persones que hi viuen. Els 
municipis beneficiaris d’aquestes 
subvencions són 6 de la comar-
ca del Baix Ebre; 4 del Montsià; 8 
de la Ribera d’Ebre i també 11 de 
la Terra Alta.

DIPUTACIÓ
El PAM preveu 85 
milions d’inversió

El Pla d’Acció Municipal 
(PAM) de la Diputació per al 

període 2020-2023  destinarà 
85 milions als municipis del 
Camp de Tarragona, les Terres 
de l’Ebre i el Baix Penedès.       
La Diputació també inclou un 
canvi en el criteri de distribució 

dels imports als municipis, i una 
nova planificació temporal, per 
tal que els ajuntaments puguin 
planificar estratègicament les 
seves inversions segons les ne-
cessitats de les respectives po-
blacions. “És el PAM més alt de 
la història”.

erosionades dels penya-segats 
amb el sanejament i arranjament 
de talussos i la millora de les ba-
ranes de protecció. I s’ha format 
un talús amb pedra d’Ulldecona.
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L’AUDITORI FELIP 
PEDRELL ACOLLIRÀ 
EL 28 DE DESEMBRE 
EL CONCERT DE 
NADAL

Per tercer any consecutiu, la 
Banda Municipal de Música 
de Tortosa i Creu Roja Tortosa 
col·laboraran per fer possible 

el concert solidari de Nadal. 
El recital tindrà lloc el dissab-
te 28 de desembre a les 19 h 
a l’auditori Felip Pedrell, i tots 
els beneficis que es recapten 
serviran per desenvolupar els 
projectes que Creu Roja presta 
relacionats amb el jovent: els 
d’atenció a la infància hospita-
litzada, els de reforç escolar o 
el servei socioeducatiu de 0 a 
3 anys.

‘ ELS PASTORETS’ 
DE MOREIRA 
Són uns Pastorets més diver-
tits, amb un puntet més irreve-
rent, i escrits en clau ebrenca. 
Es desmarquen de les versions 
que coneixem més”. Així expli-
ca la directora de l’Escola Muni-
cipal de Teatre de Tortosa, 
Marga Julià, el text d’una de les 
representacions clàssiques del 
Nadal a Catalunya, en la versió 
que en va escriure al 1925 el 
folklorista tortosí Joan Moreira. 
Les dos funcions previstes 
enguany al Felip Pedrell seran 
demà dissabte 21, a les 20.30 
h, i el diumenge 22, a les 19 h. 
Les representacions tindran un 
marcat caràcter solidari

FERIDA GREU EN 
CAURE-LI AL CAP 
TROS D’URALITA 
DESPRESA D’UNA 
TEULADA 
La cap d’estudis i professora de 
Tecnologia de l’Institut Cristò-
fol Despuig de Tortosa, Maria 
Cinta Benaiges, va resultar 
ferida greu dilluns de la setma-
na passada, a Benifallet, on viu 
la docent, a conseqüència d’un 
tros d’uralita que es va des-
prendre d’una teulada per una 
ràfega de vent i va impactar-li 
a la part esquerra del cap. Cinta 
Benaiges va ser atesa en un 
primer moment a l’Hospital de 
Tortosa, però fou traslladada 
d’urgència a l’Hospital Joan XIII 
de Tarragona, on està hospita-
litzada en planta recuperant-se 
(notícia d’ebredigital.cat).

ENRIC ROIG, 
RESPONSABLE 
D’HABITATGE 
El Congrés del PSC celebrat 
aquest cap de setmana va 
aprovar la nova direcció del 
PSC encapçalada per  Miquel 
Iceta com a primer Secretari, i 
Secretari d’Organització Salva-
dor Illa, en la que el tortosí En-
ric Roig fou escollit per formar 
part del Secretariat Nacional en 
la secretaria d’habitatge.

MÉS 
NOTÍCIES

DE L’R16
Trens Dignes denuncia mobilitzacions 
“contundents” si Adif no millora els horaris
La Plataforma Trens 

Dignes de les Terres de 
l’Ebre ha alertat que faran 
mobilitzacions “contundents” 
si Adif i Renfe no milloren els 
horaris de l’R16 amb l’entrada 
en funcionament del Corredor 
a Vandellós.        
La plataforma ha mantingut una 
reunió aquest dijous amb el se-
cretari de Mobilitat, Isidre Gavín, 
en la que han fet front comú 
en aquesta qüestió, segons la 
portaveu del moviment, Mons-
te Castellà. Castellà ha indicat 
que la posada en funcionament 
del Corredor a Vandellós ha de 
permetre millorar el servei i ha 
lamentat que els horaris que 

s’han conegut fins ara “anun-
cien un pitjor servei”. “Tindrem 
una nova infraestructura per no 
millorar el servei”, ha declarat. La 
Generalitat ha de rebre la pro-
posta definitiva d’horaris abans 
que finalitzi l’any i llavors la Pla-
taforma l’estudiarà i decidirà les 
properes actuacions. En aquest 
sentit, Castellà ha indicat que 
tot i l’evolució de les reunions 
entre la Generalitat –que va fer 
una contraproposta- i Adif han 
arribat a un punt en que “no es 
pot avançar més si Adif no ce-
deix”. En concret, ha indicat que 
l’R16 ha de tenir serveis de mitja 
distància que vagin per la línia de 
l’Alta Velocitat i més freqüències 

de pas. També ha reclamat que 
l’Euromed s’aturi a l’Ebre, cosa 
que no es contempla en l’actu-
al proposta, i ha alertat que no 
admetran que es retirin serveis 
com aquest, aconseguit fa tres 

EL 5 DE GENER
Dumbo acompanyarà 
l’arribada dels Reis
La màgia que envolta el 

personatge de Dumbo és 
enguany el fil central dels 
elements que acompanyaran 
els Reis Mags d’Orient en la 
seua arribada a Tortosa el 5 
de gener.           
L’arribada reial està prevista en 
embarcació pel riu i posterior-
ment començarà una cercavila 
amb el recorregut habitual des 
de l’ajuntament fins al parc mu-
nicipal.
Al llarg del recorregut es llen-
çaran 1.500 quilos de caramels, 
que seran sense gluten perquè 
tothom en puga menjar.

TURISME
Festa de les Llums per 
descobrir el Call Jueu 

El 28 de desembre tindrà 
lloc, per quint any, 

l’espectacle ‘Recordant 
Hanukkà’.        
Es tracta d’una visita guiada al 
call jueu, de la mà del personat-
ge de Blanca, la Jueva de Tor-
tosa, que interpreta Pili Cugat 

amb l’acompanyament musical 
de Carlos Luprián. ‘Recordant 
Hanukkà’ tindrà una primera part 
teatralitzada al call de Remolins 
a partir de les 19 h i finalitzarà al 
Museu a les 20 h amb una actu-
ació musical de la Jueva de Tor-
tosa, a més de la visita a aquests 
vestigis.

anys “després de 20 passant de 
llarg”. “No admetrem que desa-
pareguin servis, donem de mar-
ge fins a que acabi l’any i es facin 
públics el horaris, si no estem 
d’acord farem mobilitzacions”. 
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L’AJUNTAMENT 
I SOREA SIGNEN 
UN CONVENI DE 
50.000 EUROS QUE 
ES DESTINEN A 
ENTITATS

L’Ajuntament d’Amposta i 
l’empresa Sorea han signat un 

conveni de col·laboració se-
gons el qual aquesta empresa 
atorga 50.000 euros al consis-
tori de la capital del Montsià 
destinats a activitats de foment 
de la cultura, l’esport, així com 
també a entitats socials. 
Aquests 50.000 euros es distri-
bueixen entre 11 entitats o ac-
tivitats, que les inverteixen en 
programes diferents.

MÉS INVERSIONS 
Entre altres inversions, dins 
de la proposta de pressupost 
d’Amposta per al 2020,  també 
hi figuren 36.000 euros a ar-
ranjament d’habitatges socials; 
35.000 euros d’obres d’ade-
quació del nou pati Consol 
Ferré, 7.000 euros per a l’ad-
quisició d’immobles, 48.500 
euros de la pavimentació de 
les vies públiques, 48.000 
euros de supressió de barreres 
arquitectòniques, 30.000 
euros per a l’arranjament de 
camins; 10.400 euros per a les 
obres de millora de la gossera 
municipal o 15.000 euros per 
a la compra d’un matalàs per 
a la pista d’atletisme. Entre 
les novetats respecte els anys 
anteriors quan a polítiques 
socials, hi ha previstos 6.000 
euros per al projecte pilot amb 
Creu Roja, que també posaria 
6.000 euros, per donar servei 
d’odontologia a les persones 
amb pocs Recursos. Així ma-
teix, 7.500 euros per a Apasa 
per a l’adaptació d’un lavabo. 
El pressupost del 2020 preveu 
la creació d’una línia d’ajuts 
per a entitats juvenils, amb 
10.000 euros, i l’increment en 
15.000 euros per al suport de 
les entitats i activitats culturals 
(es passa dels 303.000 de 
l’any 2019 als 318.200 del 
2020), a més d’un projecte 
d’impuls a la inserció laboral 
a nivell comarcal amb un 
conveni amb IDFO, Fussmont 
i la Fundació Ulldecona per un 
total de 190.000 euros. “I tot 
això ho fem sense oblidar tam-
poc les principals partides que 
han crescut els últims 4 anys 
com les beques a l’excel·lència 
(50.000), les subvencions a 
centres i entitats educatives 
(40.600), a les entitats es-
portives (248.500), a entitats 
socials (126.100), els ajuts a la 
contractació i l’emprenedoria 
(40.000) o al comerç (5.000)”, 
entre d’altres. D’altra banda, el 
pressupost inclou, per primer 
cop, la totalitat del pressupost 
de l’empresa pública Amposta 
Serveis Municipals, que ha 
internalitzat la neteja dels 
edificis municipals. L’empresa 
pública té un pressupost de 
748.371 euros.

MÉS 
NOTÍCIES

POLÍTICA
L’Ajuntament d’Amposta presenta un 
pressupost de 28,5 milions d’euros
L’equip de govern 

d’Amposta ha presentat 
aquest dimarts la seva 
proposta de pressupostos pel 
2020.       
Els comptes pugen fins als 28,5 
milions, un 33% més que els 
d’enguany, i s’haurien d’aprovar 
en el ple d’avui divendres, on 
ERC té majoria absoluta. L’al-
calde, Adam Tomàs, ha explicat 
que l’increment s’explica perquè 
el 2018 van “trencar la regla de 
la despesa” i perquè s’ha inclòs 
“un préstec pont de cinc milions 
entre l’Ajuntament i Fussmont 
per a gestionar la residència de 
gent gran”. També hi ha previs-
tes inversions per valor d’un mi-

lió i una partida de 80.000 euros 
per a habitatge públic. Segons 
ha informat l’Ajuntament, els 
pressupostos del 2020 preve-
uen una reducció de 110.000 
euros d’ingressos derivats de 
l’IBI rústic i un increment d’un 
milió d’euros per ingressos pro-
vinents d’altres administracions, 
principalment per programes 
de Polítiques Actives d’Ocupa-
ció i del Fons Feder. Quant a 
despeses de personal, el pres-
supost registra un augment de 
l’11%, motivat per l’increment 
que ha suposat la llei que per-
met als agents de la Policia Lo-
cal jubilar-se als 60 anys i també 
per l’augment de les polítiques 

actives d’ocupació. En matè-
ria d’inversions destaquen els 
515.000 euros de la quarta fase 
de l’enllumenat, que rebran una 
subvenció del fons Feder; els 
200.000 euros de substitució i 
millora del clavegueram vincu-

ACORD AMB HÀBITAT3
Catorze nous 
habitatges públics

Amposta disposa de 
catorze habitatges públics 

més.           
L’Ajuntament i la Fundació Hà-
bitat3 han signat un conveni 
de col·laboració segons el qual 
aquesta fundació del tercer 
sector posa a disposició de 
l’Ajuntament els catorze habi-

tatges d’un bloc de pisos que 
ha adquirit al carrer General 
Prim, després que el consis-
tori no exercís el seu dret de 
tanteig i retracte quan el bloc 
en qüestió va sortir a la venda. 
L’Ajuntament ja disposa d’un 
parc d’habitatge social de 120 
pisos.

TXARANGO: GIRA COMIAT
Les dues actuacions a 
l’Ebre seran a Amposta 

Txarango ha venut en només 
dos dies 50.000 entrades 

pels concerts de la seva gira 
de comiat, segons va celebrar 
la banda a través d’Instagram 
dimecres al vespre.       
Les dues actuacions de l’estiu a 
les Terres de l’Ebre seran a Am-
posta els dies 28 i 29 d’agost. La 

gira començarà el 12 de juny a 
Vic i acabarà al febrer de l’any 
2021 a Girona. Segons el calen-
dari, a la demarcació de Tarra-
gona només actuarà a Amposta 
i a Valls. El grup va anunciar di-
lluns que plegarà a principis de 
2021 després de presentar el seu 
quart i últim disc.

lats al Pla Únic d’Obres i Serveis 
(PUOSC) de la Generalitat, o els 
96.000 euros per a la construc-
ció d’un nou bloc de 130 nínxols 
al cementeri municipal. Tam-
bé hi haurà 30.000 euros per a 
l’arranjament de la carretera al 
Poble Nou.
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COMPTABILITZAR 
ELS USUARIS DE LA 
VIA VERDA
El nombre d’usuaris de la Via 
Verda es podrà comptabilit-
zar a partir del 2020. El Con-
sell Comarcal del Baix Ebre 
ha instal·lat aquesta setmana 
eco-comptadors a les estaci-
ons de Benifallet, Aldover i en 

un punt de la via a Tortosa. “Els 
eco-comptadors ens permetran 
disposar d’informació actualitza-
da i exacta sobre els usuaris de 
la via, sabrem en quines èpoques 
hi ha més afluència. Una infor-
mació que ens servirà per a de-
terminar futures actuacions”, ha 
explicat el president del Consell, 
Xavier Faura. L’actuació ha tingut 
un cost de 15.972 euros i ha estat 
finançada per l’Idece.

‘ENLAIREM 
DELTEBRE’
Com ja és habitual, el govern 
d’Enlairem Deltebre va cele-
brar una reunió informativa 
per als veïns i veïnes amb la 
finalitat de fer balanç dels 
primers sis mesos d’acció de 
govern, i d’analitzar les dife-
rents propostes de futur per 
al municipi amb les que està 
treballant l’equip de govern. 
“Participació, transparència 
i proximitat. 3 pilars bàsics 
que han estat i que són l’es-
sència de la gent d’Enlairem 
Deltebre, per aquest motiu ja 
duem més de 8 anys donant 
compte de la nostra acció 
davant de tota la ciutadania 
i seguirem realitzant totes 
aquelles accions que ens 
permeten estar al costat i 
escoltar als nostres veïns i 
veïnes”.

PARC INFANTIL 
NADALENC PER 
PRESERVAR EL 
FONS MARÍ
Deltebre celebrarà el Parc In-
fantil Nadalenc del 27 al 29 
de desembre i enguany, com 
a novetat, centrarà la seva 
temàtica amb la preserva-
ció del fons marí i la cura del 
medi ambient mitjançant 
10 tallers que s’emmarquen 
amb el títol “Els Secrets del 
Fons del Marí”. A banda dels 
10 tallers, el Parc Nadalenc 
també comptarà amb acti-
vitats esportives i inflables. 
L’abonament al Parc Infantil 
té un preu de 5€, mentre que 
l’entrada diària tindrà un cost 
econòmic de 2€. L’edat reco-
manada per assistir al parc 
és dels 3 fins als 12 anys. Les 
entrades es podran adquirir al 
mateix recinte on es realitza-
rà l’esdeveniment: el Casal de 
l’Esport Lo Salat.

A ROQUETES
Ahir es va presentar el llibre 
“Ramon Borrell, la crònica 
d’un temps”, d’Albert Curto i 
Laura Tienda, a la Biblioteca 
Marcel.lí Domingo.

MÉS 
NOTÍCIES

DELTEBRE/LA CALA
Concurs de fotografia 
de les Terres de l’Ebre

Els ajuntaments de Deltebre i 
de l’Ametlla donen el tret de 

sortida al concurs de fotografia 
de les Terres de l’Ebre.
Amb l’esdeveniment, que en-
guany celebra la seva vintena 
edició, els dos consistoris prete-
nen posar en valor els atractius 
turístics les nostres terres, així 
com el bo i millor de la nostra 

gastronomia i cultura. En man-
té el nombre de premis: un total 
de 15  repartits en 7 categories. 
La inscripció és gratuïta i que hi 
pot participar qualsevol persona, 
aficionada o professional. S’ad-
metran un màxim de quatre fo-
tografies per autor, enviades a les 
respectives oficines de turisme, 
abans del 14 de febrer.

Tania Martínez, Pubilla 
Major de la Candelera

Tania Martínez Fernández 
és la nova Pubilla Major 

de la Candelera 2020. 
La Pubilla Infantil serà Violeta 
Margalef Dolcan mentre que 
l’Hereu és Pere Quintana Ferré. 
Els seus noms van sortir esco-
llits, dissabte al vespre, en l’acte 
de presentació de les damisel-
les, hereus i Quintos que forma-

ran part de la pròxima Festa Ma-
jor de l’Ametlla de Mar. Al costat 
de la Pubilla Major, representant 
de la secció de Veterans de la 
SCER, hi seran Alba Aliau Pedro-
la de la Banda de la Cala com 
a 1a Damisel·la, i Ariadna Neira 
Guiseris de l’Associació de Ve-
ïns i Veïnes de Calafat com a 2a 
Damisel·la. 

ROQUETES
Acte de lliurament 
del Grifonet 2019
Òmnium Terres de l’Ebre 

atorgarà el premi anual 
Grifonet al president de 
l’entitat Jordi Cuixart en un 
moment d’excepcionalitat 
i en motiu de la sentència i 
condemna a 9 anys de presó.
El lliurament del premi es farà 
en el marc d’un dinar a la Bibli-
oteca de Roquetes. L’alcalde del 
municipi està sent investigat per 
permetre la votació de l’u d’oc-
tubre. L’acte comptarà amb la 
presència del vicepresident de 
l’entitat, Marcel Mauri i un fami-
liar del Jordi Cuixart, els quals 
rebran la figura commemorativa 
del Grifonet realitzada per l’es-

cultora Cinta Sabaté. En les edi-
cions anteriors s’ha fet entrega 
del premi Grifonet a persones 
de les Terres de l’Ebre per la 
seua trajectòria cultural o cien-
tífica i per la importància tasca 
intel·lectual, social o humana.

CONSELL COMARCAL
Ajut a la Fundació Casa 
d’Acollida de Tortosa

El president del Consell 
Comarcal, Xavier Faura; la 

consellera comarcal de Serveis 
Socials, Laura Fabra; el portaveu 
del PSC, Enric Roig i el de 
Ciutadans, Sebastià Castañeda, 
han visitat les dependències de 

la Casa d’Acollida.
Han entregat el taló de 3.000 
euros al representant de la Fun-
dació Casa d’Acollida de Tortosa, 
Lluís Lamote i a la responsable 
de la gestió de la casa, sor Teresa 
Andrés.  

2020
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MÉS 
NOTÍCIES
PRESSUPOST 
MUNICIPAL DE 
L’ALDEA 
L’Ajuntament de l’Aldea tenia 
previst aprovar ahir dijous el 
pressupost municipal de 2020 
que s’eleva a 4,17 milions d’eu-
ros i que posa “especial èmfasi 
en la millora de la imatge de 
poble”. En aquest sentit, en el 
capítol d’inversions s’inclou la 
primera fase del nou passeig 
de la via del tren, la redacció 
del projecte del nou auditori 
o l’arranjament i millora dels 
camins municipals. D’altra 
banda, l’alcalde de l’Aldea, 
Xavier Royo (Junts per l’Aldea), 
considera que la consulta po-
pular per a la cessió al municipi 
del tram urbà de l’N-340 “va 
ser una decisió precipitada 
que ha hipotecat el poble de 
l’Aldea”, segons ha reconegut 
en una entrevista concedida al 
Canal Terres de l’Ebre.  Royo 
ha estat contundent: “Ens han 
deixat un marró”, referint-se 
a la gestió feta per l’anterior 
govern d’ERC, i ha afegit que 
“nosaltres no tenim recursos 
per arranjar vuit quilòmetres 
de carretera”. Els traspassos 
no van anar acompanyats de 
transferències econòmiques a 
favor del consistori. “El primer 
que vaig fer com a alcalde va 
ser reunir-me amb els repre-
sentants de Foment per dir-los 
que el poble de l’Aldea no 
es mereix el tracte rebut per 
culpa d’una mala decisió d’uns 
mals governants”, ha explicat 
l’alcalde en l’entrevista. No 
obstant, Royo ha avançat que 
el nou govern de l’Aldea “està 
treballant d’una manera dis-
creta per reconduir la cessió de 
la carretera” i ha assegurat que 
“tenim propostes a fer que ara 
no puc dir“. (ebredigital.cat)

MILLORES AL 
FERM DE L’N-340
Foment ha formalitzat el 
contracte d’obres per a la re-
habilitació del ferm d’un tram 
de 16 quilòmetres de l’N-340 
entre el Perelló i l’Ametlla. Els 
treballs es faran entre el punt 
quilomètric 1.106 i el 1.122.

MÉS 
NOTÍCIES

URV: EL CONSELL 
DE GOVERN APROVA 
UN PRESSUPOST DE 
109,21 MILIONS

El Consell de Govern que s’ha 
celebrat aquest dimarts 17 de 
desembre, al Campus Terres 
de l’Ebre, ha aprovat el pressu-
post per a l’any 2020 que és de 

109.216.823,37 euros, i que re-
presenta un 1,33% menys que el 
del 2019. 
En la línia dels darrers anys, es 
manté la contenció de la despesa 
i s’ha incidit especialment en la 
reducció de les despeses cor-
rents per equilibrar el pressupost. 
D’altra banda, el curs 2019-20 
s’ha mantingut el nombre d’estu-
diants de grau de nou accés res-
pecte als del curs 2018-19. 

L’ALDEA
“Èxit de participació” a la Fira de Santa 
Llúcia, que enguany estrenava nova ubicació
Diumenge passat 16 de 

desembre tancava les 
portes la 3a Fira de Santa 
Llúcia i el Pessebre Vivent amb 
un gran  èxit de participació 
i una resposta  unànime, pel 
canvi d’ubicació de la Fira, que 
tenia lloc per primer cop a la 
plaça Països Catalans.       
Xavier Royo, alcalde de l’Aldea: 
”una altra aposta del Govern 
Municipal de descentralització 
i d’innovació de les festes/ac-
tes, aquesta vegada amb la Fira 
de Santa Llúcia i del Pessebre 
Vivent, ubicant-ho tot a la Pla-
ça Països Catalans, un lloc que 
hem aconseguit donar-li molt 
d’encant, caliu i molta partici-

pació en aquests actes tan Na-
dalencs. Agraeixo als comer-
ços expositors locals i de fora, 
compromesos en què la Fira de 

Santa Llúcia vagi endavant per 
mantenir viva aquesta tradició, 
tan Nadalenca, ells són la part 
més important de la Fira”.

L’AMPOLLA
Programa de les 
activitats nadalenques
Demà dissabte a les 17.30 

hores al Nou Poliesportiu 
tindrà lloc l’Exhibició 
de Nadal de Gimnàstica 
Rítmica organitzada pel CGR 
l’Ampolla.          
L’entrada valdrà 1 euro i tots els 
diners que es recullin aniran 
destinats a La Marató de TV3. 
També demà dissabte, però a 
les 12 de la nit, al Casal Muni-
cipal, se celebrarà la Festa de 
Quintos amb Dj. La Bèstia. Diu-
menge 22 a les 11.30 hores a la 
plaça González Isla hi haurà una 
xocolatada popular a càrrec de 
l’Associació de Dones de l’Am-
polla. Dijous dia 26 a les 20 ho-

res a l’Església Parroquial tindrà 
lloc el Concert de Nadal amb la 
mezzosoprano Anna Brull i l’Or-
questra de Cambra de Tortosa. 
L’entrada és lliure, però l’afora-
ment és limitat. Dilluns 30 a les 
18 hores a la plaça González Isla 
arribarà el Patge Reial per reco-
llir les cartes per als Reis Mags 
d’Orient i hi haurà xocolata ca-
lenta per a tots els assistents.
Dimarts 31 a les 21 hores al Ca-
sal Municipal se celebrarà el So-
par de Cap d’Any i després de 
les campanades. Diumenge 5 
de gener a les 19 hores al port 
pesquer arribaran Ses Majestat 
Els Reis Mags d’Orient.

PAÜLS
Millor ultratrail de 
Catalunya 2019

La Trencacims de Paüls 
ha estat escollida, per 

votació popular, com a millor 
ultratrail de Catalunya 2019.       
La prova ebrenca ha tingut el 
màxim reconeixement dels cor-

redors i se suma al podi d’honor 
que, des de la constitució del 
premi en 2015, només havien 
guanyat la Rialp Matxicots (2015 
i 2018) i Trail del Bisaura (2016 i 
2017). (ebredigital.cat)

Una fira molt participativa i que 
finalitzava amb el repartiment 
de xocolata calenta “per a tot-
hom”.
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SANTA BÀRBARA 
JA PORTA QUASI 
8.000.000 DE 
QUILOS D’OLIVES 
RECOLLIDES
Santa Bàrbara té dues coopera-
tives, la Sant Gregori i l’Agrícola 
del Camp. 
Fins al moment a la Cooperativa 

Sant Gregori, la més petita amb 
un total de 102 socis, ja porten 
entrats 600.000 quilos d’olives, 
segons confirmava Imma Regolf 
secretaria de l’entitat. Pel que fa 
a l’Agrícola del camp, una de les 
més grans de les Terres de l’Ebre 
amb 1400 socis, ja han superat 
els 7.000.000 de quilos d’olives, 
segons ens explicava el seu ge-
rent Lluís Cardona. Malaurada-
ment la campanya en qüestió de 

ULLDECONA: 
PROGRAMACIÓ 
NADALENCA 
El cap de setmana passat, 
a Ulldecona, es va donar el 
tret de sortida a una intensa 
activitat cultural i lúdica que 
s’allargarà fins l’arribada de 
SSMM els Reis d’Orient. Un 
dels espectacles més esperats 
cada any per aquestes dates, 
són els Pastorets, que es 
representen de nou al Teatre 
Municipal Orfeó Montsià, els 
dies 22 i 29 de desembre a les 
18h (diumenge passat fou la 
primera). És un espectacle de 
teatre tradicional per a tots 
els públics, el clàssic nadalenc 
per excel·lència, obra de Josep 
M. Folch i Torres, que anirà 
a càrrec del Grup Escènic de 
La Passió d’Ulldecona, sota 
la direcció de Bienve Borràs. 
El Parc Infantil de Nadal és 
un altre dels punts central 
d’aquestes festes a Ulldecona 
i enguany se celebrarà ja la 
30ena edició. Serà del 21 al 30 
de desembre. La música també 
tindrà especial protagonisme 
amb cantades de nadales 
i concerts. El diumenge 22 
tindrà lloc les XXXIII Concert 
de Nadal de l’Orfeó Ulldeco-
nenc a l’Església Parroquial de 
Sant Lluc.

GESTIÓ FORESTAL 
SOSTENIBLE A LA 
SÉNIA
Dintre la línia de subvencions 
de la Gestió Forestal Sosteni-
ble 2019, a la Sénia, s’han rea-
litzat les següents actuacions:
-Arranjament corba de la pista 
de la Fou (al pont del Toll dels 
Sabaters). 
-Arranjament de 3,5 Kilòme-
tres de la pista de Valldebous. 

-Restauració del povet de la 
Maçanera. També s’ha realit-
zat un nou abeurador per a la 
fauna salvatge i la ramaderia 
que pastura per la finca de 
Valldebous.

El total ha suposat una 
inversió de 20.000 Euros que 
ha estat subvencionat al 100% 
per la Generalitat.

MÉS 
NOTÍCIES

preus està sent nefasta, els gra-
nels estan, amb uns llampants a 
1,60 el quilo i verges extres dels 
2,10 al 2,40 a l’engròs. 
Encara queden pendents la re-
col·lecció del morrut que habitu-
alment es realitza els mesos de 
gener i febrer. 
Segons el gerent de l’agrícola del 
Camp tot indica que se supera-
ran els 12 milions de quilos. 
(La Plana Ràdio)

LA RÀPITA
L’Ajuntament aprova un pressupost de 
12,5 milions d’euros per a l’any 2020
L’Ajuntament de la Ràpita 

tindrà un pressupost 
de 12.549.000 euros per a 
l’exercici de l’any 2020.       
Els comptes de l’any vinent 
creixen en un 9% respecte als 
d’aquest 2019 i consoliden la 
tendència de reducció del deu-
te, situant-lo en un 11%. El ple-
nari de la corporació, convocat 
en sessió extraordinària aquest 
dimecres, ha aprovat amb una 
àmplia majoria els comptes 
municipals gràcies a un acord 
entre l’equip de govern d’Es-
querra (amb majoria absoluta) 
i els dos regidors de Més Ràpi-
ta. Els dos regidors del PSC han 
votat abstenció i els únics vots 

en contra han estat els tres de 
Junts per Catalunya. El regidor 
d’Hisenda de l’equip de govern, 
Albert Salvadó, ha agraït “l’es-
forç i la predisposició de Més 
Ràpita a negociar el pressupost” 
i ha afegit que “tenir majoria ab-
soluta és un plus de responsabi-
litat”. Segons Salvadó, els pres-
supostos de 2020 “són un pas 
endavant per a la Ràpita, per a la 
millora del benestar de la gent 
del poble”. 
El regidor d’Hisenda també ha 
valorat que “aquest pressupost 
ens permet tirar endavant in-
versions milloren, transformen i 
desenvolupen el nostre poble”. 
El primer grup de l’oposició, 

Junts per Catalunya, ha rebut-
jat els pressupostos perquè  “no 
veiem cap projecte de poble, 

BADIA DELS ALFACS
Torna la Sant Silvestre 
Marítima, el dia 29

El pròxim dia 29 la Ràpita 
acomiadarà l’any amb la 

Sant Silvestre Marítima.           
L’Ajuntament, a través de la re-
gidoria de Turisme, i l’Estació 
Nàutica impulsen  la segona 
edició de la tradicional cursa de 
cap d’any adaptada a les possi-

bilitats de la badia dels Alfacs. 
Es podrà fer el recorregut en 
embarcacions de vela, de caiac, 
de windsurf o de paddlesurf, o 
també nedant. La sortida serà a 
les 10.30 hores des de la platja 
del Garbí fins al  pont del Juani-
to, per després tornar a la platja.

SANTA BÀRBARA
S’aprova un pressupost 
de 3,13 milions
L’Ajuntament de Santa 

Bàrbara ha aprovat amb 
els vots de l’equip de govern 
(Junts per Santa Bàrbara i 
ERC) i l’abstenció dels grups 
de l’oposició el pressupost de 
2020, que s’eleva a 3.135.060 
euros.       
La portaveu del grup municipal 
del MAP, Isabel García, ha estat 
molt crítica amb els comptes 
que proposa l’equip de govern. 
Així, ha retret que “Santa Bàrba-
ra tindrà l’any vinent un pressu-
post municipal continuista, amb 
poques novetats i que no plan-
teja propostes per fer front a la 
davallada de l’activitat econò-

mica i de manca d’oportunitats 
laborals dels planers i planeres”.
L’alcalde Alfred Blanch ha indi-
cat que el “continuisme” el mar-
quen els ingressos i que hi ha 
inversions prioritàries de l’equip 
de govern que també s’han 
quedat fóra. “Una de les priori-
tats principals és la finalització 
del nou ajuntament i també s’ha 
quedat fora”, ha posat d’exem-
ple l’alcalde.

amb unes inversions que fan 
riure”, ha reblat la portaveu 
Helena Queralt.



10 DIARI MÉS EBRE • divendres 20 de desembre / 2019 montsià

 
ATENEU 
COOPERATIU, 
PROJECTE 
REFERENT

L’Ateneu Cooperatiu acaba de 
finalitzar el seu tercer any de 
funcionament i les entitats que 
l’integren valoren molt positi-
vament la feina feta en un curs 

(2018-2019) en què aquesta enti-
tat s’ha consolidat com a referent 
de l’impuls de l’economia social i 
del cooperativisme a l’Ebre. Així, 
durant aquest últim any, una de 
les tasques més importants de 
l’Ateneu ha estat l’acompanya-
ment, formació i assessorament 
a projectes cooperatius a través 
dels programes Coopcrea i Co-
opcreix. Concretament, s’han 

acompanyat de forma individual 
i grupal un total de 54 projectes, 
amb 130 persones involucrades; 
i s’han realitzat 5 sessions gru-
pals adreçades a cooperatives i 
entitats d’economia social amb 
una quinzena de participants per 
sessió. 
Pel que fa a la difusió, cal des-
tacar la segona edició de la Fira 
ÀGORA, que ha guanyat pes com 

a espai de relació, coneixe-
ment, debat i exposició de les 
entitats i empreses d’econo-
mia social que hi ha al territori. 
De cara al 2020, un pas impor-
tant serà la creació del segell 
“Aquí es coopera”, que té per 
objectiu crear una xarxa de 
gestories i assessories que pro-
moguin entre els seus clients la 
fórmula de la cooperativa. 

NADAL A  
ALCANAR 
Entre altres activitats, els dies 
23, 24 i 27 hi haurà el Parc de 
Nadal. De 16h a 20h el 23 de 
desembre. De 10h a 13h el 24 
de desembre. De 10h a 13h i 
de 16h a 20h el 27 de desem-
bre. Al Centre Cívic d’Alcanar. 
Divendres, 27 de desembre. 
18.30h, Cursa Nadalenca. 
Organitza el CIPTE. Lloc: Pa-
velló Poliesportiu d’Alcanar. 
Dissabte, 28 de desembre, 
20.30h, Gala Esportiva Ca-
nareva i Casenca.Lloc: Centre 
Cívic d’Alcanar. Dimarts, 31 de 
desembre. 00.30h, Revetlla 
de fi d’any 2019 a Alcanar. 
Amb l’actuació d’una orques-
tra en directe i de discjòqueis, 
al Centre Cívic. Diumenge, 5 
de gener, 19h, arribada de SES 
MAJESTATS ELS REIS MAGS 
D’ORIENT a Alcanar i Cavalca-
da pel recorregut de costum.

 FESTIVAL DE 
MÚSICA INUSUAL 
OUT·SIDE A LO 
PATI 
El festival de música inusual 
OUT·SIDE, dirigit per Luis 
Codera, torna a fer parada a 
Lo Pati – Centre d’Art Terres 
de l’Ebre. Ho farà aquest 
dissabte, 21 de desembre 
amb el concert CONCEPTE, 
a càrrec de Frames Percus-
sion, un grup català format 
per una nova generació de 
percussionistes dedicats al 
repertori de nova creació. 
Frames Percussion actuarà a 
Lo Pati en format trio, amb 
Miquel Vich, Ruben Martínez 
Orio i Feliu Ribera, acompa-
nyats per alumnes del màster 
de percussió de l’Escola 
Superior de Música de Cata-
lunya, l’ESMuC, amb la qual 
mantenen una estreta relació 
de col·laboració. Aquest serà 
l’últim dels concerts d’OUT·SI-
DE que a banda de Lo Pati, 
a Amposta, també s’han 
realitzat al Centre d’Art Tecla 
Sala (Hospitalet de Llobregat) 
i a l’Arts Santa Mònica, a més 
d’un concert previ al Centre 
d’Art La Panera (Lleida). 

MÉS 
NOTÍCIES

ALCANAR. PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
Una pista multiesportiva i l’arranjament 
d’un parc infantil, els projectes guanyadors
Aquest dimarts s’han fet 

públics per Alcanar Ràdio 
els resultats dels pressupostos 
participatius d’enguany.       
Els projectes més votats han 
estat la pista multiesportiva a 
Alcanar i l’arranjament del Parc 
infantil de la plaça Mercè Rodo-
reda a les Cases.
La campanya ha comptat amb 
379 vots emesos.  
D’aquests, 288 s’han recollit 
a Alcanar i els 91 restants a les 
Cases. La  participació ha estat 
similar a la dels altres anys. Joan 
Roig, alcalde d’Alcanar i impul-
sor d’aquesta iniciativa l’anterior 
mandat, ha fet una “valoració 
positiva de la campanya perquè 

permet escoltar la veu de la ciu-
tadania”.  
També ha afegit que “tal com 
ens hem marcat en el pla de go-
vern, seguirem donant eines a la 
ciutadania per fer-los partícips 
de l’acció de govern”.
El projecte de la pista multi-
esportiva a Alcanar neix de les 
propostes del teixit associatiu 
del municipi i proporcionarà un 
nou equipament esportiu per a 
exteriors on es podrà practicar 
diferents modalitats esportives.  
L’actuació a la plaça Mercè Ro-
doreda de les Cases és una pro-
posta de l’AMPA de l’Escola Mar-
jal que consisteix en la renovació 
dels jocs infantils i l’arranjament 

del paviment per a garantir la 
seguretat dels més menuts. A 

60 METRES QUADRATS
El pessebre monumental d’Alcanar, una de les 
grans atraccions de les festes de Nadal
Fa nou anys que Joan Josep 

Curto exposa al públic un 
pessebre de grans dimensions 
que ja ocupa seixanta metres 
quadrats de la Cisterna del Vall 
i que cada any va ampliant i 
renovant, fent artesanalment 
gairebé totes les peces.       
Una de les grans atraccions de 
les festes de Nadal a Alcanar és, 
sens dubte, el pessebre monu-
mental que s’exposa a la Cis-
terna del Vall fins al 6 de gener. 
El muntatge inclou unes 300 
peces (entre animals, plantes, fi-
gures humanes, cases, estables, 
pous, màquines de boira, motors 
d’aigua...) i ocupa una superfície 

de gairebé 60 metres quadrats, 
cinc metres més que l’any pas-
sat. Joan Josep té el suport d’un 
equip incondicional que l’han 
ajudat al llarg dels anys a l’hora 
del muntatge i que ara tenen la 
intenció de constituir-se en una 
nova entitat: Grup d’Amics del 
Pessebre d’Alcanar. L’exposició 
es podrà visitar entre les 18 i les 
21 h els dies 20, 21, 22, 24, 25, 26, 
27, 28, 29 i 31 de desembre i 1, 3, 
4, 5 i 6 de gener. Fins al dia 6 de 
gener, en horari de 18 a 21.00 h. 
A més, també s’exposen els qua-
dres que van configurar l’altar 
del sector de Sant Miquel de les 
Quinquennals.

més es renovarà i s’ampliarà el 
mobiliari urbà.
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JORNADES 
CULTURALS DE 
BENIFALLET 
Entre altres actes de les 
Jornades, que van començar el 
dissabte passat amb el concert 
de Nadal, amb l’actuació de 
l’Orfeó Gandesà i del Cor de 
Cardó de Benifallet, cal des-
tacar la presentació del llibre 
“100 paraules ebrenques, aga-
fades al vol” de la benifalleten-
ca Teresa Tort Videllet. L’acte 
tindrà lloc demà dissabte a les 
19:30, al Centre d’Interpretació 
Turística. D’altra banda, dir 
que el Cor de Cardó actuarà 
diumenge a l’església del 
Serrallo a Tarragona convidada 
al Concert de Nadal.

OBRES 
MUNICIPALS A 
XERTA 
Les obres de substitució de 
les canonades d’impulsió del 
pou al dipòsit i de sortida del 
dipòsit a la xarxa general ja 
s’han iniciat, segons informa 
l’Ajuntament. Les canonades 
antigues tenien un diàmetre 
més petit (110 i 125 respec-
tivament) i eren de PVC, les 
actuals tindran més capacitat 
(160) i són de polietilè. L’avan-
tatge més important que 
reportarà aquesta obra a la 
infraestructura pública d’abas-
tament d’aigua és que fins ara 
aquestes canonades passaven 
per sota la granja del “Maño” 
amb els corresponents pro-
blemes que això comportava. 
De fet, fa uns tres anys, degut 
a una avaria de la canonada 
a l’interior de la granja, va ser 
necessari realitzar una deriva-
ció a la canonada d’impulsió 
del pou que passa per sobre 
la teulada de la granja i, fins 
al dia d’avui, és la que dona 
servei a la població. Davant 
aquesta situació l’ajuntament 
va decidir realitzar un canvi de 
traçat de les canalitzacions pel 
camí municipal que dona accés 
al dipòsit. L’obra es finança 
una part amb una subvenció 
de l’ACA i, l’altra, amb el destí 
del superàvit del 2018. El cost 
total és de 35.245,26 euros.

MÉS 
NOTÍCIES

CAS CASTOR
‘2.000 milions malversats amb el Castor i no 
hi ha ningú a la presó, ni cap expedient obert’
Aquest dimecres el 

diputat Lluís Salvadó 
ha intervingut al Ple del 
Parlament de Catalunya en 
l’aprovació de les conclusions 
de la comissió d’investigació 
del projecte Castor.        
El representant del Grup Repu-
blicà, que és qui va impulsar la 
creació de la comissió, ha valo-
rat positivament la feina feta.
Salvadó ha definit el Castor 
com “un projecte amb 25 anys 
d’història, uns costos superiors 
als 2.000 milions d’euros, amb 
5 sentències fermes en contra 
i que ha provocat més de 500 
terratrèmols”. Malgrat això “des-
prés de cinc anys no hi ha nin-
gú a la presó, ni cap expedient 
obert pel Tribunal de Cuentas”.
El diputat ha recordat que “el 
Castor és un dels majors escàn-
dols socials, polítics i econòmics 
que exemplifica el matrimoni de 
les grans constructores amb 
els poders de l’Estat; que ha 
comptat amb la imprescindible 
concertació i connivència els 
principals responsables de les 
polítiques energètiques i d’infra-
estructures del Govern espanyol 
del període 2.000-2014”

En aquest sentit ha remarcat 
que “durant quinze anys van fa-
cilitar els actes administratius, 
legals i financers perquè fos 
possible desenvolupar el pro-
jecte, prenent decisions políti-
ques i administratives il·legals, 
irregulars, arbitràries, injustes 
que han posat en risc la segure-
tat i la salut públi ca, prioritzant 
els interessos particulars de les 
empreses participants i contrà-
ries a l’interès general”.
El treball de la Comissió ha per-
mès, segons el diputat, cons-
tatar que “el projecte Castor 
va partir d’unes planificacions 
energètiques desmesurades 
que van permetre desenvolupar 
un projecte empresarial clàs-
sic de l’economia del BOE que 
no era necessari per a l’interès 
general; ubicat en un emplaça-
ment sísmicament inadequat, 
tècnicament insolvent, amb una 
administració permissiva, i que 
va comptar amb un finança-
ment privilegiat pel BEI i la gran 
banca”.
Salvadó ha “reprovat” l’actitud 
dels alts càrrecs de l’Adminis-
tració de l’Estat i polítics dels 
governs del PP i del PSOE que 

no van voler comparèixer a la 
comissió menystenint així el 
Parlament.
El diputat republicà ha adver-
tit que “cal continuar treballant 
perquè els consumidors de gas, 
els ciutadans i les empreses, no 
hagin de suportar els costos; i 
que els promotors del projecte 
que han gaudit dels beneficis 
assumeixen les pèrdues”. A més 
Salvadó ha demanat que “amb 
la depuració de responsabilitats 
tècniques, administratives i po-
lítiques, s’aprenguin dels greus 
errors comesos, que es millori la 
transparència, el rigor tècnic, i el 
coneixement geològic del sub-
sòl davant la sismicitat induïda”. 
D’altra banda el representant 
republicà després de recordar 
que les conclusions aprova-
des a la comissió d’investiga-
ció són fruit d’una transacció 
entre les conclusions del Grup 
Republicà, Junts per Catalunya 
i Catalunya en Comú Podem, 
ha afirmat que “no s’han recollit 
aportacions d’altres grups més 
per la complexitat d’obtenir un 
document coherent, estruc-
turat i amb certa linealitat, que 
no pas per no compartir el seu 

contingut”. 
Per acabar la seva interven-
ció  Salvadó ha agraït la feina 
feta per l’Ajuntament d’Alcanar, 
el Govern de Catalunya, l’Ob-
servatori de l’Ebre i moviments 
socials com la Plataforma del 
Sénia, Aplaca, l’Observatori del 
Deute, X-Net, i el conjunt d’en-
titats organitzadores del Cas 
Castor; a més de tècnics com 
Josep Giner; els periodistes 
Jordi Marsal i Jordi Evole, el Sín-
dic de Greuges, la CECOT, i els 
membres de la resta de partits 
de la comissió d’investigació.

Lluís Salvadó, dimecres al Parlament.

EL PERELLÓ
La ‘Quina del Casal’, 
demà dissabte
Coincidint amb la Marató 

de TV3, el cap de setmana 
passat, ja va començar la 
programació nadalenca.       
Per avui divendres (19h), hi hau-
rà concert de Nadal de l’Escola 
de Música Municipal al Cinema 
Auditori Victòria. Entre altres 
actes per al cap de setmana, 
destaca demà dissabte ‘La Qui-
na del Casal’, gran joc de Nadal i 
espectacle amb sortejos de lots, 
rostida i sessió amb DJ Santi. 
Serà al Casal Centre d’Esports i 
està organitzat pel C.E Perelló.
Així mateix, demà dissabte, al 
carrer Lluís Companys, Mercat 
d’Artesans. 

D’altra banda, el Parc Nadal serà 
els dies 23, 24, 27, 30, 31 de de-
sembre i 2, 3 i 7 de gener De 9 
a 13.30h a l’Escola de Música 
Municipal.
La representació de l’obra de 
Teatre ‘ El Conte de Nadal’ serà 
dissabte 28 a les 22h,
diumenge 29 a les 19 h, dime-
cres 1 a les 18h i dissabte 4 a les 
22h. Al Cinema Auditori Victòria
I organitzat pel Col·lectiu de Te-
atre ‘Totshicaben’ (vegeu plana 
següent). La tradicional Sant 
Silvestre serà el dia 31 a les 16 
h, en un circuit semi urbà i amb 
arribada al pavelló poliesportiu 
“on es brindarà per l’any nou”.

CAMARLES
Projectes educatius 
europeus becats

Alumnes i professors de 
l’Intitut de Camarles 

participen en dos projectes 
educatius becats amb 
l’Erasmus+.       
Un dels projectes s’anomena 
Smart Waste Managers i pretén 
conscienciar els alumnes que 
gastant menys es pot produir 

més. Participen alumnes i profes-
sors de tercer d’ESO d’instituts de 
Turquia, Portugal, Polònia, Eslo-
vènia i Romania, i el dee Camar-
les n’és el coordinador. El segon 
projecte, anomenat Era+Integra-
ted Learning Challenges és per 
alumnes de primer de Batxillerat. 
(ebredigital.cat)
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AJUNTAMENT D’ALCANAR                                  ANUNCI:  16/12/2019

El Ple d’aquest ajuntament, en sessió de data 28 de novembre de 2019, va aprovar la suspensió provisional de les zones afectades per la modificació del mapa de ca-
pacitat acústica d’Alcanar, fins a la data de la seva aprovació definitiva, que són les següents:

1.- Del plànol – Nucli de les Cases d’Alcanar – la urbanització més propera a la Fàbrica del ciment i que toca a la CN-340 es vol canviar de la classificació A4 (predomini 
d’ús residencial) a B3 (àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús industrial).

2.- Afegir el Port de la fàbrica del ciment, que no està classificat, com a C2 (predomini d’ús industrial).

3.- Del plànol – Nuclis Serramar – la urbanització més propera a la Fàbrica del Ciment, i que toca a l’antiga CN-340, es vol canviar la classificació A4 (predomini d’ús 
residencial) 
a B3 (àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús industrial).

Es pública aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al DOGC, en un diari de més circulació de la província, així com al web corporatiu per a donar-hi la màxima 
difusió.

L’ALCALDE,
Joan Roig Castell

Anunci de suspensió provisional de les zones afectades per la modificació del mapa de capacitat acústica d’Alcanar

AJUNTAMENT D’ALCANAR                                  ANUNCI:  16/12/2019

El Ple d’aquest ajuntament, en sessió de data 28 de novembre de 2019, va aprovar inicialment el projecte de modificació del Pla d‘Ordenació Urbanística Municipal de de-
finició de la divisió poligonal en l’àmbit anomenat Montecarlo, d’Alcanar-Platja, al t.m. d’Alcanar.

S’obre un període d‘informació pública durant trenta dies, mitjançant exposició a la seu electrònica d‘aquest Ajuntament [adreça https://www.alcanar.cat], i anunci en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un diari de gran tiratge a Catalunya i en un altre d‘àmbit local. Durant l’esmentat període l‘expedient quedarà a disposició de qualsevol 
persona que vulgui examinar-ho i/o presentar-hi les al·legacions que s‘estimin pertinents.

Simultàniament se suspèn la tramitació de plans urbanístics derivats i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així com l’atorgament de llicencies de parcel•lació 
d’agrupació o segregació, i d’edificació. La durada de la suspensió és d’un any. Les àrees afectades per la suspensió són les següents: terrenys que configuren la urbanització 
Montecarlo, d’Alcanar-Platja. Aquesta suspensió es publica conjuntament amb l‘aprovació inicial. L‘acord de suspensió de tramitacions i llicències es publica, de conformitat 
amb l‘establert en l‘article 73.3 del Text Refós de la Llei d‘Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d‘agost. Simultàniament a aquest període d’informació pública 
es dona audiència als ajuntaments l‘àmbit territorial dels quals limiti amb el d‘aquest municipi.

La qual cosa es fa pública als efectes escaients.
L’ALCALDE,

Joan Roig Castell

Anunci de modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Alcanar, de definició de la divisió poligonal en l’àmbit anomenat Montecarlo
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zant els dibuixos de les diferents 
edicions de Descobreix les Terres 
de l’Ebre.

El detall que busques en un 
dibuix?
La claredat.

Un dibuixant ha de tenir...
Curiositat pel món.

També dibuixes còmics. Creus 
que és més important la his-
tòria o la qualitat del dibuix?
El dibuix forma part de la història, 
és una cal·ligrafia més del text. 
Evidentment, tant el dibuix com 
el text, són part fonamental i in-
destriable del còmic.
 
Creus que el món del còmic 
està menyspreat?
Més que menyspreat és descone-
gut. Si la societat no valora la cul-
tura, tampoc valora el còmic com 
a manifestació cultural.

Tens un estudi, Mà de llapis, 
on crees però també ense-
nyes a dibuixar.
Estic molt content de poder gesti-
onar aquestes dues facetes en un 
mateix espai, i a més a Roquetes 
la ciutat on visc des de fa més de 
12 anys. Compto amb una gran 
pluralitat en el perfil dels alumnes 
i gràcies a ells tirem endavant ta-
llers de còmic, Urban Sketch, di-
buix naturalista, papiroflèxia, rea-
litzem visites culturals a espais de 
la ciutat i del territori, repassem 
aspectes del dibuix tècnic, …

Gran part dels teus dibuixos 
reflecteixen sensibilitat però 
també són un crit d’atenció.
Tinc la sort que les feines que 
m’arriben tenen a veure amb les 
meves inquietuds i els dibuixos es 
converteixen en una eina útil al 
servei de la memòria i de descrip-
ció del món que ens envolta.

Prefereixes les noves tecnolo-
gies a l’hora de treballar o ets 
més de la vella escola?
Necessito dibuixar sobre paper 
però a l’etapa final apareix la di-
gitalització.

Toni Térmens va néixer a 
Sabadell el juliol de 1975, 

i fa més de 15 anys que s’ha 
instal·lat, amb la seua taula 
de dibuix, a les Terres de 
l’Ebre. Després del seu pas per 
diferents escoles i feines, va 
decidir que lo que realment li 
agradava era dibuixar. Avui, la 
seua afició s’ha convertit en la 
seua professió.

Per què vas triar ser dibuixant?
Perquè em fascinaven les il·lustra-
cions dels llibres. Recordo un llibre 
del meu germà d’animals exòtics i 
també un llibre que em va com-
prar el meu pare, La vida en temps 
d’Ulisses de Peter Connolly. Mirant 
els dibuixos d’aquests llibres podia 
viatjar als llocs que hi sortien.

Com definiries el teu estil?
És un estil molt realista, fins al 
punt que m’agrada dibuixar la 
gent en la seva vida quotidiana 
perquè m’aproxima als detalls de 
la realitat. El dibuix s’ha de poder 
llegir amb facilitat.

Quina tècnica utilitzes?
Uso llapis més aquarel·la i acabat 
digital.

Quina és la teva trajectòria?
Després de passar per diferents 
tallers d’escoles d’art com la 
Massana i l’Escola d’arts i oficis de 
Terrassa, i pel de pintura de Te-
resa Gili, començo a donar clas-
ses de dibuix i faig d’aprenent en 
un estudi de dibuixos animats de 
Sabadell. Mentrestant publico àl-
bums de còmic com a guionista 
fins que m’arriba un encàrrec de 
l’Editorial Bromera que em con-
solida com a freelance.
Entre altres editorials, he publi-
cat amb Cavall Fort, La Patumai-
re, Edelvives, Pagès Editors... He 
fet feines de dibuix i disseny per 
Plàncton Diving, l’Observatori de 
l’Ebre, el Centre d’Interpretació 
de les Avançades de Sant Joan 
de Tortosa... També he fet di-
buixos de recreació històrica per 
a Flix, el Balneari del Porcar, el 
Vapor Anita... Des de fa uns anys 
col·laboro amb Ebrejocs realit-

Parla’ns de la il·lustració de 
la portada que has dissenyat 
per aquesta edició de Nadal 
del Més Ebre.
M’encanta reivindicar la natura 
com a patrimoni. He triat alguns 
dels elements que poden ser 
més identificatius del territori: el 
Caro, per posar en valor la feina 
del Gepec a Roquetes, les fulles 
de blada, com a imatge identifi-
cativa del Port, i l’obertura de la 
Vall de l’Ebre com a nexe de la 
muntanya i el mar.

Aquest nexe de mar i munta-
nya és ben nostre, i ens des-
perta molts sentiments. I a 
tu, què et fa despertar cada 
matí?
La taula de dibuix i un dels dos 
gats de casa.

Quina va ser la primera il·lus-
tració que et va cridar l’aten-
ció?
Una d’una exposició d’il·lustra-
dors a les Drassanes de Barce-
lona on vaig anar de petit amb 
l’escola. Era un dibuix d’una habi-
tació infantil plena de detalls.

Quin és el llibre que t’agrada-
ria tornar a llegir i per què?
Incerta glòria, de Joan Sales. De 
fet, cada any en faig una relectu-
ra. Per l’ús del llenguatge i la seva 
riquesa, a més del perfil de l’autor, 
de qui en destaco la coherència.

Qui o què no t’atreviries mai 
a dibuixar?
Si l’ús o el significat de la imatge 
s’escapés a les meves creences, 
m’hi negaria.

Els teus projectes.
El meu darrer projecte publicat 
és una col·laboració amb la re-
vista de còmic de Sabadell “Pa-
per de Ceba” amb una història 
de sis pàgines amb text de Maria 
José Piñol, companya a l’estudi.
En la meua faceta d’activis-
ta cultural, continuaré ajudant 
amb la dinamització del Museu 
de l’Ebre de Tortosa, on ara te-
nim una exposició sobre el llen-
guatge del còmic, “Escarritx!”, 
juntament amb la de fotografia 
Aigua, sol i ferro de Josep Maria 
Balagué. I, finalment, tinc entre 
mans la consolidació de la col-
lecció autoeditada pel meu es-
tudi de “Els colors de...” amb el 
segon volum previst per l’abril 
de 2020, “Els colors de Roque-
tes”.

TONI TÉRMENS: 
IL.LUSTRADOR DE LA PORTADA
DE NADAL 2019 DE MÉS EBRE
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www.madellapis.blogspot.com  /  @madellapis_17
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LES ENTITATS DE 
LA TERRA ALTA 
DEFENSEN QUE HAN 
ESTAT L’ OPOSICIÓ 
QUE HA FRENAT 
DOS DELS NOUS 
PARCS EÒLICS

El Consell Regulador de la DO 
Terra Alta, la plataforma en De-
fensa de la Terra Alta i l’Ateneu 
Popular La Pastora valoren que 
ha estat la seva bel·ligerància i 
treball que ha fet notar la situació 
de “caducitat” de les llicències i 
dels criteris dels parcs eòlics que 
s’han reactivat per implantar-se a 
la comarca. Celebren el replante-
jament dels projectes del Pinell, 

Prat de Comte i Benifallet però 
insisteixen que la derogació de 
les ZDP (Zones de Desenvolupa-
ment Prioritari de l’energia eòli-
ca) ha de ser “retroactiva” amb 
tots els parcs que es van trami-
tar entre 2002 i 2009. Exigeixen 
una revisió dels paràmetres so-
cioeconòmics i mediambientals 
d’una comarca que ha canviat 
“molt” 2 dècades després. 

POLÍTICA
Móra d’Ebre aprova un pressupost de 6,88M€ 
amb els únics vots a favor de l’equip de govern
El ple de l’Ajuntament de 

Móra d’Ebre ha aprovat el 
pressupost municipal de 2020 
amb els vots a favor de l’equip 
de govern (Junts per Móra 
d’Ebre) i el vot en contra de la 
resta de partits que integren 
la Corporació.        
Els comptes s’eleven a 6.889.516 
euros i inclouen també els pres-
supostos de l’Escola Municipal 
de Música i Dansa, i de l’empresa 
pública Móra d’Ebre Bus. També 
s’ha aprovat la modificació de 
les retribucions/assistències de 
membres de la corporació, que 
implica una reducció del 10% 
en l’import de les assistències 
i retribucions dels regidors de 
l’equip de govern, i del 40% en 

les retribucions i la dedicació 
de l’alcalde. S’ha aprovat el Pla 
de sanejament 2019-2022, que 
inclou les modificacions d’im-
postos i taxes municipals anun-
ciades a primers de novembre 
passat per l’equip de govern. Així 
mateix, s’ha aprovat la modifi-
cació d’ordenances fiscal, amb 
un increment del 8,5% pel que 
fa als impostos i del 14% quant 
a les taxes, també per 7 vots a 
favor (Junts per Móra d’Ebre) i 6 
en contra (ERC, PSC, Tots i Totes 
per Móra d’Ebre i Fem Poble).
D’altra banda, el plenari ha acor-
dat donar de baixa l’adhesió de 
l’Ajuntament de Móra d’Ebre 
al Consorci Memorial dels Es-
pais de la Batalla de l’Ebre (CO-

MEBE), l’Associació de Municipis 
Nuclears (AMAC) i la Mesa d’Al-
caldes per a l’Energia (MADE). 
En l’apartat d’informacions de 
la presidència, l’alcalde, Joan 
Piñol, ha explicat que està pre-
vista la pròxima entrada en fun-
cionament del punt de recàrre-
ga de vehicles elèctrics instal·lat 
a l’avinguda de les Comarques 
Catalanes. 
D’altra banda, dir que dimarts la 
tarda va haver-hi una concen-
tració veïnal contra l’aprovació 
dels impostos. El veïns conside-
ren insuficient la rebaixa efectu-
ada amb les remuneracions de 
càrrecs electes i del càrrec de 
confiança, i també amb la re-
ducció o eliminació de partides.  

L’Alcalde, Joan Piñol, al Diari de 
Tarragona, va manifestar que 
“vam escoltar a la gent i vam fer 
una reducció però ja no hi ha 
més marge de maniobra. L’ai-
gua i la brossa ara es queden a 
preu de cost”. 

Joan Piñol, alcalde morenc. 

MÓRA D’EBRE
Es reobre el servei de 
cafeteria de l’Hospital
La gerent de la Regió 

Sanitària a l’Ebre, Mar 
Lleixà, i el director de 
l’Hospital Comarcal de 
Móra d’Ebre, Joan Galbany, 
van presidir la posada en 
funcionament del servei de 
cafeteria de l’Hospital.        
Després de dos anys tancada, 
es torna a obrir gestionada di-
rectament per l’Hospital. Així 
mateix, Lleixà va fer un repàs 
de les millores que hi ha hagut 
a l’Hospital durant el 2019 i les 
previstes per al 2020, anunciant, 
entre d’altres, que  Salut té pre-
vist executar el 2020 el projecte 
de reforma i ampliació de l’àrea 

quirúrgica de l’Hospital Comar-
cal de Móra d’Ebre. Les millores 
formen part del pla d’inversions 
dotat amb 5 milions que es des-
tinaran a  l’Hospital els propers 
4 anys. El CatSalut n’assumirà la 
gestió a partir de dilluns. 
(riberaonline/ebredigital.cat)

ARNES
Diploma de mestre 
artesà divulgatiu

L’arnerola cerera Teresa 
Pallarès ha rebut de mans 

del president de la Generalitat, 
Quim Torra, el diploma de 
Mestre Artesà divulgatiu.        
Fou en l’acte de lliurament dels 
Premis Nacionals d’Artesania,al 
Palau de la Generalitat. L’artesa-

na ha estat acompanyada pel 
delegat del Govern, Xavier Palla-
rès. El diploma s’atorga a aque-
lles persones que, tot i no haver 
exercit professionalment l’ofici 
artesà, combinen l’excel·lència 
en el domini tècnic de l’ofici. 
(ebredigital.cat)

HORTA

PAS ENDAVANT 
D’OXANA 
La morenca Oxana Bonjorn ha 
estat convocada per la Federa-
ció Espanyola d’Atletisme per a 
realitzar el campus subvencio-
nat “Generación Atletismo”, en 
la categoria sub-18 (juvenil) .

CONSULTA EXPRÉS 
AL PINELL 
L’Ajuntament del Pinell té 
previst signar la denegació de la 
llicència d’obres que se’ls havia 
presentat per ubicar els aero-
generadors. El grup Entesa pel 
Pinell, contraris a la massifica-
ció, va assumir com a membre 
del govern municipal (format 
per tres regidors d’Entesa i un 
d’ERC), una consulta exprés 
sobre l’energia eòlica. Es va 
imposar el sí amb una partici-
pació inferior a un terç del cens. 
D’altra banda, els moviments 
socioeconòmics de la Terra Alta 
aprofiten per tornar a reclamar 
que el Govern respongui els 
recursos i al·legacions que han 
presentat als parcs de Vilalba, 
Batea i la Pobla.

RIBERA D’EBRE 
El Consell Comarcal de la Ribera 
contracta 28 persones a través 
de les polítiques actives d’ocu-
pació. Així mateix, 18 riberencs 
s’acullen al programa Treball i 
Formació, adreçat a persones 
treballadores, especialment 
les que tenen més dificultats 
d’accés al mercat laboral, amb 
accions d’experiència laboral i de 
formació. També s’ha contractat 
a 10 persones mitjançant el Pro-
grama Enfeina’t, un pla dirigit a 
aturats de llarga durada.

MÉS 
NOTÍCIES

L’Onada va celebrar el tercer aniversari al municipi terraltí.
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PREMIS BAIX 
EBRE 2019 
Voltes Tours, una agència de 
visites turístiques guiades i 
rutes interpretatives per les 
Terres de l’Ebre, ha guanyat 
el Premi Emprenedoria 2019 
que concedeix el Consell 
Comarcal del Baix Ebre amb 
l’objectiu de reconèixer i 
fomentar l’esperit empre-
nedor i innovador, així com 
potenciar les oportunitats 
de negoci a la comarca. La 
promotora de Voltes Tours, 
Gemma Gonzàlez, ha rebut 
aquest vespre el guardó 
de lliurament dels Premis 
Baix Ebre 2019. L’activitat 
empresarial plantejada per 
Voltes Tous implica la pro-
moció del patrimoni històric, 
cultural i natural i ofereix 
itineraris turístics a través de 
la visita als espais de major 
atractiu de les Terres de 
l’Ebre, combinant els serveis 
tradicionals amb altres més 
innovadors. Quant al Premi 
Solidaritat ha estat per l’As-
sociació de Familiars i Malalts 
d’Alzheimer pel projecte 
“Afate a prop teu”. Es tracta 
d’una iniciativa que pretén 
ampliar els tallers que actu-
alment ofereix l’associació a 
Tortosa, Roquetes, Camarles, 
Aldover i Paüls, a tots els 
municipis del Baix Ebre. El 
Premi Jove se l’ha emportat 
la Fundació Gresol Projecte 
Home pel projecte “Tu tens 
la clau: exposició itinerant de 
prevenció de les addiccions i 
altres conductes de risc per 
a adolescents i joves a les 
biblioteques de les Terres de 
l’Ebre”. Finalment, el premi 
Fotografia de la Gent Gran ha 
estat per Julia Silva González. 
A la part inferior, fotos de 
premiats.

MÉS 
NOTÍCIES

TEATRE
‘El Conte de Nadal’, una història nadalenca 
per a tota la família que torna al Perelló
El col·lectiu de teatre 

‘Totshicaben’ del Perelló 
torna aquestes festes amb el 
seu clàssic, El Conte de Nadal, 
de Charles Dickens, adaptat i 
dirigit per Pere Campoy.        
L’obra és un viatge al Nadal del 
segle XIX amb un espectacle es-
cenogràfic completament dife-
rent on els detalls, la creativitat 
i els personatges seran el seu 
principal atractiu. 
És una barreja d’emocions, des 
de la solitud i l’egoïsme fins a la 
generositat.
El senyor Scrooge, un empresa-
ri avar que només pensa en ell 
mateix i en la seva pròpia ri-
quesa, odia l’època nadalenca. 
El seu comportament habitual 

és de menyspreu, de rebuig i 
d’humiliació envers els altres, 
fins que la vigília de Nadal se 
li apareix el seu antic soci, en 
Marley, que li fa veure que va pel 
mal camí. Li envia tres esperits 
i a partir d’aquest moment tot 
canvia per al senyor Scrooge.
L’any 2016, amb aquest obra, 
el col·lectiu ‘Totshicaben’ va 
rebre tres premis a la IV Mos-
tra de Teatre Amateur Manuel 
Pérez Bonfill de Tortosa, com a 
millor equip tècnic (so i llums), 
millor escenografia i millor obra 
per votació popular. Per gaudir 
d’aquest espectacle nadalenc 
“només cal que us passeu pel 
Perelló, el 28 de desembre a les 
22 h, el 29 de desembre a les 

18.30 h, l’1 de gener a les 18.30 
h i el 4 de gener a les 22 h. Les 
representacions tindran lloc al 

cinema auditori Victòria de la 
mateixa població. Us hi espe-
rem!”.

DELS MILLORS DEL MÓN
Promoció conjunta de 
3 olis de prestigi

Oleum Naturale, Oli Coll 
de l’Alba i Soldebre, els 

tres productors amb olis 
d’oliva extra verge situats 
entre els 500 millors del món, 
faran demà dissabte una 
promoció conjunta al Mercat 
de Tortosa, coindicint amb la 
campanya nadalenca.       

Els gerents de les tres empre-
ses, Jordi Turch (Oleum Natu-
rale), Xavier Guilera (Oli Coll de 
l’Alba) i Pere Albacar (Soldebre) 
han decidit fer una degustació 
conjunta en una acció desti-
nada a divulgar, a les portes de 
Nadal, l’extraordinària qualitat 
d’aquests olis ebrencs premiats.

ALDOVER
El Mercat de Solstici 
d’hivern, ‘un èxit’

Aldover va gaudir del primer 
Mercat de Solstici d’Hivern.       

Una Fira de Nadal, que va coinci-
dir amb la Marató, en la que van 
haver activitats  per a tots els pú-
blics. Exposicions, gegants, cas-
tellers, Fuck Trucks....un cap de 
setmana solidari i de molta par-
ticipació ciutadana. 

La valoració des de l’Ajuntament 
de la primera edició ha estat 
“molt positiva, un èxit per tots els 
actes que es van dur a terme i per 
la col.laboració de veïns i veïnes. 
És una referència per a progres-
sar i millorar, amb el que es pugui, 
de cara a properes edicions. Molt 
satisfets”. 
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ELS DESITJOS DE 
CELMA  
    
1) Que el Barça doni 10 milions 
al futbol amateur perquè el 
perjudica amb els horaris que 
juga.

2) Que al 2020 tinguem dos 
equips ebrencs a la 1a catalana.
3) Que no hi hagi ni un descens 
ebrenc de 3a catalana.
4) Que ascendeixi a Segona qui 
jugui la promoció de Tercera.
5) Que neixin més filials a 
la 4a catalana: Tortosa, La 
Sénia, Futbol Formatiu, Ascó, 
Ullecona....
6) Que desaparegui la 1a cata-
lana que és deficitària.
7) Que Michel Viñas es casi per 
l’església.
8) Que neixi a Canal TE el 
‘Chiringuito’ del futbol ebrenc, 
ja hi ha llista de 25 components. 
I que el presenti Michel. Es qui 
ho ha de fer.
9) Que Fabregat, Nando Cres-
po, Sergi Navarro i Nacho Pérez 
tornin a les banquetes.
10) Que es reestructuri el futbol 
de juvenils amb una segona 
divisió, actualment inexistent.
11) Que Fernando Garcia munti 
un altre club a la Ràpita.
12) Que els àrbitres prenguin 
una cervesa amb els jugadors 
després d’un partit.
13) Que els jugadors que no 
tinguin núvia, al 2020 la puguin 
tenir.
14) Que es fusioni la Cava i 
Jesús i Maria en futbol base.
15) Que a Bot, Vilalba, Aldover i 
Horta torni haver futbol.
16) Que Teixidó sigui nome-
nat mànager general de la 
Rapitenca.
17) Que es recuperin els 
lesionats.
Bones festes i bon any!!!

CELMA

MALESTAR A 
GODALL
Aquesta setmana el FC Godall 
ha mostrat el seu malestar per 
la sanció de 118 euros perquè 
un aficionat present al partit de 
diumenge, que es va disputar 
a Ulldecona, va dir-li a la noia 
àrbitre, Anna Dominguez: 
“dona i àrbitre havies de ser”. El 
que es pregunten des de Godall 
és que “com sabia l’àrbitre d’on 
era l’aficionat?”. Tenen la seua 
part de raó. Però també cal 
considerar que l’aficionat que 
va fer el desafortunat comenta-
ri, si va fer-lo, se l’hagués pogut 
guardar. Vaig veure el partit 
quan vaig fer el reportatge per 
a Minut 91 i l’Olímpic va ser su-
perior, guanyant 1-6. Es podria 
analitzar que Anna es va con-
fondre amb algunes decisions. I 
això pot passar.  No obstant, el 
Godall no va entrar en el partit, 
també un xic descentrat per 
decisions en les que no estava 
d’acord. I que s’ajunten a altres 
qüestions que han passat les 
darreres setmanes. D’aquí el 
malestar. Tot això coincideix 
amb un altre comentari de 
caire masclista que va haver-hi 
en un altre partit, d’infantils, 
a una noia que jugava. Això 
ha creat malestar. Avui Més 
Ebre acaba l’any (fins el 10 de 
gener) i el missatge ha de ser 
de pau i de calma. Encara hi ha 
massa insults als camps. I Tots, 
però Tots, de tot tipus, s’han 
d’eliminar. Recordeu: “cuidem 
el que estimem”. 

Bon Nadal i bon any nou.     
Fins el 10 de gener.   

MICHEL

MINUT 91 . A CANAL TERRES DE L’EBRE
DIUMENGE (22.35 h). Dilluns 16.30h. Resums: Ascó-Catllar, Torto-
sa-la Sénia, Perelló-Amposta, M Nova-Rapitenca, Gandesa-Roda, 
Ulldecona-Pobla, R Bítem-Ebre E, Flix-Batea, Olimpic-Aldeana, Ca-
talònia-Ginestar i la final de veterans Roquetenc-Alcanar. Intervin-
dran:  Marquès (Ascó), Serrano (la Sénia), Jesús Ferrando, Teixidó 
(Perelló), Guillermo (Gandesa), Albert Bel (Ulldecona), Joaquin 
Celma, Alberich (Flix), Andreu (Olimpic), Pau Alegria (Catalònia B) i 
Paco Callarisa. 

PROPERA JONADA

PRIMERA CATALANA

Ascó-Catllar diss 16h

SEGONA CATALANA 

DISSABTE

Perelló-Amposta 16.30h

M Nova-Rapitenca 16.30h

Borges-Cambrils U 18h

Riudoms-Montblanc 18h

Bonavista-Ampolla 19h

DIUMENGE

Ulldecona-Pobla 12h

Gandesa-Roda 16h

Camarles-Canonja 16h

Tortosa-la Sénia 17 h

TERCERA  CATALANA 

DISSABTE 

Rapitenca-Roquetenc 16h

S Bàrbara-Corbera 17h

Amposta-S Jaume 17h

La Cava-Ametlla 17.45 h

Flix-Batea 18h

DIUMENGE

R Bítem-Ebre Escola 12h

Arnes-Catalònia 15.30h

J i Maria-Godall 16h

Olimpic-Aldeana 16h

QUARTA  CATALANA 

DISSABTE 

La Cava-Fatarella 15.30h

Masdenverge-Alcanar 16h

Gandesa-Tivenys 17.15h

Catalònia-Ginestar 18h

DIUMENGE 

Xerta-Benissanet 12h

Pinell-Olimpic 15h

Descans: Ebre i R Bítem

FEMENÍ   

Gandesa-Arnes dis 15.30h

J i Maria-Campredó dis 15.30h

Batea-R Bítem ajornat

S Bàrbara-Tortosa E dis 19.30h

Tortosa Eb B-Plana B diu 10h

Arnes-F Alcanar diu 10.30h

Rapitenca-Roquetenc diu 10.30h

Esc Delta-Ginestar diu 16h

SEGONA DIVISIÓ FEMENINA 

Tortosa E-Alpicat diss 17h

PRIMERA CATALANA

L’Ascó rebrà demà dissabte 
(16 h) el Catllar, equip 

tarragoní en zona de descens.
Serà el darrer partit de l’any. Cu-
riosament, els dos derbis han 
caigut seguits. Diumenge passat, 
l’Ascó va sumar un empat meritori 
a Valls (0-0). I va ser-ho perquè el 
Valls era l’equip més en ratxa en 
les anteriors cinc jornades en les 
que havia guanyat els cinc partits. 
I també va ser-ho perquè al mi-
nut 64 l’Ascó es va quedar amb 
deu per l’expulsió de Cholo. I va 
acabar jugant amb nou. Josep 
Cabacés va tornar a ser titular 

a porteria i aquesta va quedar a 
zero. Així mateix, considerar que 
el Valls va tenir la darrera ocasió 
per guanyar. Al final, 0-0. Jordi 
Font, tècnic de l’Ascó: “cal valo-
rar l’empat perquè vam acabar 
amb nou, davant un Valls ordenat 
defensivament, molt intens i que 
físicament està molt fort. Quan 
nosaltres millor estàvem, ja a la 
represa, va produir-se l’expulsió 
de Cholo i va ser una de les claus 
perquè ens va minvar i ells ens 
van apretar fins el final”. El juga-
dor Jani ha fitxat amb l’Olímpic. 
L’Ascó, per demà, té 3 sancionats.

L’Ascó acaba l’any 
rebent el Catllar

EL DERBI

El Tortosa va guanyar el 
Perelló (1-2).                   

D’aquesta forma va fer un pas en-
davant per seguir a prop del líder, 
refermant el seu objectiu que és 
l’ascens. El Tortosa ha sumat 16 
dels darrers 18 punts. El partit va 
ser equilibrat al primer temps, 
molt intens i marcat pel respec-
te. Van haver poques ocasions. A 
la represa, aviat, Jack, culminant 
una gran jugada individual, va 
fer l’1-0. El derbi va obrir-se. El 
Tortosa va empatar arran d’una 
centrada de Puig que va rema-
tar Sabaté. I, posteriorment, un 
tret d’Aleix que va ser desviat 
per un defensa local, va ser l’1-
2. El Perelló va tenir la seua gran 
ocasió amb un penal que no va 
transformar Xavi Anell. Antoni 

Teixidó, tècnic local, admetia que 
“no va ser penal. No m’hagués 
agradat empatar així. El futbol té 
ànima i va ser just en aquesta ju-
gada perquè el penal no era. De 
totes formes, crec que, pel partit 
en general, l’empat hagués estat 
el més just. Va ser un partit in-
tens, en el que el Tortosa es va 
haver d’adaptar per contrarestar 
el nostre joc. I això és el que va-
loro: ens hem guanyat el respec-
te”. Demà dissabte, el Perelló re-
brà l’Amposta (16.30h). Després 
tindrà lloc la ‘Quina del Casal’ 
una activitat festiva del Centre 
d’Esports. El Tortosa, amb qui va 
debutar Facundo, rebrà diumen-
ge a la Sénia. El dia 29 organitza 
un torneig de Nadal aleví amb 
caràcter solidari.

El Tortosa frena la ratxa 
del Perelló (1-2)

CANAL TERRES DE L’EBRE

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

Dissabte (22 h), Móra la No-
va-Rapitenca. I diumenge, R Bí-
tem-Ebre Escola (20.30 h). Amb 

locució d’Andreu Miralles. Dilluns 
estaran tots els partits gravats 
(11), els resums i integres, a ebre-
digital.cat. Minut 91, diumenge, 
començarà a les 22.35 hores. 

Partits transmesos
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LA RAPITENCA 
VISITARÀ EL MÓRA 
LA NOVA
La Rapitenca visitarà demà dis-
sabte el Móra la Nova, en un dels 
partits estel.lars de la darrera 
jornada de l’any. Els morano-
vencs han perdut els 3 darrers 
que han disputat a casa, però 
arriben al derbi havent gua-
nyant a Camarles i a Amposta. 
Dos triomfs que els han enlairat 
i carregat de confiança, ja en-
ganxats de ple entre els primers 
classificats. Per a la Rapitenca, el 
derbi serà una bona prova per al 
seu liderat, després també de no 
haver guanyat en els dos darrers 
desplaçaments, en dos partits de 
rivalitat ebrenca, a Gandesa i a 
Ulldecona. El Móra la Nova recu-
perarà a Frede, sancionat a Am-
posta, mentre que caldrà esperar 
l’evolució de Barru, que també 
podria tornar. El capità Edu va 
protagonitzar l’ensurt a Ampos-
ta amb una lesió al colze. La ma-
teixa nit li van posar al lloc i ja es 
recupera. De la Rapitenca dir que 
diumenge va golejar les Borges, 
equip que va presentar-se amb 
10 jugadors. El resultat va ser 
clar, 12-1

GERARD DEBUTA 
COM A TITULAR
Gerard Estrella, després de la 
lesió, va debutar com a titular 
amb la Sénia, marcant, a més, 
l’1-3. El mateix cas que Roberto, 
que va fer l’1-2. A la Pobla també 
va debutar el juvenil Albert i Fer-
ran Tiscar ja va tenir uns minuts 
i poc a poc millora el seu rendi-
ment. 

SEGONA CATALANA
 Pas endavant de 
l’Ulldecona, a l’Ampolla
L’Ulldecona va guanyar a 

l’Ampolla (1-2). 
Suma 16 punts de 18 i és tercer. 
Cal dir que l’Ampolla va ser supe-
rior al primer temps, fent Roca, 
de falta directa, l’1-0 i tenint al-
tres opcions. A la represa, però, 
va aparèixer el jove faldut Dani 
Quesada, amb un golàs. Ell va ori-
ginar també l’acció del segon gol, 
d’Ion. Amb l’1-2, l’Ulldecona, amb 
espais, va perdonar la sentència. 
Enric Alaixendri, tècnic de l’Am-
polla: “vam fer una molt bona pri-
mera meitat, amb un nivell de joc 
altíssim. Vam ser superiors i l’1-0, 
al descans, va ser curt, conside-
rant que vam crear nombroses 
ocasions. A la represa, vam tenir 

deu minuts fatídics, amb menys 
intensitat defensiva i l’Ulldecona 
en dues arribades va remuntar. 
Llavors ens va faltar tranquil.litat 
per circular la pilota; vam voler 
arribar massa ràpid i això va ser 
un error. L’Ulldecona es va tancar 
i a la contra va crear ocasions. Pel 
partit que es va veure penso que 
mereixiem alguna cosa més”.  Al-
bert Bel, de l’Ulldecona: “ens va 
costar molt entrar en el partit i a 
la primera meitat l’Ampolla ens va 
superar i hagués pogut sentenci-
ar. A la represa vam fer uns retocs 
i l’equip va reaccionar, remuntant 
i gaudint d’opcions per marcar el 
tercer gol”. Deco (Catalònia) va 
debutar amb l’Ulldecona.

QUIN 
PARTIT!Salt de qualitat  del 

Móra la Nova (1-2)
El Móra la N. va vèncer a 

Amposta amb gol d’Agustí 
al 94 (1-2).    
Cal dir que l’Amposta va tenir 
més protagonisme en el partit al 
primer temps. El Móra la Nova li 
deixava la iniciativa per exercir 
una pressió alta esperant robar i 
contraatacar. No obstant, l’Am-
posta va saber sortir-se’n i va 
poder progressar en el partit, tot 
i que li va faltar més contundèn-
cia a l’àrea contrària. Els mora-
novencs, molt intensos, van de-
fensar-se amb ordre. Un gol anul.
lat per un fora de joc va ser una 
de les poques ocasions de l’Am-
posta. A la represa. aviat, una gran 
jugada local, amb desdoblament 

d’un actiu Roger per l’esquerra, 
va servir-li al pichichi Carles per 
a marcar l’1-0. El propi Carles va 
tenir el 2-0. El partit es va obrir. 
Del 2-0 es va passar a l’1-1 amb 
una rematada de Gerard quan 
va aprofitar un rebuig de Manel. 
Amb els minuts, el Móra la Nova 
va jugar més a camp contrari. 
No obstant, la fractura del partit 
va comportar una gran opció de 
l’Amposta, de Gito, per fer el 2-1. 
La pilota va llepar el pal. Al 94, el 
visitant Edgar va assistir a Agus-
tí que va afusellar l’1-2. Euforia 
moranovenca per un triomf que 
suposa un salt de qualitat. Barru 
i Frede foren baixa. I demà partit 
il.lusionant contra la Rapitenca. 

CF LA SÉNIA
Reacció contundent, 
a la Pobla (1-4)
La Sénia, després de 3 

derrotes, necessitava 
reaccionar. I va fer-ho amb un 
triomf contudent a la Pobla 
(1-4). 
Serrano, de la Sénia: “a la prime-
ra meitat, primers 10 minuts de 
domini de la Pobla amb alguna 
aproximació amb perill. A partir 
d’aquí, un cop ajustada la pressió 
a la seva sortida de pilota, vam 
aconseguir el 0-1, de Pol, i di-
verses recuperacions a través de 
les quals, haguéssim pogut mar-
car  el 0-2. Però va ser al minut 
30 quan la Pobla ens va fer l’1-1 
i del 30 al 45, el partit fou igualat 
amb opcions per als 2 equips. A 

la represa, als 2 minuts, pressió 
de Roberto sobre el porter que 
provoca l’error, fent l’1-2. A par-
tir d’aquí, mateixa tónica que a la 
primera part fins que Gerard va 
marcar l’1-3 rematant amb con-
tundència una pilota morta dins 
de l’àrea. Amb 1-3, la Pobla va 
continuar insistint i nosaltres vam 
passar a un joc més práctic. L’1-4 
va arribar d’una gran passada de 
Kevin a David que va fer un con-
trol espectacular i va definir. Sa-
tisfets del joc i també d’una victo-
ria que necessitàvem per trencar 
la mala ratxa i afrontar el darrer 
partit de l’any davant el Tortosa 
amb la máxima motivació”. 

0-4
Gandesa guanya amb 
autoritat a Cambrils
El Gandesa, després de 

3 empats, va guanyar 
amb solvència, al camp del 
Cambrils Unió (0-4).
Segons el tècnic Guillermo Ca-
marero, “excepte els primers 10 
minuts, quan el Cambrils va fer 
una pressió alta, amb molta in-
tensitat, la resta del partit vam 
tenir-lo controlat. Penso que 
ells, amb els minuts, van acusar 
el desgast de la pressió que van 
fer des de l’inici i nosaltres ens 
vam imposar, tenint la posses-
sió de la pilota i fent circulacions 
ràpides, amb profunditat pels 
costats. Jo diria que del minut 15 
al 60 va ser un monòleg nostre, 

gaudint de diverses ocasions i 
fent 3 gols. Després arribaria el 
quart. Molt contents de l’actitud 
i del bon joc. No era un partit de 
derbi i això podia oferir dubtes 
al principi per la motivació. Però 
no en va haver-ne cap. L’equip 
va jugar molt motivat i va estar 
molt ben posat, fent un partit 
molt complet, sense donar op-
ció al rival”. El Gandesa segueix 
segon, a dos punts del líder. Gui-
mel, Dilla i Albert van ser baixes 
significatives però el cert és que 
l’equip no va acusar-les. Marc, 
Blasi i Saumell (2) van marcar els 
gols. El Gandesa tancarà l’any 
contra el Roda.   

SE LI ESCAPA EL 
TRIOMF AL CAMARLES, 
EN AFEGIT (3-3) 

El Camarles va empatar al 
camp del Roda (3-3). Un gol 
local en temps afegit va signi-
ficar l’empat. Es va escapar la 
victòria a darrera hora. 
Segons Kiki, del Camarles: 
“tot i seguir amb nombroses 

baixes, l’equip va donar la cara, 
seguint el guió establert per 
disputar el partit. Malgrat rebre 
l’1-0 a les acaballes del primer 
temps, l’equip va mostrar a la 
represa que té ganes de revertir 
la situació. Va sortir molt posat 
i amb molta intensitat. Tam-
bé el Roda va baixar una mica i 
això ens va permetre tenir més 
control del joc. Vam empatar i, 
malgrat rebre el 2-1 de penal, 
la reacció va ser molt bona, 

aconseguint capgirar el marca-
dor amb el 2-3 i tenint alguna 
opció per a aconseguir el 2-4. 
Ja en afegit, una acció a pilota 
aturada, que no vam defensar 
bé, va ser el 3-3 que va doldre 
perquè vam haver de fer un 
gran esforç i ja teníem a tocar 
la victòria. Aquestes jugades ens 
continuen penalitzant molt. En 
qualsevol cas, important puntu-
ar i sobre tot destacar el treball 
i l’actitud de l’equip. Estic segur 

que els resultats positius arri-
baran per canviar la dinàmica 
actual. Seguim disposant d’11 
ó 12 jugadors de la primera 
plantilla però també cal des-
tacar l’aportació dels juve-
nils que ens estan ajudant en 
aquests moments”. 
El Camarles, que ha sumat 4 
punts de 18, rebrà en la pro-
pera jornada, darrera de l’any, 
a la Canonja. L’equip de Kiki és 
desè amb 20 punts.

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

41
32
35
29
29
30
34
26
21
29
23
23
14
15
21
12
11
9

14
9
19
15
19
14
17
24
18
23
21
28
23
32
35
23
32
68

30
28
28
28
28
26
25
23
22
20
20
16
15
11
10
8
7
1

equip                    GF       GC     PNTS

 

A AMPOSTA
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EL BATEA S’IMPOSA 
CONTRA LA CAVA

3A CATALANA

L’ALDEANA SEGUEIX 
IMPARABLE (3-0)

El líder Batea es va imposar con-
tra la Cava (3-0) en un partit 
amb doble valor en la lluita per 
les primeres places. La Cava va 
començar el partit ben posat i va 
tenir al minut 2 una gran ocasió 
amb un penal. Pedro, porter lo-
cal, va aturar-lo. Aquesta acció 
va encoratjar al líder i va afectar 
a la Cava que, no obstant, va se-
guir treballant per contrarrestar 
el joc del Batea. El partit, fins el 
descans, va ser igualat, si bé el 
Batea va dur més la iniciativa i va 
tenir dues ocasions clares, una 
d’elles un tret al pal de Vilanova. 
La dinàmica del partit va canviar 
en un minut. Sobre el 35, Vilano-
va va fer un tret des de fora de 
l’àrea, Figo va rebutjar la pilota i 
Ferri, en fora de joc, va marcar. 
Un minut més tard, la Cava, des-
centrada pel gol rebut, no va ser 
ferma en defensa i Ferri va apro-
fitar-ho per marcar el 2-0. A la 
represa, el ritme del joc va baixar. 
El partit es va travar i el Batea va 
portar-lo per on més li interes-
sava, tenint un parell d’opcions i 
fent el 3-0. La Cava no va poder 
Reaccionar. Ara queda a 8 punts 
del líder. El Batea va fer un pas 
ferm, contra un rival directe. 

L’Aldeana va guanyar el Santa 
Bàrbara (3-0) i segueix segona a 
un punt del líder. Ha guanyat 8 
dels darrers 9 partits. Dissabte es 
va imposar al Santa Bàrbara en 
un partit igualat en el que l’efec-
tivitat local va ser clau al primer 
temps. Robert amb dos gols, un 
de penal, va encarrilar el triomf. 
A la represa, els aldeans van jugar 
amb molta intensitat defensiva i 
van saber sentenciar, amb més 
espais, amb el gol de Sergi Esco-
da. Diumenge, partit il.lusionant 
a Móra d’Ebre. Aleix López, amb 
lesió al genoll, s’afegeix a les 
baixes aldeanes. Parra, del San-
ta Bàrbara, per la seua part, deia 
que “va ser un partit amb poques 
ocasions de gol, en el que l’Al-
deana es va avançar aviat i abans 
de mitja part l’encarrilava amb 
un gol de penal. A la represa, ells 
van estar molt posats en defen-
sa, cometent poques errades, i 
sentenciant amb el 3-0. Fins lla-
vors, nosaltres vam intentar-ho 
però no vam poder entrar en el 
partit. En resum, vam cometre 
errades que ens van penalitzar 
i no vam poder crear ocasions 
davant d’una Aldeana que va es-
tar millor que nosaltres”. 

EL R BÍTEM ES VA 
REFER, A CORBERA

L’OLIMPIC GOLEJA 
AL GODALL (1-6)

REACCIÓ DE L’EBRE  
CONTRA EL FLIX 

SERGIO RUIZ, LETAL 
PER AL J. I MARIA

El R Bítem no podia fallar en la 
visita al camp del Corbera, pe-
núltim classificat, després d’ha-
ver perdut contra l’Aldeana. I no 
va fer-ho (1-2). És tercer a tres 
punts del líder. Els de Bítem van 
fallar les ocasions que van tenir i 
per això van acabar patint, amb 
un Corbera que va estar viu fins 
el final. Joserra López, tècnic del 
Corbera: “no era un partit de la 
nostra lliga. Davant vam tenir un 
molt equip però amb els minuts 
vam intentar contrarrestar el seu 
joc i no vam deixar-lo jugar cò-
mode. Ells van tenir més domini 
i també ocasions però nosaltres 
vam competir bé i vam estar vius 
fins el darrer instant, amb l’1-2. 
Em quedo amb l’actitud i el tre-
ball. Hem de millorar, i seguir 
creient que podem sortir d’on 
estem”. Els visitants van recla-
mar un penal no xiulat a la se-
gona meitat, mentre que els lo-
cals van protestar que el visitant 
Paulino hagués hagut de veure 
la segona groga als deu minuts 
de la represa. El R Bítem es va 
avançar amb un gol de Víctor 
de cap. Empataria el Corbera de 
penal, però Balada va marcar l’1-
2 abans del descans.

L’Olímpic va guanyar a Ullde-
cona, en el primer partit que el 
Godall afrontava com a local 
fora de casa pel tancament de 
camp (1-6). Els morencs van ser 
superiors a un Godall que no 
fou intens defensivament com 
ho ha estat fins ara. El partit es 
va trencar a l’inici de la represa 
quan els morencs van fer l’1-3. 
Després ampliarien la golejada. 
Sufi (3) i Imanol (3) van marcar. 
Robert Avinyó, del Godall: “va ser 
un partit en què res ens va anar 
de cara, ja des de l’inici jugant 
en un camp que no és el nostre i 
amb el penal dubtós que ens van 
xiular. Àlex el va aturar. Però del 
córner ens van fer un gol olimpic. 
I l’àrbitre, sense ser una excusa, 
va tenir decisions que ens van 
descentrar”. El tècnic, sobre les 
especulacions que hi ha del seu 
futur, aclaria que “estic tranquil. 
S’han de valorar moltes qüesti-
ons, com les dificultats que vam 
tenir per fer l’equip. Hem perdut 
dos partits seguits però tenim 19 
punts i s’està fent una bona fei-
na. Pot haver alguna discrepan-
ça, perquè sempre n’hi ha, però 
l’equip està responent i la situació 
és bona i s’ha de valorar”.

L’Ebre es va refer de la derrota a 
la Cava guanyant el Flix (4-1). Es 
quart, a sis punts del líder. Xavi 
Subirats, tècnic de l’Ebre Escola: 
“vam fer un molt bon partit, en 
tots els sentits. L’equip va jugar 
amb un ritme alt davant un Flix 
que va fer una pressió alta però 
que vam poder superar amb ve-
locitat en la circulació de pilot 
abuscant l’esquena dels defenses 
rivals. D’aquesta forma vam crear 
opcions i Pau i Pep van posar el 
2-0. A la represa vam seguir amb 
la mateixa intensitat i vam tenir 
noves opcions, fent Amine el 
3-0. Vam baixar una mica i el Flix 
va marcar el 3-1 però l’equip va 
reaccionar, mantenint la pressió 
davant d’un rival que es va quedar 
amb deu. Cirera va marcar el 4-1. 
Vam tenir més ocasions durant el 
partit. Molt satisfets”.  Landa, del 
Flix: “vam fer un partit molt fluix i 
l’Ebre Escola ens va superar i cal 
felicitar-lo pel partit i per la vic-
tòria. Al descans ja anàvem 2-0 i 
a la represa vam voler reaccionar 
però aviat ens vam quedar amb 
deu. Cal dir que, malgrat no es-
tar bé, vam tenir 3 ó 4 ocasions 
davant de porteria que no vam 
transformar”. 

El J i Maria va guanyar l’Amposta 
B (3-2). David Garcia, del Jesús i 
Maria: “el partit es va complicar 
aviat quan en una acció desa-
fortunada nostra, l’Amposta va 
marcar el 0-1. Ens costar però 
amb els minuts vam reaccionar 
i Geri va crear un parell d’oca-
sions. Sergio Ruiz va empatar 
abans del descans. A la represa, 
Isaac va fer el 2-1. El partit, lla-
vors, va tenir moltes transicions 
ràpides i també alternatives i això 
no ens va anar bé. L’Amposta va 
marcar el 2-2. Vam intentar rec-
tificar i que el partit no tingués 
tantes anades i tornades. Sergio 
Ruiz va fer el 3-2 que ens va do-
nar la victòria en un partit en què 
no vam estar com en anteriors. 
També va ser mèrit del rival, un 
equip jove que segur que pro-
gressarà a la segona volta”. To, 
de l’Amposta B: “l’empat era el 
més just. Però content pel treball 
en una jornada que de nou te-
níem diverses baixes. L’equip va 
respondre amb bona actitud i va 
anar de menys a més, amb fases 
de bon joc. Als darrers minuts, va 
haver-hi un penal clar no xiulat 
a Versiano i un gol anul.lat a Roi 
per un fora de joc dubtós”. 

EL CATA SUPERA LA 
RAPITENCA B (3-0)
El Catalònia va vèncer la Rapi-
tenca B i s’estabilitza amb 10 
punts de 12 i un partit menys 
(3-0). El filial rapitenc, amb qui 
va debutar Mario Maza a la ban-
queta, no va poder reaccionar. 
Chema, del Catalònia: “vam co-
mençar molt bé, durant uns 25 
minuts, dominant el joc i tenint 
diverses ocasions, fent Lluís l’1-0. 
Després el partit es va equilibrar. 
A la represa, la Rapitenca va fer 
un pas avant i va tenir dues opci-
ons. D’un possible 1-1 es va pas-
sar a una contra que va acabar 
amb el penal i el 2-0. Acte seguit, 
recuperació i contra ràpida i 3-0, 
d’Aleix, que va sentenciar. A se-
guir treballant per a seguir millo-
rant”. Deco va demanar la baixa i 
ha marxat a l’Ulldecona amb qui 
ja va debutar. Mario Maza, de la 
Rapitenca: “tot i tenir Regolf una 
primera ocasió, el Catalònia va 
estar millor a la primera meitat. 
A la represa, nosaltres vam fer 
unes modificacions i vam te-
nir més domini i dues ocasions. 
Però en una contra va venir el 
penal i, poc després, el 3-0. Vaig 
començar la setmana passada i 
hem de seguir treballant. Queda 
molt per fer i per millorar”.  

Dalt, vestidor del Batea en acabar el partit de diumenge. Baix, els germans Rius es van enfrontar dissabte, un amb l’Ametlla 
i l’altre amb l’Arnes. A la dreta, José López, tècnic del Batea, va anar a Madrid i va visitar a Joaquin Celma.
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L’AMETLLA ES 
DESTAPA (5-1)

3A CATALANA                                                                   

OXIGEN PER AL 
ROQUETENC (0-5)

L’Ametlla va golejar l’Arnes (5-1), 
assolint la tercera victòria segui-
da. L’equip tenia falta de gol i a 
la represa va explotar. Ivan, de 
l’Ametlla: “durant gran part del 
primer temps ens vam trobar 
còmodes. Ells van jugar més re-
plegats, buscant la contra i no-
saltres vam dominar el joc i vam 
crear situacions de gol, fent Toni 
l’1-0 en una acció afortunada per 
nosaltres perquè un defensa va 
desviar la pilota. Amb l’1-0 vam 
baixar una mica i ells van millo-
rar, empatant abans del descans. 
A la represa, aviat vam fer el 2-1 
i penso que vam ser molt supe-
rior. Els canvis van anar bé per 
incrementar el nivell físic i vam 
recuperar pilotes creant altres 
ocasions. El resultat va reflectir el 
que va passar”. Roger, de l’Arnes: 
“vam començar molt descentrats 
i l’Ametlla, amb ritme alt de cir-
culació de pilota, ens va superar. 
A partir de l’1-0 vam fer un canvi 
de sistema i ens va anar bé. Fins el 
descans vam ser superiors, asso-
lint l’empat. Però a la represa no 
vam estar a  l’altura. Els pitjors 45’ 
de la lliga. L’Ametlla ens va supe-
rar clarament i va poder fer més 
gols. Joaquim va evitar-ho”.

El Roquetenc no va fallar en la 
visita al cuer Sant Jaume (0-5). 
Anton, del Sant Jaume: “vam co-
mençar molt bé i Coto va tenir 
una opció. De fet, tota la primera 
meitat vam estar força bé, creant 
ocasions fins i tot després d’haver 
rebut el 0-1, que va ser un gran 
gol, també ajudat perquè vam es-
tar massa passius en defensa. Al 
descans (0-1) mereixiem un altre 
resultat. Però al primer minut de 
la represa va arribar el 0-2 i el par-
tit es va acabar. L’equip està molt 
fluix anímicament per la situa-
ció. Tot i parlar-ho, és complicat 
perquè passen les setmanes i no 
podem puntuar. Fruit d’aquesta 
situació, es produeixen entrades 
que no caldrien i demano discul-
pes però és per tot plegat. Segui-
rem treballant fins el final. També 
dir que les últimes golejades no 
les hem merescut”. Miquel Cam-
pos, del Roquetenc: “el primer 
temps va ser igualat, amb moltes 
errades defensives que van su-
posar ocasions a les àrees. Quim 
amb un gran gol va fer el 0-1. A la 
represa, Joel, amb un hat-tric en 
14 minuts, va sentenciar. I Quim 
va fer el 0-5. Victòria important 
per sortir de la zona perillosa”.

EL BENISSANET VA VÈNCER UN RIVAL 
DIRECTE: EL GANDESA B (2-1)

EL PINELL S’ENDÚ 
EL DERBI A XERTA

2-1: EL R BÍTEM 
S’IMPOSA A L’EBRE

Ginés, tècnic del Benissanet: “va 
ser un gran partit dels que fan 
afició. Primera meitat nostra, 
amb control del joc i arribades, 
amb dos gols de Pol, el primer 
esplèndit. Ells si tenien la pilo-
ta feien sensació de poder arri-
bar però no van crear ocasions 
clares, excepte un travesser. A la 
represa, el Gandesa es va quedar 
amb 10, però després va fer el 2-1 
amb un gran gol. Llavors el partit 
es va obrir i va ser emocionant. 
Hagués pogut passar de tot. Des 
d’un empat, ells van arriscar i van 
jugar força bé, a un 3-1 perquè 
nosaltres també vam fer contres. 
Al final, 2-1 i 3 punts que ens do-
nen força, davant d’un molt bon 
rival”. Joel Martorell, tècnic del 
Gandesa B: “partit amb dos parts 
ben diferenciades. La primera 
del Benissanet; la segona nostra. 
Com molts altres partits, i enca-
ra més en els desplaçaments, no 
vam sortir amb la intensitat que 
requereix els duels contra rivals 
directes. El Benissanet amb dos 
accions de Pol, la primera un au-
tèntic golàs, va posar-se amb el 
2-0. Ells van tenir alguna ocasió 
més, però no entre els 3 pals, i 
nosaltres vam fer un travesser 

El Pinell va guanyar a Xerta (2-4). 
Jordi Pérez va debutar com a tèc-
nic del Xerta: “ens va costar entrar 
al partit. Quan l’equip semblava 
fer-ho, el Pinell va marcar el 0-1. 
Al minut 34, després d’una jugada 
discutible i recriminable, ens van 
marcar el 0-2, un fet que va des-
col.locar a l’equip i en pocs mi-
nuts el Pinell va ampliar diferèn-
cies. Amb el 0-4, al segon temps, 
amb forces renovades, vam ser 
superiors generant moltes oca-
sions, amb diversos pals. Vam 
aconseguir 2 gols que hagues-
sin pogut ser més”. La jugada del 
minut 34 va ser un acció en què 
un jugador visitant, després d’una 
pilota dividida, va fer una patada 
a un local sense pilota. La jugada 
va seguir, amb jugadors xertolins 
pendents del que havia passat, i 
va acabar sent el 0-2. 
Blai, del Pinell: “partit en dos parts 
molt diferenciades, la primera 
amo i senyor el Pinell, i la segona 
com en algun altre partit, patint 
més del compte. Resultat just, 
potser una mica curt”. El Pinell 
va fallar un penal (el tercer). En la 
inèrcia de la jugada, un jugador 
local li va fer una pilotada al visi-
tant que estava a terra. 

El filial del R Bítem va guanyar 
el de l’Ebre Escola (2-1). Sisco 
Martí, del R Bítem: “a la primera 
meitat nosaltres vam dominar 
el joc, marcant Alessandro l’1-
0. No obstant, ens van empa-
tar però estàvem ben posats i 
Alessandro va fer el 2-1. Abans 
del descans vam tenir diver-
ses opcions per a encarrilar el 
partit. A la represa ells es van 
abocar i nosaltres, a la contra, 
els vam agafar diverses vegades 
tenint ocasions per sentenciar. 
No vam fer-ho i per això vam 
acabar patint. En qualsevol cas, 
victòria merescuda aquesta set-
mana”. Xavi Vaquer, de l’Ebre 
Escola: “vam fer el pitjor partit 
de la temporada, en diferència 
i en tots els aspectes. Els locals 
van merèixer la victòria. Ells es 
van avançar arran d’una una er-
rada nostra en la sortida de la 
pilota. Jaume de falta va empa-
tar. Però, amb un tir des de fora 
de l’àrea, ells es van tornar a po-
sar per davant durant el primer 
temps. Al descans vam intentar 
rectificar conceptes que no ha-
víem fet bé, però ni així. L’equip 
va portar una empanada total i 
no va poder reaccionar”.

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

55
35
30
36
41
26
30
28
23
23
23
20
28
16
17
24
17
8 

30
12
11
23
23
23
25
23
13
22
27
23
24
32
25
40
39
65

33
32
30
27
26
25
23
23
22
22
22
19
16
13
10
8
6
0

TERCERA                    GF       GC     PNTS

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

28
23
26
28
26
30
22
17
14
17
22
22
13
11

11
9
15
14
25
16
22
16
19
23
33
30
31
35

28
23
22
21
20
18
16
15
14
10
10
7
6
0

QUARTA                    GF       GC     PNTS

1-1: EMPAT AL 
TIVENYS-CATALÒNIA
Tivenys i Catalònia B van empatar 
(1-1). Segons David Montardit, del 
Tivenys: “no vam estar a l’altura 
en moltes fases del partit. El Ca-
talònia, més dominador del joc en 
determinats moments, va fer perill 
amb pilotes a l’esquena de la nos-
tra defensa, aprofitant que tenen 
gent ràpida. Malgrat això, Adama 
va fer l’1-0 (12’). Però no vam sa-
ber matar el partit i els visitants 
a la mitja hora de la represa van 
empatar. Ho vam seguir intentant 
però una mica precipitats sense 
encert en les darreres passades. 
Vam anar de més a menys”. Pau 
Alegria, del Catalònia: “penso que 
vam ser superiors al Tivenys. Ells, 
en un camp que és petit, no van 
tirar cap córner. Una dada signifi-
cativa. Però arran d’un llançament 
de banda es van avançar. Nosal-
tres vam reaccionar amb ocasi-
ons clares com dos 1 contra 1, 
arrancant del mig del camp que 
no vam aprofitar (ens van anul.
lar un gol per mi legal). Destacar 
el seu Porter. Va estar força bé. A 
la represa vam insistir i arran d’una 
pentinada d’Edgar, Aleix va marcar 
1-1. Llavors hagués pogut passar 
de tot; final obert. Estem compe-
tint bé i els resultats arriben”.

EL LÍDER SALVA UN 
PUNT AL 94 (1-1)

LA FATARELLA 
GUANYA L’OLÍMPIC

El líder Ginestar va empatar al 
94 contra el Masdenverge (1-
1). L’equip de Poley, tècnic que 
tornava a Ginestar però ara a 
la banqueta visitant, va fer una 
pressió alta i així va poder re-
cuperar pilotes i fer el 0-1. El 
Masdenverge va crear altres op-
cions en un primer temps que 
amb els minuts va tenir anada 
i tornada i que fou intens, amb 
ritme, i en el que els locals tam-
bé van gaudir d’opcions. A la 
represa, el partit es va travar. El 
Masdenverge va saber frenar el 
ritme del joc i el Ginestar, mal-
grat disposar de dues possibili-
tats, va caure en la precipitació. 
Els visitants, ben posats i amb 
ofici, van poder decidir en dues 
jugades, la més clara a la sortida 
d’un córner. No van fer-ho i al 
94, Jordi Sabaté a la mitja volta 
va empatar. Guiu, del Ginestar: 
“important seguir invictes i sal-
var un punt en un partit en què 
no vam estar massa bé, sobre 
tot a la segona part”. Poley, del 
Masdenverge: “va ser una llàsti-
ma perquè vam fer mèrits per a 
poder guanyar. L’equip va fer el 
millor partit fora, hem de seguir 
en aquesta línia”.  

La Fatarella va guanyar l’Olím-
pic B (3-1) i redueix dos punts 
al líder, tot i que amb un partit 
més. Robert Costa, de la Fata-
rella: “el partit va ser molt més 
igualat del que la classificació 
indica. Tot i marcar nosaltres al 
minut 20, l’Olímpic va jugar ben 
posat, molt ordenat i ens va di-
ficultar el nostre joc. El partit va 
estar incert fins el minut 70 quan 
nosaltres vam fer el segon i ter-
cer gols. Llavors ja vam tenir més 
tranquil.litat. L’Olímpic al final va 
marcar de falta directa. Felicitar 
a l’Olímpic que va presentar-se 
amb 12 però que va competir 
força bé. No va ser gens fàcil”. 
Emilio Pedrola, de l’Olímpic: “el 
partit va ser força igualat i es va 
decidir a favor de l’equip local 
gràcies a la major contundèn-
cia a les àrees i també a la seua 
experiència. A la represa, tot i 
el 3-0, l’equip no va defallir i va 
crear ocasions. I una magistral 
falta directa, va ser el 3-1. Va ha-
ver-hi un conjunt d’accions vi-
sitants que, en el cas d’haver-se 
materialitzat, haguessin posat 
molta emoció als darrers minuts 
però no va haver-hi sort i el 3-1 
ja no és va moure”. 

per mitjà de Ricard en l’única ju-
gada de la primera part que vam 
triangular bé. A la segona, canvi 
de cromos: el Benissanet reple-
gat i sortint a la contra i un Gan-
desa que sí que va ficar llavors la 
intensitat adequada, jugant més 
directe del normal i amb defensa 
de 3, cosa que a ells els va des-
quadrar bastant. Als primers mi-
nuts vam tenir un pal de Gerard, 
i a l’acció posterior van expulsar 
a Pau per segona groga. Acte 
seguit Oriol va marcar un go-
làs de vaselina. Amb un jugador 
menys vam tenir al Benissanet al 
seu camp durant tota la segona 
part i amb diverses ocasions que 
no vam saber culminar. Als mi-
nuts finals, quan Vili es disposava 
a fer l’empat, sol davant del por-
ter, Gallego va fer-li una entrada 
que va suposar la lesió del juga-
dor nostre i l’expulsió del porter. 
Als últims minuts vam apretar 
moltíssim, i el just hagués estat 
l’empat. Però vam tirar tota una 
primera part per falta d’inten-
sitat. I vam pagar-ho. Tampoc 
podem esperar sempre a anar 
a remolc. Decebut per la impli-
cació dels jugadors en els partits 
importants”.

4A CATALANA
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VOLEI
VICTÒRIA AMB 
DOBLE VALOR A 
ANDORRA (2-3)

El Club Volei Roquetes va gua-
nyar a la pista de l’Encamp 
d’Andorra, rival directe per la 
permanència en el primer any 
que disputen la competició de 
primera divisió nacional (2-3). 
Tot i estar minvats per les baixes, 
l’equip va saber sobreposar-se i 
va encadenar la segona victòria 
consecutiva fora de casa  en el 
darrer partit de la primera volta 
del campionat. La lliga s’atura 
fins després del Nadal, quan es 
desplaçaran a Mallorca a la pista 
del Tren de Sóller diumenge 12 
de gener (11.30h).

FUTBOL SALA
RESULTATS DE LA 
LLIGA TERRES DE 
L’EBRE

Partits de la desena jornada: 
Benifallet-Toscà                    1-1
Deltebre M-Dertochip          9-5
Campredó-AME Ametlla           0-6
Dermisa-UD AP                     6-1
Golafre-AME Bulls Boys      15-3
Roquetes-TM Tortosa           2-6
Rapitenc-Lligallos                  2-6

HANDBOL HANDBOL
TRIOMF VITALICI 
DE L’AMPOSTA 
LAGRAMA (28-25)

RESULTATS DEL 
CENTRE D’ESPORTS 
TORTOSA

Important i merescuda victò-
ria del sénior femení del CH. 
Amposta “Lagrama” enfront de 
l’equip madrileny del Balonmano 
Leganés, rival directe a la taula 
classificatòria (28-25). El pròxim 
partit serà demà dissabte a partir 
de les 19 hores, a casa, contra el 
GRUPO USA H. Mislata, rival que 
està empatat a punts. 

Infantil Masculí. CE Tortosa 21 
(12)- Sant Andreu 25 (11).  Darrer 
partit de la primera fase, quan 
ja estava la tercera plaça asse-
gurada. Infantil/Cadet Femení. 
Móra la Nova 11-CE Tortosa 15. 
Tercera jornada de la lliga terri-
torial i un resultat que referma 
la progressió. Cadet Masculí. 
Liceo Francés 21 (8)-CE Torto-
sa 34 (20). Còmoda victòria a la 
pista del cuer en el primer partit 
de la segona volta.
Juvenil femení. CE Tortosa 26 
(13)-Esplugues 21 (10). Onzè 
partit de la primera fase i quarta 
victòria seguida. L’equip pro-
gressa amb bon joc. Juvenil 
Masculí. CE Tortosa 44 (19)-Tar-
ragona HC 17 (8). Golejada da-
vant de l’afició. Sènior Masculí. 
Pau Casals 22 (13)-CE Tortosa 
24 (14). Nova victòria per seguir 
defensant el lideratge. Bona fei-
na defensiva als darrers minuts. 

VETERANS
ROQUETENC I 
ALCANAR JUGUEN 
LA SUPERCOPA
9a jornada. Roquetenc, descansa 
Aldeana-Canareu                      3-4
Amposta-Ametlla                      1-3
Delta de l’Ebre-Alcanar             5-3
Rapitenca-Vinaròs                      1-2
Tortosa-Perelló       8-0
Demà (19 h), a Tortosa, final Super-
copa: Alcanar-Roquetenc.

BAIX EBRE
JEREMY ALCOBA, L’ATLETA ANNA 
CARDONA I L’EQUIP DE BÀDMINTON 
DEL PERELLÓ S’EMPORTEN ELS PREMIS 

El campió del món Júnior de 
Moto 3 Jeremy Alcoba ha es-
tat elegit el millor esportista de 
l’any en la categoria absoluta 
en la gala dels Premis Esportius 
Baix Ebre 2019, que ha tingut 
lloc aquest dissabte i que ha 
reunit prop d’un miler de per-
sones al pavelló municipal de 
Roquetes. L’atleta sub16 Anna 

Cardona ha estat reconeguda 
com a millor esportista en la 
categoria federada i l’equip de 
Bàdminton del Perelló ha gua-
nyat el premi com a millor equip 
en competició escolar. A banda 
d’aquestes principals distinci-
ons i de les diverses mencions, 
durant la gala es va premiar un 
total de 800 esportistes.

FUTBOL BASE
DISSABTE PASSAT VA FER-SE LA 
PRESENTACIÓ DELS EQUIPS DE 
L’ESCOLA DE FUTBOL DELTA DE L’EBRE

Dissabte, l’Escola de Futbol Del-
ta va poder celebrar la presen-
tació oficial dels seus equips, 
amb un total de 152 jugadors i 
jugadores i 21 entrenadors di-
vidits en 12 equips. L’aposta de 
l’Escola Delta és totalment for-
mativa i inclou un cronograma 
de valors fonamentals a desen-
volupar dins de la seva plani-
ficació esportiva. Així, a banda 

de continguts tècnics, físics i 
tàctics, es treballen una sèrie de 
valors per potenciar la vessant 
educativa de l’escola. Cal desta-
car que l’Escola Delta ja compta 
amb 2 equips femenins, un sè-
nior i l’altre aleví, el qual com-
peteix a Segona Divisió en una 
lligada formada per nois. “L’ob-
jectiu Futbol Femení de l’Escola 
segueix els passos marcats”.

EL TAEKWONDO 
ALFARO, CAMPIÓ 
DE CATALUNYA
El TKD Alfaro d’Amposta va tenir 
un destacat protagonisme amb 
la primera posició per equips al 
Campionat de Catalunya júnior 
masculí i femení de taekwondo, 
disputat al poliesportiu de la Mar 
Bella, amb participació d’un total 
de 40 clubs.

FUTBOL BASE
MOMENTS EMOTIUS EN L’ACTE DE 
PRESENTACIÓ DELS EQUIPS DE LA 
UD JESÚS I MARIA

La presentació dels equips de la 
UD Jesús i Maria es va fer diu-
menge. Segons nota del club, 
“va hi haver una gran assistèn-
cia de públic amb més de 300 
persones al camp de futbol. La 

presentació va sortir molt bé i 
fou molt dinàmica i alhora, molt 
emotiva ja que 2 jugadors tor-
nen a vestir la camiseta de la UD 
Jesús i Maria, després de supe-
rar 2 malalties”. 
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Generació de misters del 2009: Andreu Fibla, Mario Arques, Robert Avinyó, Jordi Sansano, Molinos, Pau Safont, 
Ramon Cruelles i Josep Aliau.

· A la jornada 4, els cinc pri-
mers llocs eren per R-Bítem, 
Ebre Escola, Batea, la Cava 
i Flix. Aquests dos últims 
equips no estan ara entre els 
5 Primers. Al seu lloc han en-
trat Aldeana i Olimpic. Estic 
segur que dels actuals 5 pri-
mers ha de sortir el campió. 
En la lluita per les 5 primeres 
places podria entrar el Jesús 
i Maria.
· El Catalònia necessitava un 
canvi. Es nota la mà de Che-
ma: tres victòries, un empat 
i 11 gols. Dos baixes impor-
tants: Xescu va marxar a l’inici 
de lliga i ara ho ha fet Deco, 
que ha fitxat amb l’Ulldecona.
· Aquesta setmana van mar-
car tres gols cadascun. Ima-

TERCERA I QUARTA EN OFF

· L’Ascó segueix ferm. Va em-
patar al camp d’un Valls que 
portava 5 victòries seguides. I 
va fer-ho jugant amb deu des 
del minut 64. Cabacés va tor-
nar a ser titular a la porteria. 
D’altra banda, el jugador Jani 
ha fitxat amb l’Olímpic.
· La temporada passada el 
Tortosa va ser el millor equip 
de la segona volta amb 41 
punts. ¿Repetirà el mateix en 
aquesta lliga?. De moment, 
amb l’Ulldecona, és el millor 
equip en les ultimes sis jor-
nades amb 16 punts. Seguits 
d’Ampolla 13, Gandesa, 12, 
Perelló i Bonavista 11, Ra-
pitenca 10, La Sénia i Móra 
Nova 9 i Amposta, 8.
· Situació crítica del Borges; 

PRIMERA I SEGONA EN OFF
es va presentar només amb 10 
jugadors a la Ràpita i l’exporter 
de la Rapienca B, Matias, com a 
jugador de camp.
· Ha de llençar els penals Damià 
al Perelló? Dues jornades, 3 pe-
nals fallats. Teixidó va dir que el 
de diumenge no era penal i que 
millor fallar-lo que empatar així. 
Com sempre, un mister deu.
· Gandesa: dels 14 partits, 8 la 
porteria a zero. És l’equip amb 
la millor defensa: només 9 gols 
encaixats. Van a per la Promo-
ció. Gran treball de Camarero.
· El Móra la Nova es va presen-
tar Amposta amb les baixes de 
Barrufet i Frede afegides a les 
ja existents. És tan bo tenir un 
onze de qualitat com una gran 
Banqueta. Tot suma.

nol i Soufiane porten, entre els 
dos, 31 gols per a un Olímpic 
en ratxa que en les últimes 7 
jornades ha tret 18 punts i és 
el millor equip de les últimes 
sis jornades. Van a per totes. 
Fa 7 jornades van fitxar a Leon 
(Valls) i ara a Jani (Fàstic). Va 
causar baixa Adrià Vallsells i po-
dria fitxar per l’Alcanar.
· De moment, decepció a La 
Cava que ara està a 8 punts 
del liderat i en les últimes 7 jor-
nades només ha sumat dues 
victòries. I té molts rivals per 
davant que ara estan tots molt 
forts. Juanjo Prats ultima més 
fitxatges.
· No passen els anys per Ferri, 
en té 34 i aquesta temporada 
ja porta 20 gols (en 14 partits). 

M’arriba un rumor. Al seu 
contracte s’estipula que si ar-
riba a 40 gols li donaran 200 
ampolles de vi i del bo.
· L’Ametlla, poc a poc, va a 
més: cinc jornades invicte 
després d’un inici no gai-
re esperançador. A l’equip 
d’Ivan Romeu torna a desta-
car Pepe Madrid que ja por-
ta dues jornades marcant, 
la passada dos gols i un en 
aquesta.
· Excepte sorpreses, el Gines-
tar hauria de ser nou equip 
de la 3a catalana la propera 
campanya. La segona plaça 
serà la més disputada i ull 
que serien tres els ascensos 
si puja el que promociona de 
3 catalana.

· La Sénia ja ha aconseguit els 
mateixos punts que la passa-
da campanya en la primera 
volta. Aquesta setmana pri-
mer partit de titular de Ge-
rard Estrella i de Roberto.
· El Camarles és l’equip 
ebrenc amb pitjor ratxa: 6 
últimes jornades, 4 empats i 
dues derrotes. Té moltes bai-
xes i rep massa gols en acci-
ons a pilota aturada.
· Dos tècnics, que van co-
mençar la lliga, ja no estan: 
Alberto (Montblanc) i Joe, 
que va presentar la dimissió 
a les Borges. El nou míster és 
Claudio Juztiz, que era segon 
de Francis al Vila-seca. Hi ha 
un tercer tècnic amb molts 
dubtes, tant de bo segueixi.

DOMENEC
(Tortosa)

TORNEL
(Rapitenca)

GERARD
(la Sénia)

ROGER
(Ampolla)

PERELLÓ
(Amposta)

CABACÉS
(Ascó)

VICENT
(Perelló)

GENIS
(Gandesa)

VERNET 
(M Nova)

DANI
(Ulldecona)

SERGI JOSÉ
(Camarles)

PEPE
(Ametlla)

SOUFIANE
(Aldeana)

ALEIX
(Catalònia)

FLORE
(Aldeana)

ALONSO
(Amposta B)

ROGER
(J I MARIA)

PEDRO
(Batea)

VICTOR
(R Bítem)

AMINE
(Ebre Escola)

MARC
(Corbera)

JOEL
(Roquetenc)

· Un grup de jugadors ebrencs 
van enviar-li missatges a Mic-
hel demanant-li que pose en 
marxa un ‘Chiringuito’ ebrenc 
a Canal TE. Li van proposar el 
nom del programa: ‘De cara a 
barraca’. I també els convidats 
que podria tenir. El programa 
seria una bomba. Michel s’ho 
està pensant.
· En el partit del dia 8 de de-
sembre van jugar tres jugadors 
de titulars a l’Ampolla que la lli-
ga passada van jugar a La Cava 
B: René, Eric i Roger Sola.
· Temporada acabada per al 
central Aleix López, de l’Alde-
ana per la seva lesió. Estava 
fent una gran temporada. Dos 
equips de segona catalana el 
tenen a la seva agenda. Alta a 
l’Aldeana: Pau Sabin, que esta-
va inactiu. Va militar a l’Alcar-
ras B, Camarles i Aldeana.
· Becerra no ha guanyat la 
pilota d’or però va guanyar 
el premi al jugador de l’any a 
Puerto Rico.
· La saga dels Meca en futbol 
és gran. Dos dels membres se-
gueixen vinculats a l’Aldeana. 
Un com a míster i l’altre com a 

secretari tècnic. Ara apreta fort 
per darrera un dels ‘babys’, que 
juga al cadet del Nàstic, Pau 
Meca. Té un gran futur.
· El jugador senienc Marc Aspa, 
que està al Nàstic cadet, va en-
trenar amb la selecció catalana.
· A un equip de Tercera catala-
na li falta actitud, té una defen-
sa feble i en atac elabora mas-
sa, necessita ser més directe. 
Estic segur que l’equip sortirà 
de la dinàmica negativa. Té un 
gran mister que ja té ofertes per 
a la propera temporada.
· Dos equips descansen cada 
setmana a 4 catalana. Per això, 
més el pont i el Nadal, Alcanar i 
Ebre E. només jugaran un partit 
en 40 dies.
· La Rapitenca no li dóna la bai-
xa a Brayan, jugador que es va 
equivocar d’estratègia.
· Ja van tres canvis d’entrena-
dors: Corbera, Catalònia i ara 
Rapitenca B. Joan Subirats va 
dimitir per motius laborals. Di-
uen que no tenia química amb 
alguns jugadors i que ell mana-
va unes coses i els jugadors en 
feien d’altres. Mario Maza, nou 
mister.  

TOP SECRET
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PREPARACIÓ:

• 4 ous
• 1/2 litre de llet
• 125 g de coco dessecat rat-
llat
• 200 g de sucre
• 1  llimona

S’escalfa el forn a 180 ºC. Es 

prepara el sucre cremat posant 

al foc 75 g de sucre, unes gotes 

de suc de llimona i unes gotes 

d’aigua. Un cop fet, s’escampa en 

un motlle rectangular o en 4 in-

dividuals. Es baten els ous amb el 

sucre, s’hi afegeix el coco i la llet 

tèbia. Es tira la barreja al motlle i 

es posa a coure al bany maria, al 

forn escalfat prèviament a 180 ºc, 

FLAM 
D’OU I COCO

INGREDIENTS 4 PERSONES
durant uns 45 minuts si s’utilit-

za un motlle gran o 30 minuts 

si els motlles són individuals. 

S’ha de deixar refredar com-

pletament abans de desem-

motllar-lo. 

Suggeriment
Per assegurar que el flam està 

cuit del centre, es pot punxar 

amb un escuradents i compro-

var que en surt net. Bon profit!
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TELÈFONS D’INTERÈS 
EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES  (AMBULÀNCIES)

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Felicitats! El Sol 
entra al teu signe 
iniciant un nou cicle. 
És un any especial 
per la configuració 
astrològica del mo-
ment. Venus transita 
el sector econòmic, 
protegint-lo.

aquari
21/01 al 19/02

Amb Venus al teu 
signe, et sents més 
amorós. Cerques 
l’equilibri i practicar 
l’empatia vers els 
altres. En aquests 
dies, amb el Sol a 
Casa XII, pots viure 
certa enyorança.

sagitari
23/11 al 21/12

Necessites verba-
litzar un assumpte, 
que fins ara, tenies 
amagat, però no et 
precipitis. Sembla 
que els teus hàbits de 
salut demanen una 
revisió, potser un nou 
enfocament.

escorpí
24/10 al 22/11

El Sol entra a la Casa 
III i s’acosta a Júpiter. 
Entres en una etapa 
més comunicativa i 
disposaràs de més 
bon humor. Retroba-
ment amb germans, 
sobretot si viuen 
lluny.

balança
24/09 al 23/10

Venus activa el teu 
sector de l’amor i 
algú pot entrar a 
la teva vida durant 
el trànsit. També 
és possible que et 
retrobis amb velles 
amistats en aquests 
dies.

àries
21/03 al 20/04

El sexe i les silencio-
ses lluites de poder, 
poden estar pre-
sents. Una persona 
del sector de l’amis-
tat et pot atraure 
molt, però sembla 
que de moment no 
passes a l’acció.

cranc
22/06 al 23/07

El Sol comença a 
transitar per Casa 
VII. Dies de molta 
activitat, amb troba-
des i celebracions 
diverses. Si estàs 
cercant feina, sigues 
prudent, no tot és el 
que sembla.

verge
24/08 al 23/09

Cercaràs la millor 
manera de gaudir 
en família. Amb la 
parella pot donar-se 
un malentès, sigues 
clar. Si no tens pare-
lla, el sector afectiu 
s’activa amb noves 
coneixences.

taure
21/04 al 21/05

Venus a Aquari al 
sectorde la professió 
pot oferir oportu-
nitats. Amb el Sol 
transitant per Casa 
IX a prop de Júpiter, 
potser faràs un 
viatge. Estàs obert a 
la diversió.

peixos
20/02 al 20/03

Toca redefinir ob-
jectius professionals 
i ser més concret. 
Aprofita aquests dies 
que potser tens una 
mica més de temps 
lliure, per començar 
l’any nou amb idees 
renovades.

lleó
24/07 al 23/08

El Sol entra al 
sector laboral i de la 
salut. A la feina pots 
començar una nova 
etapa en la qual et 
confiïn més respon-
sabilitat. T’enfoques 
en millorar la salut i 
hàbits.

bessons
02/05 al 21/06

Moviment social 
en aquests dies, 
amb interessants 
converses al voltant 
d’una taula. Amb el 
Sol entrant ja a Casa 
VIII, pots sentir-te 
més emotiu i una 
mica més reflexiu.

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

LA RÀPITA 
ES TRASPASSA 

BOTIGA

Totalment equipada i 
en funcionament.

El local té una 
superfície de 58 m², 
3 provadors, un petit 
magatzem i un aseo.
Ubicació al centre de 
La Ràpita (Avinguda 

Constitució) al 
davant del Bon Area

Tel. 609 689 249

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

TORTOSA
 Bella y caliente Escort panameña.

 Ven a conocer y disfrutar de la 
compañía de esta sensacional 

Musa Del Erotismo.
631 902 400

PIDO
COLABORACIÓN

SOY JUAN RAMÓN REVERTE 
BATALLA. PIDO SE ME FACILITE 

EL Nº DE MÓVIL DE MI 
HERMANO, JOSEP FRANCESC, 

RESIDENTE EN AMPOSTA. TIENE 
DOS HIJAS MASU Y LAIA. ESTOY 
PENDIENTE DE DOS HERENCIAS 

DE MIS PADRES FALLECIDOS 
2013 Y 2016 HABIENDO 

UNA LIBRETA CON MÁS DE 
400.000€. A DÍA DE HOY NO HE 

RECIBIDO NI UN €

659 035 421
AGRADEZCO POR ANTELACIÓN 

SU COLABORACIÓN

OFERTa 
CATALANA

VARIOS MASAJES
COMPLETOS

20€

TODOS LOS DIAS
DE 9H A 21H

643 766 439
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