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No hi haurà moció de censura després del pacte
assolit entre Junts per Tortosa i el PSC

L

’equip de govern de Tortosa es reforça amb un pacte entre Junts i el PSC. És un pacte de ciutat que preveu discrepàncies
en posicionaments polítics, d’àmbit nacional, fora de la gestió municipal. A la foto, Enric Roig (PSC) i l’alcaldessa Meritxell
Roigé (Junts). La primera prova serà en el proper plenari quan Junts portarà a votació la moció de l’AMC i l’AMI contra les
decisions de la JEC. Després del pacte, ERC ha descartat fer una moció de censura. P3
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dins l’apartat: opinió

J

a va sent habitual que una
important multinacional
d‘alimentació, amb seu
a Alcobendas (Madrid),
d‘origen burgalès, i una de
les 5 empreses més grans
del món en el sector, aprofiti
el tancament d‘any per
reflexionar sobre un tema
d‘actualitat amb to d‘humor.
Si en edicions passades la marca va parlar de l’humor com
article de luxe, de l’amor i de
l’odi, en campanyes de Nadal,
en aquesta ocasió el tema sobre
el qual proposa que reflexionem
són les fake news: FAKE ME.
L’anunci presenta una start-up

especialitzada en la producció
de notícies falses a mida per a
empreses, particulars i altres
col·lectius. Són notícies que es
presenten en qualsevol format
(post, tuits, vídeos, fotos ...).
L’actor Javier Gutiérrez interpreta el director de FAKE ME i,
des de l’humor, convida a l’espectador a conèixer com funciona aquesta peculiar empresa
on treballen redactors de continguts falsos especialitzats en
diferents temàtiques amb cares
conegudes com a Josep Pedrerol, Jordi Hurtado, Yolanda Ramos, Cristina Ramos, Chiquito de la Calzada, fent un gest

de complicitat com a inventor
del moonwalk, el pas de ball de
Michael Jackson o, també, una
caracterització de Puigdemont,
amb un Waterloo-Barcelona, la
nova línia de l’AVE, com a titular... Tots ells ens parlen de la
“toxicitat” de les fake news, però,
alguns dels “actors participants”
s’han preguntat sobre la toxicitat del producte que anuncien? La pregunta és: Per què el
pernil dolç, un dels productes
“estrella” d’aquesta empresa i
d’altres, té aquest bonic color
rosat? Normalment el pernil, un
cop cuit, hauria de ser de color
gris... Si tenim en compte les

etiquetes que acompanyen als
productes, no sempre clares i
complicades d’entendre a l’hora
de saber lo que mengem, els nitrits formen part de moltes formulacions (E249 = nitrit de potassi; E250 = nitrit de sodi). Lo
que no és una fake news és
que aquests additius, alguns
utilitzats per donar el seu color rosat al pernil, són la causa
de molts càncers colorectals,ja
que durant la digestió aquesta molècula es converteix en
una substància perillosa responsable de la formació de cèl·lules canceroses, i això, no és
cap fake news.

en portada
MÉS
NOTÍCIES
ERC DESCARTA
FER UNA MOCIÓ DE
CENSURA
El grup municipal d’ERC a
l’Ajuntament de Tortosa no
es planteja fer una moció de
censura a l’alcaldessa Meritxell
Roigé després del pacte que
han assolit Junts per Tortosa
i el PSC. El portaveu dels
republicans, Xavier Faura, ha
manifestat aquest dijous en
una conferència de premsa
que tot i que aritmèticament
és possible fer una moció de
censura “no ens sembla coherent perquè no ens podem
saltar la línia vermella que
tenim amb Ciutadans”.
No obstant això, Xavier Faura
ha explicat que Ciutadans i
la CUP s’han ofert a ajudar
a fer un govern integrat
només per Movem i ERC. “En
aquest cas no existiria la línia
vermella però ens trobaríem
en la mateixa situació que ara
critiquem: no hi hauria una
majoria suficientment sòlida
per governar la ciutat”, ha
assenyalat. “Si no podem tenir
un govern d’11 regidors no ens
sembla que hi hagi una raó
suficientment poderosa com
per a poder tombar l’actual
govern de Junts i PSC, perquè
tortosa continuaria bloquejada
i en aquest cas seria per culpa
nostra”, ha afegit.

CANVIS EN 6
MESOS
Al mes de juny, Movem i el
PSC van pressionar a Esquerra
Republicana per formar a
Tortosa un govern alternatiu
al liderat per Meritxell Roigé.
L’escull principal, llavors, fou
el rebuig dels republicans a
governar juntament amb els
socialistes. Per això el cap de
llista del PSC, Enric Roig, reclamava llavors generositat als de
Xavier Faura. Ara les pressions
han canviat, han estat d’ERC i
Movem al PSC: “la posició del
PSOE no és la mateixa que al
juny i això canviava l’escenari”,
ha dit Faura. Però, en aquests
moments, ha estat el PSC qui
ha rebutjat la proposta.
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POLÍTICA
L’equip de govern de Tortosa es reforça amb
un pacte entre Junts per Tortosa i el PSC
J

unts per Tortosa i el PSC
han tancat un acord
de govern i els 3 regidors
socialistes s’incorporen al
govern municipal.
L’equip de govern estarà format
per deu regidors, set de JxTortosa i tres del PSC, reforçant el govern en minoria que des del juny
encapçala l’alcaldessa Meritxell
Roigé, quedant-se ara a un regidor de la majoria absoluta. Roigé
ha destacat el suport rebut pel
PSC en projectes importants per
a la ciutat mentre que el ja primer tinent d’alcalde socialista,
Enric Roig, ha agraït la voluntat
de consens i diàleg de Junts per
Tortosa amb Roigé al capdavant.

El pacte preveu discrepàncies en
posicionaments polítics, sobretot
d’àmbit nacional, que s’escapin
de les competències de gestió
municipal. En el nou pacte, que
s’ha anomenat ‘Compromís per
Tortosa’, JxTortosa i el PSC acorden treballar de manera conjunta
fins al final de l’actual mandat, el
2023. El nou equip de govern seguirà apostant per la descentralització i la potenciació dels barris
i pobles de Tortosa, per seguir
sanejant les finances i reduir l’endeutament. Les regidories s’han
reorganitzat. El PSC assumirà
les d’Urbanisme, Cultura, Fires,
Igualtat i Drets Civils, Memòria
Històrica, Participació Ciutada-

na i Transparència, i Governació
i SAC. A més, tindrà la primera i
quinta tinença d’alcaldia, i assumirà les tasques de regidor de
barri del Centre i Nucli Històric,
Remolins i Sant Llàtzer.

La primera prova d’aquest acord
del pacte es comprovarà en el
proper plenari quan JxTortosa
portarà a votació la moció de
l’AMC i l’AMI contra les últimes
decisions de la JEC.

POLÍTICA
ERC Tortosa lamenta que el PSC hagi rebutjat
formar un govern de progrés “estable i sòlid”
E

RC-Tortosa Sí ha criticat
que el pacte entre Junts
per Tortosa i el PSC no
millora l’estabilitat del govern
municipal, que amb deu
regidors segueix a un de la
majoria absoluta.
“No té capacitat ni per aprovar
el pressupost”, ha assenyalat el
cap de llista Xavier Faura. Els republicans lamenten que el PSC
hagi rebutjat pactar amb ERC i
Movem Tortosa, per presentar
una moció de censura a l’alcaldessa i formar un “govern de
progrés” que hauria estat “estable i sòlid”. Acusen els socialistes de moure’s pel ressentiment
de la moció de censura que va
treure Enric Roig de la presidència del Consell Comarcal del
Baix Ebre i a JxTortosa de “no
tenir projecte de ciutat i limi-

‘TREBALLAR PER
TORTOSA’
Hores després que es consumés l’acord entre el PSOE i
ERC per la investidura de Pedro Sánchez que ha acaparat

tar-se a plantejar actuacions per
treure’n rendiment electoral”.
En l’anterior mandat, ERC va
trencar el pacte que tenia amb
el PSC a l’ens comarcal, a final
del 2017, per l’aplicació a Catalunya del 155 i l’empresonament
dels representants socials i polítics del país.
Feia només uns mesos que el
socialista Enric Roig havia rellevat al republicà Dani Andreu.
ERC va arribar a un acord amb
el PDeCAT, es va presentar una
moció de censura, i els demòcrtes van assumir la presidència.
En el context actual però, el
portaveu d’Esquerra-Tortosa Sí
ha lamentat que “el PSOE hagi
agafat una direcció” mentre
que el PSC de Tortosa “en porta una altra en sentit contrari”.
“La situació política nacional no

és la mateixa ara que el passat
mes de juny. Tenim un PSOE a
Madrid que ha reconegut l’existència d’un conflicte polític a
Catalunya i que ha acceptat la
via del diàleg per resoldre’l”, ha
apuntat Faura.
“Junts per Tortosa no pot abstenir-se a Madrid però a Tortosa

pot governar amb els socialistes”, ha criticat.
Aquest acord de progrés que es
proposava als socialistes, Faura
l’ha defensat per “la incapacitat
del govern liderat per Meritxell
Roigé de formar un govern estable i de consensuar projectes
amb la resta de formacions”.

tots els titulars —i les crítiques
de part de l’independentisme,
començant per Quim Torra—,
Junts per Catalunya ha materialitzat un pacte de govern amb
el PSC a Tortosa. L’alcaldessa Meritxell Roigé argumenta
que la prioritat sempre havia

estat pactar amb ERC, però
que els republicans “s’hi han
negat sempre”. Roigé ha justificat l’operació perquè “al llarg
d’aquests sis mesos s’ha demostrat que els únics que han
apostat per treballar per Tortosa han estat el PSC”.

El PSC va ser l’únic partit que
va avalar els pressupostos. Un
suport insuficient, perquè els
falta un regidor per a la majoria absoluta. Per això foren
tombats. Malgrat l’acord, el
govern de Roigé seguirà estant en minoria.
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MÉS
NOTÍCIES
NOVA REGIDORA
DEL PSC A
TORTOSA
El primer secretari del PSC
a Tortosa, Enric Roig, ha
presentat aquest dimarts la
persona que substituirà Manel
de la Vega al grup municipal
socialista de l’Ajuntament
de Tortosa. Es tracta d’Estafania Valdés, llicenciada en
dret, màster en formació de
professorat i treballadora del
Departament de Justícia de la
Generalitat. Valdés va ocupar
el cinquè lloc de la candidatura
amb què el PSC va concórrer a
les eleccions municipals.

INCENDI EN UN
HABITATGE DE
TORTOSA
Dues persones van resultar
ferides de poca gravetat i
nou més foren evacuades a
l’hospital per un incendi en un
habitatge a Tortosa, al carrer
Mare de Déu de la Providència.
El SEM va atendre catorze
persones pel fum, onze de
les quals foren evacuades a
l’Hospital Verge de la Cinta.

ELS BOMBERS
APAGUEN UN FOC
ORIGINAT EN UN
AUTOBÚS
Un autobús de la línia interurbana Tortosa-Roquetes-Jesús
fou desallotjat dimarts la
nit a l’avinguda de la Generalitat, a l’accés del pont de
l’Estat, quan van començar a
sortir fum i flames de la part
posterior del vehicle. El sinistre
no va provocar cap ferit. El
conductor de l’autobús amb
l’ajut de l’extintor del vehicle
fou el primer a combatre les
flames. (ebredigital.cat)

terres de l’ebre

TORTOSA
La Generalitat inicia les obres de reforma
integral de l’estació d’autobusos
E

l Departament de Territori
i Sostenibilitat ha iniciat
les obres de reforma integral
de l’estació d’autobusos de
Tortosa amb una inversió
d’uns 300.000 euros.
Els treballs previstos contemplen la renovació de tot el paviment de l’estació, la reforma de
les marquesines, la rehabilitació
de la sala d’espera i altres treballs d’urbanització. El calendari
d’execució s’ha fixat en quatre
mesos. A la zona d’andanes les
obres es faran en dues fases
per no interrompre totalment
el servei. José Maria Chavarria,
conseller delegat d’Hife, empresa concessionària de l’es-

tació d’autobusos de Tortosa,
ha explicat que el paviment
d’aquesta terminal es trobava

molt deteriorat després de 25
anys d’ús, amb un trànsit diari
de 150 busos. L’estació d’auto-

busos de Tortosa es va inaugurar l’1 d’abril de 1995.
(notícia d’ebredigital.cat)

CAMARLES

TEATRE

Arxivada la denúncia
d’AnimaNaturalis

Nova programació del
TAFP de Tortosa

L

D

a titular del jutjat número
2 de Tortosa ha arxivat
la denúncia presentada
per activistes de l’entitat
animalista AnimaNaturalis
per les suposades agressions
patides quan sortien de
gravar imatges d’un bou
embolat a Camarles el passat
set de desembre.
En la resolució, a la qual ha
tingut accés l’ACN, la jutgessa
ratifica l’existència d’infracció
penal segons es desprèn de
l’atestat policial i la denúncia
prèvia de tres agredides davant dels Mossos. Tot i això, les
imatges de vídeo aportades per
les mateixes activistes no permeten identificar els responsables. Les denunciants van relatar que van ser rodejades quan
abandonaven la plaça per un

AJUNTAMENT DE BENISSANET - Ribera d’Ebre

grup de persones –moltes de
les quals, menors-, els van tirar
pedres i van rebre puntades de
peu.
Des de l’Agrupació de Penyes
i Comissions Taurines de les
Terres de l’Ebre ja es va aclarir
al seu dia que estan en contra
de la violència i que aquell dia,
a Camarles, no va existir cap
agressió.

esprés de les festes
nadalenques i amb l’inici
de l’any, l’Àrea de Cultura
de l’Ajuntament de Tortosa
enceta la nova programació
per al Teatre Auditori Felip
Pedrell pels mesos de gener
a juny.
El regidor de Cultura, Ximo
Martorell, ha dit que “en
aquesta temporada introduïm
canvis pel que fa als horaris
de les funcions dels divendres,
passant a tenir inici a partir
d’ara a les 20.30 hores”. Entrant en el que és pròpiament
la nova programació, el regidor de Cultura ha destacat,
com a principal atractiu de la
mateixa, dos propostes que
arribaran a Tortosa des del Teatre Nacional de Catalunya. La
primera, ‘La Rambla de les Flo-

					

ristes’ (31 de gener), de Josep
Maria de Sagarra, un clàssic del
teatre català que va interpretar
en el seu moment i amb gran
èxit Rosa Maria Sardà, i que
ara arriba amb Rosa Boladeras com a protagonista principal. L’altra obra amb muntatge
del TNC que arribarà a Tortosa serà ‘Solitud’ (22 de maig),
obra clau del Modernisme català amb les interpretacions
de Pepo Blasco, Oriol Guinart,
Pol López, Maria Ribera i Pau
Vinyals, entre d’altres. I el 17
d’abril arribarà ‘Federico García’, dirigida per Pep Tosar. Per
altra banda, els amants de la
comèdia podran veure dalt de
l’escenari a dos figures molt
conegudes del panorama teatral català, Bruno Oro i l’actriu
Clara Segura.

ANUNCI: 27/12/2019

En sessió plenària ordinària de data 23 de desembre de 2019, s’ha acordat l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Benissanet: SUD-S8 A:
Reducció de l’àmbit del sector industrial S8 A Emportells I a la parcel·la 104, polígon 1 del TM de Benissanet i classificació de la resta de sòl de sector com a no urbanitzable (desembre 2019).
D’acord amb el que estableix l’article 85.4 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, se sotmet la present modificació a una informació
pública pel termini d’un mes als efectes escaients.
El document en qüestió podrà consultar-se a l’Ajuntament de Benissanet en hores d’oficina.			
Benissanet, 27 de desembre de 2019													
L’alcalde,
F. Xavier Arbó Cot

amposta
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A BENEFICI DE LA FUNDACIÓ NOÈLIA

9.734 EUROS RECAPTATS

Amposta acollirà el concert
“Cor Gòspel Living Water”

Un altre Nadal
participatiu i solidari

L
E

l Cor Gòspel Living Water
és un projecte que va
néixer l’any 2007 amb el
propòsit de donar a conèixer
el gènere musical Gòspel.
Aquest Cor està format per
70 veus i amb una banda de 6
músics dels quals 40 estaran a

Amposta. Totes i cadascuna de
les seves cançons porten com
a missatge l’esperança, des dels
himnes evangèlics més clàssics
al gòspel més contemporani.
Tota una explosió de força i espiritualitat.
El Cor actuarà el diumenge 12

NOTÍCIES BREUS
* L’Ajuntament d’Amposta renovarà
l’enllumenat del Pont Penjant, una de
les entrades més emblemàtiques de la
ciutat, i que es troba en un “estat deplorable”, segons ha lamentat l’alcalde, Adam
Tomàs. Després d’haver fet arribar reiterades queixes al Ministeri de Foment pel mal
estat de l’enllumenat, que fa que moltes
vegades els vehicles hagen de creuar el
pont gairebé a les fosques, l’Ajuntament
ha decidit actuar-hi pel seu compte.
*Les obres de connexió dels pluvials del
carrer Tarragona i Agustina d’Aragó al carrer Palau i Quer ja han començat. Aquesta
actuació dona continuïtat a l’execució del
Pla de pluvials de l’Ajuntament d’Amposta
per seguir reduint les aigües de pluja per
superfície.

de gener a Amposta a l’Auditori
Lira Ampostina a les 18 h amb
un preu d’entrada de 15€.
És un concert solidari, a benefici de la Fundació Noèlia “nens
contra la Distròfia Muscular
Cognitiva per Dèficit de Col·lagen VI. (Imagina Ràdio)

* L’obra de l’escultor Soriano-Montagut és la protagonista de l’agenda
cultural del 2020, amb la que es vol
recordar la figura d’aquest artista ampostí.
* L’Ajuntament d’Amposta posa en
marxa un programa per enfortir els vincles entre pares i fills de secundària. El
programa ’Límits’ està destinat a la prevenció en l’àmbit de les addiccions.
* Junts per Amposta ha criticat durament els pressupostos aprovats per
la majoria absoluta del Govern d’Esquerra.
El portaveu de Junts a la capital del
Montsià, Manel Macià, titlla els pressupostos “d’indignes” per a una ciutat
com Amposta i també ha criticat el
model continuista de la Fira de Mostres.

a ciutadania d’Amposta ha
participat, un any més, en
cadascuna de les activitats
solidàries del Nadal.
I és que els ampostins han demostrat la seva solidaritat amb
la recaptació de gairebé 10.000
euros al llarg de les festes nadalenques. Han estat activitats
que s’organitzen des de l’Ajuntament d’Amposta i on els beneficis van destinats a diverses entitats i associacions.

Enguany les activitats solidàries van començar amb el festival ‘Amposta amb Cor’, celebrat
el passat 14 de desembre i van
concloure amb les dues festes
de Cap d’Any.
Es tracta d’un total de 9734,50
euros que s’han recollit gràcies
a la solidaritat de tots els ampostins i ampostines que, un any
més, han fet possible la realització d’aquestes activitats nadalenques.
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MÉS
NOTÍCIES
LA GENERALITAT
APORTARÀ
18 MEUR PER
MILLORAR LA
QUALITAT DE
L’AIGUA
El Govern ha aprovat aquest
dimecres la inversió de 18
milions d’euros en la millora
del servei d’abastament d’aigua del minitransvasament
de l’Ebre que presta el Consorci d’Aigües de Tarragona
(CAT). L’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) atorgarà una
subvenció directa a favor
d’aquest ens repartida durant els pròxims quatre anys:
4,8 milions aquest 2020;
7 milions el pròxim 2021; 5
l’any 2022; i els 1,51 milions
restants el 2023. La inversió
suposa l’import de la meitat
de les actuacions previstes
pel mateix CAT en matèria
de millora de la qualitat de
l’aigua tractada, garantir el
subministrament i reduir la
possibilitat d’alteracions al
servei per “afecció d’agents
externs”. Aquest dimarts,
precisament, la Plataforma
en Defensa de l’Ebre (PDE)
va tornar a posar en qüestió
la continuïtat del minitransvasament de l’Ebre al
Camp de Tarragona (notícia
adjunta).

ESTUDI PER
CONÈIXER LES
CAUSES DEL
TRENCAMENT DE
LA CANONADA
El Consorci d’Aigües de
Tarragona ha encarregat
al Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
(CSIC) un estudi exhaustiu
per conèixer les causes del
trencament de la canonada
principal al terme municipal
de l’Ampolla, el passat 3 de
gener. Avui divendres, personal del CSIC es desplaçarà
al lloc del sinistre per analitzar el tram de canonada, que
va ser substituït per restablir
el servei.

baix ebre

L’AMPOLLA
La PDE proposa aturar “el mini transvasament”
i planteja posa data de caducitat al CAT
L

a Plataforma en Defensa
de l’Ebre (PDE) ha anunciat
que es treballaran “per posar
data de caducitat” al Consorci
d’Aigües de Tarragona
(CAT) i que acabi el minitransvasament de l’Ebre al
Camp de Tarragona.
Consideren que el volum d’aigua que va inundar l’Ampolla la
matinada de divendres demostra la gran quantitat de recursos
que s’emporten del riu tot i tenir
“un Delta en emergència”, una
economia estancada i la constant pèrdua de població. També
han denunciat l’opacitat amb
què es va gestionar l’incident.
La PDE farà reunions amb totes

les forces polítiques del territori
per qüestionar-les sobre el futur
del CAT i exposarà les conclusions en una assemblea general
al març. Tampoc descarten fer
mobilitzacions.
D’altra banda, informar que el
Consorci d’Aigües de Tarragona
(CAT) va anunciar dissabte que
cap a les deu de la nit va restablir
totalment el subministrament
d’aigua als seus consorciats després d’haver resolt l’avaria d’una
canonada a l’Ampolla. La resolució del problema va culminar
unes 40 hores després de la incidència, que va fer que durant
aquest temps els 63 municipis
i 26 empreses que formen part

del CAT van haver d’abastir-se
amb mitjans propis. El problema
va començar cap a les tres de la
matinada de divendres, quan va
rebentar la canonada principal

de la xarxa a l’alçada de l’Ampolla, que va causar una forta
baixada d’aigua pel municipi i va
afectar una vintena de vehicles i
mobiliari urbà.

DESPRÉS DE L’AVARIA
Tarragona vol recuperar aqüífers per reduir la
dependència que té de l’aigua de l’Ebre
L

’Ajuntament de Tarragona
vol recuperar alguns
aqüífers de la ciutat per tenir
més disponibilitat d’aigua
pròpia.
Així ho ha expressat aquest dimarts l’alcalde de la ciutat, Pau
Ricomà, després del tall en el
subministrament de la setmana
passada a causa d’una avaria en
una canonada del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) a l’Ampolla, i que va durar 48 hores.
Durant aquell temps el consistori, a través de l’empresa mixta
Ematsa, va garantir l’aigua a la
ciutadania amb recursos propis,
però es va reconèixer que si el

EL TRENCAMENT
DE LA CANONADA
VA ARROSSEGAR
VEHICLES
El trencament de la canonada gran d’aigua a l’Ampolla,
la matinada de divendres, va
provocar una baixada sobtada
d’aigua que va arrossegar di-

tall s’hagués allargat hi hauria hagut problemes. L’avaria del CAT
ha posat de manifest la dependència de l’aigua de l’Ebre que té
Tarragona i Ricomà ha defensat
“fer un salt endavant en la gestió”.
Per la seua part, el conseller
de Serveis Generals, Jordi Fortuny, a banda de la recuperació
d’aqüífers, també ha parlat de
“millorar la interconnexió entre
dipòsits”. Fortuny ha reconegut
que si l’avaria de l’Ampolla s’hagués produït a l’estiu, la situació
s’hauria agreujat, ja que la presència de turistes fa que hi hagi
un consum més elevat d’aigua a
tota la Costa Daurada. El conse-

versos vehicles estacionats. No
va haver-hi cap ferit. El Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT)
s’ha fet càrrec de la reparació. El
trencament va afectar el subministrament d’aigua per part del
CAT en diversos municipis de la
zona, tot i que en molts casos
tenen altres fonts de subministrament. L’enrenou que va provocar la incidència va ser extraordinari.

L’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, en una imatge d’arxiu (ACN).

ller ha detallat que s’havia preparat un pla per abastir d’aigua
els hospitals i s’havien mobilitzat
voluntaris de Protecció Civil per

si calia repartir aigua embotellada
en alguns punts de la ciutat. Unes
mesures que al final no va caldre
activar.

publicitat
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MÉS
NOTÍCIES
OBJECTIUS DE
TRENS DIGNES
També s’ha modificat l’horari
d’un dels sis Talgo que enllacen l’estació central de l’Ebre,
l’Aldea-Tortosa-Amposta,
amb Tarragona i Barcelona
perquè hi hagi dues freqüències d’aquest servei al matí, i
només es redueixen els temps
de trajecte de les Rodalies i
Regionals entre 8 i 11 minuts,
lluny dels més de 20 minuts
que s’han anat allargant els
temps de viatge d’aquests
trens per incorporar-hi els
retards constants que acumulaven. Els trens seguiran acumulant més de 200 minuts
de viatge més cada dia en
comparació el 2016. Davant
la provisionalitat d’aquesta
planificació, que s’ajustarà
l’1 de març, quan faci un mes
i mig que funciona la nova
variant, la plataforma ha
activat les mobilitzacions per
pressionar i aconseguir una
proposta de mínims per a les
Terres de l’Ebre que inclogui
quatre trens diaris per sentit
d’alta velocitat, o almenys
quatre trens llançadora
fins a l’estació del Camp de
Tarragona, per enllaçar amb
els Avant que vénen de Lleida
i Saragossa.

ROQUETES:
INAUGURACIÓ DE
LES MILLORES
A LES 		
INSTAL.LACIONS
ESPORTIVES
Demà dissabte, a les 16 hores,
està prevista la inauguració
de les millores que s’han
efectuat a les instal.lacions
esportives de Roquetes amb
els accessos i els vestidors
del camp de gespa natural.
Posteriorment, a les 16.30
hores, el primer equip del
Roquetenc jugarà el partit
corresponent a la Tercera
catalana contra l’Arnes. Ja per
aquest partit s’estrenaran
les reformes efectuades als
vestidors de l’estadi municipal roquetenc.

A L’ALDEA
Trens Dignes convoca una protesta per exigir
més trens d’alta velocitat a l’Ebre
L

a plataforma Trens
Dignes ha convocat una
concentració el diumenge, 19
de gener, a l’estació central de
les Terres de l’Ebre, a l’Aldea,
a les 11 del matí.
És la primera resposta però no
serà l’última que la plataforma
faci contra els nous serveis ferroviaris que deixen l’Ebre amb
un únic tren diari d’alta velocitat. La plataforma veu una oportunitat en la provisionalitat de
la nova planificació fins a l’1 de
març i pressionaran per aconseguir un mínim de quatre trens
semi ràpids diaris, com s’havia
promès. Criden a les forces polítiques del territori a sumar-se a

les mobilitzacions. Consideren
que el territori ha de rebutjar
serveis de mínims i “residuals”
de les necessitats d’altres territoris, com el Camp de Tarragona. Amb la posada en marxa
de la nova variant ferroviària de
Vandellòs a Tarragona, les Terres
de l’Ebre perden els quatre trens
ràpids Euromed que enllaçaven
el territori amb Tarragona i Barcelona a canvi d’un únic tren
d’alta velocitat que sortirà a les
06:20 hores de l’estació de Tortosa i que, finalment, tornarà a la
tarda a les 18:30 des de Barcelona. Unirà la capital ebrenca amb
la catalana en poc més d’una
hora i mitja. “No tenim clar qui

ha aconseguit aquest servei. La
Generalitat diu uns horaris i Renfe en posa uns altres. El PSC s’ho

atribueix i la Generalitat també”,
ha explicat Josep Casadó, portaveu de Trens Dignes.

EL PERELLÓ

DE ROQUETES

Compte enrera per a
les Festes Majors

Mor un jove al Pirineu
fent esports d’hivern
D

l gener el Perelló celebra
la Festa Major, en honor a
Sant Antoni. Del 15 al 19.
El dia 17, del patró, un dels actes
més representatius són els Tres
Tombs, finalitzant amb la benedicció de tots els animals. Altres
actes populars són la festa de la
mainada, la festa del calmant, la
santornemi, el tir al plat, l’home-

natge a la vellesa, la baixada de
trastos, la festa jove… I com actes destacats del cap de setmana
festiu està la jornada de l’oli novell, el concurs literari, trobada
de bandes de música i la cursa
ciclista. Cal dir també que demà
dissabte, dia 11, tindrà lloc la Trobada de Bandes de Sant Antoni,
al pavelló (19 hores).

ues persones han mort
aquest dissabte en dos
accidents mentre practicaven
esports d’hivern al Pirineu.
Un testimoni va alertar a les
11.41 hores que havia localitzat
el cos d’un home en una canal
al camí entre la Vall de Núria i el
coll de Finestrelles, a Queralbs.
L’home, de 55 anys i veí de Corbera de Llobregat, va caure amb
raquetes per una pala de neu
d’uns 200 metres.
D’altra banda, a les 14.12 hores,
els Bombers van rebre l’avís d’un
esquiador que feia snowboard i
que va caure uns 300 metres
per la canal del Cristall, a Mon-

L’INSTITUT ESCOLA
DANIEL MANGRANÉ,
SELECCIONAT PER
PARTICIPAR EN UN
ERASMUS+ SOBRE
LA SOSTENIBILITAT

our world!, busca aprofundir en
el treball al voltant de la sostenibilitat amb alumnat de secundària de diversos països europeus.
L’Institut Escola Daniel Mangrané
de Jesús és un del cinc centre
educatius d’Europa seleccionats
per aquest programa, en el marc
de la iniciativa Erasmus+ —de
suport a l’educació, la formació, la joventut i l’esport— que
ofereix l’oportunitat d’estudiar,

formar-se i adquirir experiència a
l’estranger. La selecció del centre
jesusenc no ha estat gratuïta, i és
que dins el seu projecte educatiu
ja es contemplen diverses accions sota el lema «El món s’està
morint. No hi ha planeta B. Reaccionem?#SOStenibilitatIEDM»
que ha escollit el mateix alumnat
i que serveix com a fil conductor
d’iniciatives que implementa tota
la comunitat educativa.

A

El projecte educatiu de la Comissió Europea Look alive for

tellà i Martinet. Tenia 23 anys i
era veí de Roquetes. En els dos
rescats van participar efectius
del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) amb l’helicòpter
dels Bombers, juntament amb
agents de la Unitat d’Intervenció
en Muntanya i altres unitats dels
Mossos d’Esquadra.

montsià
MÉS
NOTÍCIES
TROBEN UN HOME
MORT A UN EDIFICI
DELS AFORES DE
LA RÀPITA
Segons va informar la Policia
Local de la Ràpita, la setmana passada es va localitzar
el cos sense vida d’un home
a un edifici del carrer Sant
Josep, als afores del municipi.
Els mateixos veïns van ser
qui van trucar per avisar
d’una olor molt forta i va ser
aleshores quan es va localitzar el cos. L’home, provinent
de Deltebre, era de mitjana
edat i es creu que podria fer
un mes des del moment de
la mort.

INCENDI EN UNA
CASA AÏLLADA
AL CAMÍ DE
L’AIGUASSERA
Aquest dissabte s’ha produït
un incendi en una casa a la
Ràpita. Es tracta d’un habitatge aïllat, situat al camí de
l’Aiguassera. El foc ha cremat
totalment una habitació i fou
extingit. Segons els bombers,
l’incendi no ha afectat cap
persona. (ebredigital.cat)

CAMPANYA DE
NADAL DE FECOAL
La campanya nadalenca de
FECOAL ja té guanyadors. Els
van anunciar des d’Alcanar
Ràdio, on es van sortejar els
tres premis d’entre les més de
10.000 butlletes dels clients
que han fet les seues compres
als comerços de FECOAL.
Els guanyadors són Miquel
Adell per la Joieria Rellotgeria
Esteller que s’emporta 600
euros a gastar als comerços
de FECOAL; Mireia Forcadell
Garcia de Calçats Miquel que
s’emporta el premi de 300 i
Maria José Tena Reverter per
Perruqueria Casla que rebrà
el xec de 100 euros. 		
Per al president de la FECOAL, Ramon Martí, “ha estat
una molt bona campanya que
es pot acreditar amb els més
de 10.000 butlletes”.
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LA RÀPITA
L’alcalde Josep Caparrós demana a l’Estat que
il·lumini la nova rotonda de l’N-340
L

’alcalde de la Ràpita, Josep
Caparrós, ha demanat
de forma oficial al servei de
carreteres del Ministeri de
Foment i a la subdelegació del
govern espanyol a Tarragona
que es posi en funcionament
la il·luminació de la nova
rotonda d’accés al municipi
des de la carretera nacional
N-340 davant els accidents
que hi ha tingut lloc les
últimes setmanes.
En aquesta comunicació oficial, l’alcalde demana finalitzar
del tot les obres d’aquest nou
accés, ja que tot i que actualment s’ha acabat la construcció
del traçat viari i s’han instal·lat

fanals, falta connectar-los a la
xarxa elèctrica.
Accidents
Des que es van finalitzar les
obres de construcció d’aquest
nou accés per l’avinguda
Catalunya, s’han produït un total de sis accidents (dos d’ells
amb ferits), l’últim aquest
dijous 2 de gener. Tots els sinistres es produeixen per sortida
de la via, travessant la
rotonda la majoria d’ells de nord
a sud, segons informa la Policia
Local.
Foto:Andrea Capilla (Canal TE)

ALCANAR
Modificació del POUM de definició de la divisió
poligonal en l’àmbit anomenat Montecarlo
E

l Ple d’Alcanar, en sessió
de data 28 de novembre de
2019, va aprovar inicialment
el projecte de modificació del
Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de definició 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.
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

PRIMERA
COOPERATIVA
AGROECOLÒGICA
SENSE ÀNIM DE
LUCRE DE L’EBRE
Una trentena de socis fundadors han posat a marxa la primera cooperativa agroecològica de les Terres de l’Ebre.

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 pu-

blica, 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. Simultàni-

L’Enllaç, com el seu nom avança, vol facilitar la compra-venda de productes de proximitat
i ecològics entre productors,
restauradors i botiguers del
territori. És una cooperativa
sense ànim de lucre i han instal·lat la seu principal a la cooperativa de l’Aldea. L’objectiu
de l’Enllaç és convertir-se en
una xarxa de distribució i central de compres sostenible i

amb responsabilitat social, fixant preus competitius i dignes
per al sector primari ebrenc.
La cooperativa tindrà un segell
de qualitat propi, el SOMEBRE,
amb criteris consensuats que
van més enllà de les exigències
del certificat ecològic estàndard.
El consumidor “un accés fàcil
al producte agroecològic de
proximitat”.

ament a aquest període d’informació pública es dona audiència
als ajuntaments l’àmbit territorial
dels quals limiti amb el d’aquest
municipi.

10
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MÉS
NOTÍCIES
EL TRAM EBRENC
DE L’N-340 TINDRÀ
16 ROTONDES
Més glorietes per a millorar la
fluïdesa i seguretat de l’N-340.
És el que es continuarà fent
al llarg d’aquest 2020 a la polèmica carretera, després que
el passat 1 de gener s’alliberés
l’AP-7. D’aquesta manera,
s’estima que cap a finals
d’enguany la carretera N-340
comptarà al tram ebrenc, de
66 quilòmetres, amb un total
de 16 rotondes, que convertixen la via en suburbana i que
s’ubiquen a les entrades dels
municipis que comuniquen
amb la carretera, permetent la
connexió de la nacional amb
altres carreteres de la zona,
així com amb els vials d’accés
als diferents municipis, urbanitzacions, indústries i zones
agrícolas adjacents. (ebredigital.cat)

DOCUMENTAL
SOBRE EL PARE
JONY A TV3
El documental “J. Pau, Jesús &
Rock’n’Roll”, que dimarts, es
va emetre al Sense ficció de
TV3, fou el programa més vist
en la seva franja horària a Catalunya, aconseguint un total
de 358.000 espectadors un
13,6% de quota de pantalla. El
documental tractava sobre la
història de Joan Enric Reverté “
el Pare Jony”.

OBRES DE
MILLORA
ENERGÈTICA I DE
L’ACCESSIBILITAT
DE L’AJUNTAMENT
DE LA SÉNIA
En data 7 de gener, s’ha publicat al perfil del contractant de
l’Ajuntament senienc l’anunci
de licitació amb procediment
obert, per a l’execució de les
obres de millora energètica i de
l’accessibilitat de l’Ajuntament.
El contracte es divideix en 2
lots. El termini de presentació
d’ofertes és el dia 6 de febrer.

terres de l’ebre

LA LLUITA CONTINUA
El tram català de l’AP-7 aixeca barreres sense
haver-se concretat el nou model de gestió
E

l tram de l’AP-7 entre
Alacant i Salou va quedar
alliberat de peatges a cap
d’any coincidint amb la
finalització de la concessió
sense que encara quedi definit
per part del govern espanyol
un model clar de gestió de les
vies d’altes prestacions.
La Generalitat ja fa mesos que
ha proposat un model d’eurovinyeta perquè, sota la premissa
que “qui contamina paga”, els
usuaris assumeixin una tarifa
plana per utilitzar autopistes i
autovies.
La plataforma veïnal ‘Prou! AP-7
Gratuïta ja” recorda que l’aixecament de barreres no posa fi a

les seves reivindicacions perquè
encara queda el tram nord per
alliberar.
Reclamen la construcció d’un
tercer carril per absorbir l’increment de trànsit que implica la
gratuïtat.
“Volem que la gent vagi més segura i l’AP-7 necessita un tercer
carril, que ja vam demanar des
del principi. Quan la gent se
senti ofegada per una autopista carregada de trànsit que recordin que així estava la N-340
i està ara la C-12. Perquè altres
vies vagin més descarregades
una altra, l’AP-7, ha d’anar més
carregada”, argumenta el portaveu veïnal, Llorenç Navarro.

SANT JAUME

TEATRE

Primera activitat de
l’any a l’Auditori

Els zombies arriben
dissabte a Ulldecona

E

L

l proper dissabte 18 de
gener, el Teatre-Auditori
municipal de Sant Jaume
d’Enveja acull la seva primera
activitat del 2020.
ESTELA I LA CLAU MÀGICA,
un musical per a tota la família

XXIV CONCURS
LITERARI SANT
JORDI VILA DE
SANTA BÀRBARA
Aquest any 2020, se celebra el
XXIV Concurs Literari Sant Jordi
Vila de Santa Bàrbara. El premi
que es convoca és el següent:
PREMI DE NARRATIVA, dotat

amb veus en directe, a càrrec
del Grup de Teatre Terra Baixa
d’Amposta. Les representacions, aquell dissabte, seran a les
17 i a les 20 hores. Col·labora
Tempo Teatre Associació Cultural.

amb 600 € i donat per l’Ajuntament, a un relat curt d’una extensió mínima de 15 pàgines, de
tema lliure; i un accèssit de caràcter local de 120 €, donat per
l’Ajuntament. El termini d’admissió dels originals acabarà el divendres 20 de març de 2020, a
les 13 hores. El veredicte del jurat
es farà públic el dia 3 d’abril de
2020. El mateix dia es donarà a
conèixer la data del lliurament

a Xarxa Ulldecona segueix
amb la programació teatral
que ofereix d’una manera
mensual als seus seguidors.
Demà dissabte es portarà a terme la primera representació
de l’any desprès de les festes.
La companyia Teatre Calànime

dels premis. Les bases específiques d’aquest concurs es poden consultar a la web municipal
www.santabarbara.cat. També es
pot realitzar qualsevol consulta
a l’Ajuntament de Santa Bàrbara,
telèfon 977 717 000.
També es convoca el XXIV CONCURS LITERARI ROGELIO FARNÓS, de caràcter local, destinat
als alumnes de l’Escola Jaume
Balmes de Santa Bàrbara.

serà qui s’encarregarà de portar
l’obra “Ningú és un zombie”. La
representació serà demà dissabte dia 11 de gener a les 18 hores,
el preu d’entrada es de 9€ adults
i 6€ els nens i poden adquirir-se
per la web ulldeteatre.org. (La
Plana Ràdio)

terres de l’ebre
MÉS
NOTÍCIES
JORNADES
CULTURALS DE
BENIFALLET
Dins de les Jornades Culturals,
dissabte passat va haver un
acte amb la presència de Pere
Alcoverro Folqué per comentar la seva obra “I va decidir
marxar...”. Un relat amb la
Carmeta i el Pelegrí com a
protagonistes en una època difícil, de patiment, però també
d’amor i amistar. Cal destacar
que “Benifallet hi apareix en
cada línia, en cada raconet... els
seus carrerrs, els costums, les
festes, la parla...”.

DIARI MÉS EBRE • divendres 10 de gener / 2020

11

SALUT
El govern va aprovar la creació de
l’empresa pública Salut Terres de l’Ebre
E

l govern de la Generalitat
a aprovar la creació de la
nova empresa pública Salut
Terres de l’Ebre, aprovant al
mateix temps que aquesta
nova empresa passi a fer-se
càrrec de l’Hospital Comarcal
de Móra d’Ebre.
La infraestructura sanitària de
la Ribera d’Ebre serà per tant
l’embrió d’una nova empresa
pública que ha de tenir entitat
i direcció autònoma, per poder
incorporar després altres hospitals municipals del territori, com
són els de Tortosa i Amposta.
La creació de Salut Terres de
l’Ebre fou un dels grans acords
que es va produir, en portes de

Nadal, en el consell executiu
que es va celebrar al Palau de la
Generalitat.
Hi ha molta expectació per veure com es resoldrà finalment un
tema que ha estat controvertit
perquè requereix de molts consensos.
Un d’ells, el territorial i els equilibris interns que requereix, tenint en compte que s’integrarà en una mateixa direcció els
hospitals de tres de les grans
capitals del territori: Tortosa,
que té l’Hospital de la Santa
Creu de Jesús vinculat a Sagessa; Amposta, que té l’hospital
comarcal gestionat per Fusmmont; i Móra d’Ebre, que fins ara

Mar Lleixà, directora dels Serveis Territorials de Salut a l’Ebre.

depenia de Gecohsa, el conglomerat vinculat a Sagessa (em-

presa nascuda de l’Ajuntament
de Reus).

POLÍTICA
XERTA VA
ACOMIADAR L’ANY
2019 AMB UNA
TRANSMISSIÓ DES
DEL CAMPANAR
Ma. Conxa Arasa i Carlos Sabaté van ser els presentadors
d’una transmissió en directe
des del campanar del municipi
xertolí, la nit de cap d’any. Una
forma original d’acomiadar
el 2019 i donar la benvinguda al 2020. Es va emetre en
directe a través de la pàgina
de Facebook de l’Ajuntament
de Xerta.

Nova polèmica entre Deltebre i el Consell del Baix
Ebre per l’exclusió del programa Treball i Formació
E

l 2019 va acabar amb
una nova polèmica entre
l’Ajuntament de Deltebre i
el Consell Comarcal del Baix
Ebre.
Els dos consellers d’Enlairem
Deltebre al Consell Comarcal
del Baix Ebre, Andreu Curto i
Carlos Serra, han fet arribar la
seua queixa a l’ens comarcal pel
fet que el municipi de Deltebre
haja quedat exclòs del programa Treball i Formació, que destina persones en situació d’atur
a treballs de manteniment als
diferents municipis de la comarca. Segons els consellers d’Enlairem, si no es corregeix esta

EL CONSELL
COMARCAL
CONTRACTA
22 PERSONES
DESOCUPADES
El Consell Comarcal del Baix
Ebre ha contractat 22 persones
en situació d’atur de llarga du-

situació Deltebre podria perdre
dos llocs de treball que haurien
de destinar-se a mantenir EbreTerra i la senyalització del Camí
Natural que arriba fins a Riumar.
Per la seua banda el president
comarcal, Xavier Faura, ha recordat que per desenvolupar
el programa Treball i formació,
els municipis han de complir
dos requisits: que hi passe la
via verda d’Adif que gestiona el
Consell Comarcal o que tinguen
contractada la recollida de residus al Copate a través del Consell. Faura assegura que ni una
cosa ni l’altra es compleixen a
Deltebre i que per això ha que-

rada per realitzar treballs relacionats amb la conservació i millora
de la Via Verda i Camí Natural del
Baix Ebre, la conservació i millora d’edificis propis i la gestió,
tractament i recollida de residus.
Els 22 contractes formen part
del programa Treball i Formació, que subvenciona el Servei
d’Ocupació de Catalunya i que
és cofinançat pel Fons Social
Europeu.

dat exclòs del programa. Des
d’Enlairem Deltebre insisteixen
en exigir una rectificació i un
informe tècnic i jurídic que explique l’exclusió de Deltebre del
programa, ja que, consideren
que s’ha donat una arbitrarietat
política en la decisió. L’alcalde
de Deltebre, Lluís soler, ha enviat també una carta al president
comarcal on demana que Deltebre puga acollir-se al programa Treball i Formació d’acord
amb el conveni interadministratiu que tenen signat l’Ajuntament de Deltebre i el Consell.
El Consell assegura però que les
condicions del programa que-

den excloses d’este conveni i
que atendre a les peticions de
Deltebre podria fer incórrer el
Consell en una il·legalitat.
(notícia d’ebredigital.cat)
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l’entrevista

MOLDÀVIA:
ENTRE RÚSSIA
I LA UNIÓ EUROPEA

EDWARD CARTER
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M

olts historiadors diuen
que Europa acaba entre
Moldàvia i Ucraïna. Mirant
qualsevol mapa d’Europa
t’adones que això no és així. Més
aviat es refereixen a la vaguetat
que sempre ha tingut Rússia
en el seu joc entre Europa i
Àsia. En tot cas, ha sigut l’actual
República de Moldàvia la que ha
pagat les conseqüències d’una
història gens favorable als seus
interessos. Russos, ucraïnesos,
romanesos i turcs l’han
disputada durant segles.
Avui portem a les nostres pàgines a
un jove moldau que viu i treballa en
una Tortosa, que ha significat per a
ell retrobar-se amb la llibertat.
Com és la Moldàvia actual?
És un país molt bonic amb molt
bona gent hospitalària, però és
molt pobra. Hem tingut una història a estones dramàtica i les conseqüències arriben fins avui.
De quina manera Moldàvia va
arribar a ser un país independent?
Des de l’any 1992. Quan va caure el mur de Berlín, l’Europa de
l’Est va recuperar la llibertat que
ens van arrabassar en finalitzar la
Segona Guerra Mundial, tot i que
Moldàvia durant un temps va arribar a ser independent. Estàvem
units a la Moldova romanesa, la
capital de la qual era Suceava. El
creador de l’estat, Stefan cel Mare
era moldau.
Per què la meitat dels moldaus
s’aferren als seus orígens romanesos i l’altra meitat als
russos?
Els orígens del país són romanesos, llatins. Quan els russos en
1812 es van annexionar el país, es
va acabar el lligam que ens unia
a Romania i va començar la influència russa. Però la veritable
influència va ser l’acabament de
la Segona Guerra Mundial. Rússia
va enviar a milers de delinqüents,
sobretot a la part fronterera amb
Ucraïna, amb tot el negatiu que
això va significar.

És veritat que Moldàvia,
juntament amb Kosovo, és
el país més corrupte d’Europa?
Lamentablement és així. Quan
hi ha molta pobresa és normal
que el més fort s’aprofiti de la
bondat i la ignorància dels seus
habitants. Avui continua havent-hi molta corrupció, començant pels polítics.

I l’escola, com era?
Ens ensenyaven romanès i rus.
Jo parlo perfectament rus. Quan
vam recuperar la democràcia
ens vam adonar que bona part
de la història ens la van segrestar. Per exemple ens deien que
tots els mals ens venien de l’Europa Occidental, que la Unió Europea era dolenta i que havíem
de mirar cap a Moscou.

Com era la vida a Moldàvia
en temps del comunisme? El
pas a la democràcia ha estat
positiu?
El pas ha estat positiu, molt més
que amb el comunisme. Hi ha la
contradicció entre la dictadura i
la llibertat. En aquella època teníem coses que avui no tenim.
Hi havia diners per comprar,
però pocs. Els meus avis, per
exemple, vivien molt malament.
No teníem dret a parlar de res
que anés en contra del comunisme, les manifestacions estaven prohibides, i de vegades, es
presentaven a casa funcionaris i
policies i requisaven el que havies estalviat, fossin diners o aliments. Vivíem en estat de por.

Teniu turisme a Moldàvia?
Molt poc, sobretot ucraïnès.
També la part romanesa de Moldova, els nostres germans, ens
visiten per una qüestió sentimental i històrica.
Quin és el futur que espera a
Moldàvia?
Romania s’ha portat molt bé
amb nosaltres. Parlem romanès
i som llatins, però dos generacions s’han criat en el comunisme rus. Ens han obert les seves
fronteres per a que poguéssim
treballar a la mateixa Romania i
a la Unió europea. Jo mateix he
accedit a la doble nacionalitat,
però no em sento romanès. S’ha
creat una consciència nacional i

Costel Luta

ens sentim moldaus abans que
romanesos, però en el cas que hi
hagués un referèndum estic segur que bona part de la societat
votaria a favor amb la unió amb
Romania.
Vius a Tortosa des de fa tres
anys. Com veus Tortosa?

Jo visc amb la meva mare i estem molt a gust. En molts aspectes Tortosa és una meravella
i la gent és molt amable i oberta.
He trobat feina i tinc molts amics
tortosins, i penso que sempre
seré un tortosí més. Et dono les
gràcies Eduardo, perquè Tortosa
conegui el meu país i a mi mateix.

publicitat
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MÉS
NOTÍCIES
PARCS
FOTOVOLTAICS A
LA RIBERA D’EBRE
Acords entre promotors i
particulars per construir parcs
fotovoltaics a les finques que
es van cremar a l’incendi de
la Ribera d’Ebre. Dotzenes de
propietaris de Flix, Vinebre
i la Torre de l’Espanyol han
signat ja preacords pels quals
cobraran mil euros anuals
per hectàrea durant 30 anys,
sempre i quan el parc fotovoltaic acabi fent-se.

MÓRA D’EBRE
DEMANA UN AJUT
PER A L’ESCOLA
BRESSOL
L’Ajuntament de Móra d’Ebre
ha sol·licitat a la Diputació
una subvenció de 32.025,00
€ per a la Llar d’Infants “La
Morera”, dins del Programa
extraordinari d’ajuts per al
funcionament de les llars d’infants publiques de titularitat
municipal i el primer cicle
d’educació infantil en escoles
rurals, curs 2018-2019.

terres de l’ebre

RIBERA D’EBRE I TERRA ALTA
Oberta la convocatòria dels ajuts LEADER per a
la creació, ampliació i millora d’empreses
J

a es poden sol·licitar els
ajuts LEADER per crear,
ampliar i millorar les empreses
situades a qualsevol municipi
de la Ribera d’Ebre i Terra
Alta. El termini màxim de
presentació de sol·licituds
s’acaba el dia 15 de gener.
Els ajuts, gestionats pel Consorci
Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques Ribera d’Ebre i
Terra Alta (CIS), estan destinats
a diversificar i promoure l’economia en zones rurals que permeten obtenir fins a un 40% de
subvenció a fons perdut per millorar o crear activitats econòmiques en els municipis integrats
a les comarques de la Ribera

d’Ebre i Terra Alta. Aquests ajuts
són convocats pel Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació de la Generalitat
de Catalunya i cofinançats amb
fons europeus FEADER.
La partida prevista al LEADER és
de 665.047,32 euros, a repartir
entre els projectes de la Ribera
i la Terra Alta. És un procés de
concurrencia competitiva, i s’adjudiquen en funció de la puntuació obtinguda. Els escollits es
donaran a conèixer el juny de
2020, i hauran d’haver iniciat les
obres abans del 30 de novembre. Preveuen sufragar fins un
màxim d’un 40% de la inversió
empresarial elegible. A tot Cata-

GASTRONOMIA

lunya, la partida d’aquest ajut és
de 7.666.666,67 euros, a repartir entre les zones rurals dels 11
Grups d’Acció Local.
Les persones que s’hi vulguin

acollir poden contactar amb
l’equip tècnic del CIS per rebre
assessorament personalitzat i
informació més detallada dels
ajuts LEADER.

GANDESA

La DO Terra Alta, present Crema controlada per
a ‘Madrid Fusion’
reduir la biomassa

LLAR D’INFANTS A
BATEA
El dimarts es va fer la inauguració de la nova Llar d’infants
al C/ Calvari. Una Llar modernitzada. L’edifici ha suposat
una inversió de 450.000
euros i disposa d’una zona
d’esbarjo i una de menjador.

FLIX: NETEJA
DE LES ZONES
AFECTADES PER
L’INCENDI
El 2 de gener es va iniciar el
curs de formació per a les
persones que participaran en
les tasques de neteja, reforestació i reconstrucció dels
terrenys afectats per l’incendi,
dins dels Plans d’Ocupació
endegats pel SOC. Pel que fa
a l’Ajuntament de Flix, són 46
les persones que han estat
seleccionades.

L

a Denominació d’Origen
Terra Alta serà present a
l’edició d’enguany del congrés
gastronòmic Madrid Fusión,
que se celebra del 13 al 15
de gener a IFEMA (Feria de
Madrid).
A més de poder tastar els vins,

ASCÓ: S’HABILITA
LA BIBLIOTECA COM
A AULA D’ESTUDI
En el passat període de vacances els estudiants que ho van
desitjar ja van poder fer ús de
la Biblioteca Municipal com a
aula d’estudi, atenent la seva
reivindicació i donant compliment al compromís dels partits

els assistents que s’apropin fins
a l’estand podran conèixer de
primera mà la Ruta del Vi de la
Terra Alta, projecte que va veure
la llum fa tot just un any i que ha
suposat un important pas endavant en la promoció de l’oferta
enoturística de la zona.

polítics que configuren l’equip
de govern d’Ascó. Amb aquesta
iniciativa és vol facilitar l’estudi a
totes aquelles persones que estiguin cursant estudis, ja siguin
oficials com no oficials.
Per poder accedir a la Biblioteca
en l’horari ampliat, cal disposar
de la targeta ciutadana i presentar una instància a l’ajuntament
sol·licitant activar el microxip de
la targeta.

E

ls Grups d’Actuacions
Forestals (GRAF) dels
Bombers de la Generalitat han
fet aquest dimarts una crema
de gestió de combustible a la
serra d’Entrebarrancs, al terme
municipal de Gandesa.
Aquesta acció consisteix en una
combustió controlada de vege-

tació amb l’objectiu de reduir el
risc d’incendis i que en cas de
foc els boscos tinguin 03menys
biomassa per cremar. Han donat
suport als GRAF els bombers voluntaris de Tivissa. La serra d’Entrebarrancs, esta situada entre
els municipis de Gandesa i Bot, a
la comarca de la Terra Alta.

terres de l’ebre
MÉS
NOTÍCIES
102 JOVES
D’ALCANAR ES
BENEFICIARAN DE
BEQUES PER AL
TRANSPORT
L’Ajuntament d’Alcanar
ha resolt la convocatòria
de beques per al transport
per estudis postobligatoris
2018-19 destinades a estudiants empadronats al terme
municipal. Enguany un total
de 102 persones que durant
el curs passat van realitzar els
seus estudis superiors fora
del municipi es beneficiaran
d’aquest ajut que compta
amb una partida de 10.000
euros. Maribel Ramon, regidora d’Educació, valora molt
positivament la quarta edició
de la convocatòria, “cada any
hi ha més sol·licituds d’estudiants. Això ens indica que el
jovent del municipi continua
formant-se després dels estudis obligatoris per a construir
el seu projecte professional, la
qual cosa és una bona notícia”
Per la seua banda, Joan Roig,
alcalde d’Alcanar, indica
que “continuarem aposant
i reforçant aquestes beques
per tal de contribuir a fer
que els més joves i les seues
famílies puguen fer realitat
allò que desitgen en l’àmbit
acadèmic”.

L’ASSOCIACIÓ DE
VEÏNS DE JESÚS
CONVOCA ELS
PREMIS JESÚS
CATALÒNIA
L’Associació de Veïns Jesús
Catalònia ha convocat la
36a edició dels premis Jesús
Catalònia, uns premis que
tenen dues modalitats: Premi
Enric Bayerri, per la promoció
d’estudis històrics sobre la
regió de Tortosa i premi Joan
Cid i Mulet, per promoure
la producció literària. En tos
dos casos, el premi es farà
públic 25 d’abril. Pel que fa al
premi Enric Bayerri es poden
presentar les obres aspirants
fins al 15 de març. Pel Joan Cid
i Mulet, fins al 28 de febrer.
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L’ALDEA
L’Ajuntament inicia la geolocalització
de masies i cases aïllades
L

’equip de govern de L’Aldea,
tal com s’havia compromès
durant la campanya electoral,
ha iniciat aquests dies, la
geolocalització de les masies i
cases aïllades.
Segons nota de l’Ajuntament,
aquesta acció permetrà que en
cas de qualsevol mena d’emergència, facilitant un número de
codi als serveis d’emergència,
podran arribar d’una manera immediata a la masia que ho hagi
demanat, guanyant en rapidesa
i sense cap classe de confusió,
fet que fins ara passava sovint.
Aquesta acció consistirà en diverses fases, la primera d’elles,
serà que personal en represen-

tació de L’Ajuntament passarà
per tots els habitatges ubicats
en zones rurals més pròximes al
nucli urbà i complimentarà una
fitxa amb dades que hauran de
facilitar els propietaris, a més
de comprovar les coordenades
para geolocalitzar les masies.
Un cop finalitzada aquesta primera fase, s’elaborarà un cens
i es dotarà de numeració a les
masies, que a la vegada els servirà d’adreça postal.
A la vegada aquestes dades es
facilitaran als serveis d’emergències, Guàrdia Municipal, CAP i
correus. També aquestes dades
recollides, serviran com a base
de dades per a la redacció del

catàleg de masies, així com per a
la senyalització i indicació de les
mateixes. L’actuació inicialment,
començarà pels disseminats i

masies de la part de l’Hostal,
passant a la resta de municipi més pròxim del nucli urbà a
continuació.

CANDELERA 2020

NOVA PRESIDÈCIA

Gessamí Caramés,
escollida pregonera

Jove Cambra
Internacional de l’Ebre

L

xef Martín Berasategui. Una feina
que compagina amb el programa ‘Cuines’ de TV3, que copresenta amb el també xef Marc Ribas. La pregonera signarà el llibre
d’honor i dispararà el coet d’inici
de Festa Major el divendres 31 de
gener, abans del pregó, que serà
al Poliesportiu.

L

’entitat Jove Cambra
Internacional de Terres de
l’Ebre, va celebrar al centre
cultural “El Maset” de la Ràpita
una assemblea de traspàs de
poders.
D’aquesta manera, l’ampostina
Mercè Adell agafa el relleu de la
presidenta sortint, la rapitenca

Georgina Matamoros. Els objectius del nou equip liderat per
Mercè Adell, és empoderar a tots
els joves, ajudar-los a potenciar
totes les seves virtuts, desenvolupant la creació de nous projectes potencials per a les nostres
terres. A la foto, a l’esquerra Mercè Adell, al costat de Georgina.

Un home de 30 anys anirà a
judici per fer tocaments a una
noia en un autocar de línia que
circulava entre Lleida i València.
La fiscalia demana un any i mig
de presó per un suposat delicte
d’abús sexual, i interessa al jutjat penal substituir la pena per
l’expulsió durant sis anys perquè
l’home es troba en situació irregular a l’Estat. Els fets van passar
el 14 de desembre quan l’indivi-

du va pujar a l’autobús i va asseure’s al costat d’una passatgera. Segons la fiscalia, amb “ànim
libidinós” en un primer moment
va tocar el pit de la noia fent
moviments circulars amb el colze esquerre i, tot i que ella li va
recriminar els fets i es va arribar
a aixecar del seient, després va
tocar-li la cama amb la mà des
del genoll i fins al maluc.
Després d’aturar l’home, cap a

dos quarts de sis de la tarda
la víctima va trucar al 112 per
alertar de la situació.
Els Mossos d’Esquadra van
desplaçar-se a la zona i van interceptar l’autocar a tocar de
l’àrea de servei del Baix Ebre,
de l’AP-7, al terme municipal
de l’Aldea.
L’home, d’origen paquistanès
i sense antecedents penals, va
quedar arrestat.

a pregonera de la Candelera
serà la calera Gessamí
Caramés Núñez. La cuinera
i pastissera és l’escollida per
ser la convidada d’honor de la
Festa Major de l’Ametlla.
Caramés treballa actualment a
Barcelona, al restaurant Lasarte,
amb tres estrelles Michelin, del

S’ENFRONTA A
L’EXPULSIÓ DEL
PAÍS PER FER
TOCAMENTS A
UNA NOIA EN UN
AUTOCAR DE LA
LÍNIA LLEIDAVALÈNCIA
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CELMA

MICHEL

PRIMERA CATALANA
L’Ascó visitarà
diumenge el Martorell
L

ELS SECRETS DE
L’ULLDECONA
El president em va dir a
la pretemporada: “farem
un equip per mantenir la
categoria i si baixem no
passa res”. Està succeint
el contrari: estan lluitant
per l’ascens. L’Ulldecona
té doble de punts, 28, que
la passada campanya en la
mateixa jornada. És dels
equips més en forma en
les últimes set jornades
(només una derrota). Un
equip amb bona combinació
de jugadors experimentats
(Fran, Moha, Ivan Gonzalez,
Miguel, Ion, Paez) amb
d’altres de joves (Pere,
Marc, Dani). Molta feina
en els entrenaments, gran
implicació, gran ambient al
vestidor. Gran treball del
mister Albert Bel que ja va
aconseguir jugar la promoció amb l’Amposta i que
ha tornat després d’un any
sabàtic. Tres interrogants.
Si seguirà la directiva, l’any
passat va faltar poc per deixar les claus a l’Ajuntament;
si seguirà el míster (porten
12 temporades sense estar
un tècnic dos anys) i si
s’unirà el futbol base a nivell
d’estructura amb el primer
equip. De moment, a gaudir.
Ja porten cinc campanyes en
la segona catalana llocs, 6,
7 i 8 i aquest any toca batre
rècord. Un club amb molta
història 104 anys. Avui li
faig un merescut homenatge a aquest gran club.

PERE BONFILL
Comencem l’any 2020 i la
primera editorial ha de ser,
malauradament, de record i de
condolència. Ens ha deixat Pere
Bonfill, que va ser president del
CD Tortosa durant el mandat
96/2000. Un president històric
perquè, amb ell, el CD Tortosa
va obtenir brillants classificacions a la Tercera divisió, sent
cinquè en la campanya 96/97
i quart en la lliga següent,
jugant un play-off d’ascens
a la Segona B en el que van
haver-hi opcions d’ascens fins
la darrera jornada de la lligueta.
A més dels anys de presidència,
Bonfill va col.laborar en altres
temporades i va ajudar a l’entitat amb patrocinis i també a
jugadors, donant-los feina a la
seua empresa. Recordo a Pere
Bonfill com un gran apassionat
del CD Tortosa. Tenia una gran
estima al club. El seu club. A
nivell personal, he de dir que
quan vaig començar a treballar
als mitjans de comunicació,
Pere Bonfill era el president
del CD Tortosa. No li agradava
sortir a la televisió, ni tenir
protagonisme. Tot al contrari.
Però jo he de destacar que vaig
tenir sempre una gran relació
amb ell. M’atenia sempre i
quan es comprometia a venir
a la televisió, venia. Em va
ajudar i va donar suport en els
meus inicis. Vaig conèixer la
seua vessant més humana. I
era gran. Per això m’ha sabut
molt greu la notícia. Ens ha
deixat un gran president del CD
Tortosa, històric. I, a més, per a
mi, un amic. Fins sempre, Pere!

MINUT 91 . A CANAL TERRES DE L’EBRE
DIUMENGE (22.35 h). Dilluns 16.30h. Resums: Martorell-Ascó, Rapitenca-Perelló, la Sénia-Ulldecona, Tortosa-Amposta, Batea-R Bítem,
Aldeana-Jesús i Maria, Catalònia-la Cava, Roquetenc-Arnes, Ebre-Santa
Bàrbara, Ginestar-Gandesa B i Tivenys-Xerta. Intervindran: Sancho (Rapitenca), Teixidó (Perelló), Serrano (la Sénia), German (Tortosa), Xavi Cid
(Amposta), López (Batea), Sergi Auré (Aldeana), Carlos Gilabert (la Cava),
Campos (Roquetenc) i Guiu (Ginestar).

’Ascó jugarà diumenge
(12h) el primer partit de
l’any, a Martorell.
L’equip de Jordi Font, després
de golejar el Catllar en la darrera
jornada de l’any passat (5-0), és
quart a tres punts de la segona
plaça, que ocupa el Santboià i a
sis del cinquè, que és el Valls. A
manca de dues jornades per al
final de la primera volta, els de la
Ribera han sumat 29 punts, una
xifra que acosta l’objectiu inicial, que era la permanència, i que
ara fa pensar en cotes més altes de cara a la segona volta del

campionat.
Cal destacar que contra el Catllar ja va debutar Avante, jugador de Capçanes que va estar al
Cambrils. Però diumenge serà
baixa per una lesió al turmell.
Així mateix, seran baixa Nico i
Cholo, sancionats. En contrapartida, podria debutar el darrer
fitxatge, l’extrem Aitor Serrano,
procedent de la Pobla de Mafumet.
Després del partit a Martorell, de
diumenge vinent, l’Ascó en jugarà dos seguits a casa, contra
el Mollerussa i l’Almacelles.

PROPERA JONADA
PRIMERA CATALANA
Martorell-Ascó diu 12h
SEGONA CATALANA
DISSABTE
P Mafumet-Bonavista 15.30h
Cambrils U-M Nova 16.30
Montblanc-Camarles 16.30h
Roda-Borges 17.30h
DIUMENGE
Rapitenca-Perelló 12h
Canonja-Gandesa 12h
Ampolla-Riudoms 16h
La Sénia-Ulldecona 16h
Tortosa-Amposta 17h
TERCERA CATALANA
DISSABTE

CD TORTOSA

S Jaume-Rapitenca 15.45h

Condol roigiblanc: ens
ha deixat Pere Bonfill

Roquetenc-Arnes 16.30h

Ametlla-Flix 16.30h
Catalònia-la Cava 16.30h

Ebre-S Bàrbara 17h
DIUMENGE
Aldeana-J i Maria 12h
Batea-R Bítem 16.15h

E

l CD Tortosa ha iniciat l’any
amb una notícia luctuosa.
Pere Bonfill, que fou president
del club, ens ha deixat aquesta
setmana als 71 anys. Bonfill fou el
màxima responsable directiu en
una època brillant de la història
de l’entitat, pel que fa al primer
equip, consolidat a la Tercera divisió. Va ser president de l’any 96
al 2000. La temporada 96/97 el
Tortosa va acabar cinquè i en la
campanya següent va ser quart,
jugant una històrica promoció
d’ascens a la Segona B. Aquell
any, amb Bonfill a la presidència
i amb Marià Curto, actual president, com alcalde, el CD Tortosa
va viure unes campanyes amb
ambició per arribar a la Segona

Amposta-Godall 17h

Corbera-Olímpic 16.30h
QUARTA CATALANA
DISSABTE
Tivenys-Xerta 15.30h
R Bítem-Masdenverge 16h
Olimpic-la Cava 18h
DIUMENGE
Pinell-Benissanet 15.30h
B, amb la contractació del tècnic
Jordi Fabregat. Bonfill va deixar
el càrrec durant la campanya
2000/01. Parlar de Pere Bonfill suposa fer-ho d’una persona
amb molt protagonisme en la
història del CD Tortosa.

Fatarella-Ebre E 15.30h
Ginestar-Gandesa 16h
Alcanar-Catalònia 16h
FEMENÍ		
Ginestar-Arnes A dis 17h

CANAL TERRES DE L’EBRE

Arnes B-Rapitenca dis 17h

Partits transmesos

F Alcanar-Batea diu 11h

P

artits que es transmetran el
cap de setmana a Canal TE.
Dissabte (22 h), Catalònia-la
Cava. I diumenge, Tortosa-Amposta (20.30 h). Amb locució

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

Tortosa E-E Delta dis 17.30h
R Bítem-J i Maria dis 20h
Roquetenc-Tortosa E diu 12h
Campredó-Gandesa diu 12 h
La Plana-LP SBàrbara diu 12.30h
SEGONA DIVISIÓ FEMENINA
Tarraco-Tortosa E diu 16h

esports
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SEGONA CATALANA

EL LÍDER VISITA LA
CANONJA

Tortosa-Amposta, el derbi ebrenc de
diumenge de Canal Terres de l’Ebre
E

l Tortosa rebrà diumenge
l’Amposta en el derbi
ebrenc de la jornada (17h).
El partit serà transmès per Canal Terres de l’Ebre el mateix
diumenge a partir de les 20.30
hores.
Un gran derbi que arriba en la
primera jornada de l’any, amb
un Tortosa colíder (19 punts de
21) i un Amposta que no ha jugat en les darreres tres setmanes (té pendent el partit ajornat
al Perelló). El darrer partit de
l’Amposta va ser, a casa, el 15
de desembre contra el Móra la
Nova (1-2).
El tècnic de l’Amposta, Xavi Cid,
del derbi, comentava que “ens

enfrontem a un equip que va
acabar l’any passat en un gran
moment de resultats i això segur que li donarà molta força i
ambició per seguir amb la bona
dinàmica. Per part nostra, ens
preocupa el fet que en les darreres cinc setmanes només hem
jugat un partit. I això, pel que fa
al ritme de competició, està clar
que es pot notar. No obstant,
intentarem que no sigui així i,
com és lògic, buscarem els 3
punts per no despenjar-nos a la
taula. La derrota contra el Móra
la Nova i el fet de no haver jugat
al Perelló, ens ha fet distanciar-nos de les primeres places.
Per això aquest proper partit

VS
és molt important, com també
el següent contra la Rapitenca.
Són dos rivals molt forts però si
volem enganxar-nos amb ells,
hem de pensar en guanyar. Som
un equip jove i aquests partits
ens aniran bé, per madurar i seguir millorant”. Abans del partit
es farà un minut de silenci en

record a l’expresident del Tortosa, Pere Bonfill.
Per al Tortosa, colíder, el derbi
serà també un partit amb doble
valor.
També és un dels 3 partits que
marcaran el seu inici de la segona volta: Amposta, a Ulldecona i
al camp de la Rapitenca.

Antoni Teixidó torna diumenge a la Devesa,
però ara a la banqueta visitant (12h)
a Rapitenca rebrà
diumenge el Perelló en el
primer partit del 2020.
Els rapitencs van acabar l’any
passat amb dubtes, perdent a
Móra la Nova i havent sumat 7
punts de 15. Un bagatge no del
tot conseqüent amb les possibilitats d’un equip que aspira
a ser campió. Per tant, el partit
és important pels rapitencs per
reivindicar-se. Davant tindran un
Perelló que està fent una bona
campanya en el seu retorn a la
categoria i que no va jugar en la
darrera jornada del 2019 per la
suspensió del partit contra l’Amposta, per la mort de la mare del

LA SÉNIA-ULLDECONA,
EL DERBI DEL
‘PANTANO’
L’altre derbi de la Segona catalana, de la primera jornada
de l’any, el disputaran la Sénia
i l’Ulldecona, diumenge a les
16 hores.
També serà molt interessant.
Els locals van acabar l’any pas-

El Gandesa va acabar el 2019
sent el líder, amb els mateixos
punts que el Tortosa. En la primera jornada de l’any, visitarà
diumenge la Canonja. El tècnic,
en principi, recupera les baixes
del darrer partit del 2019. La
única que existirà és la de Carles
sancionat.

CAMARLES:
CANVIAR LA
DINÀMICA
El Camarles va acabar el 2019
amb set jornades sense guanyar. L’objectiu per al 2020 es
canviar la dinàmica. L’equip recupera jugadors que han estat
baixa en les darreres jornades de
l’any passat. El partit de demà a
Montblanc és clau per revertir la
inèrcia de l’equip i per no veure’s
compromès a la taula al final de
la primera volta.

L’AMPOLLA REBRÀ
EL RIUDOMS

RAPITENCA-PERELLÓ

L

17

jugador de l’Amposta Guillem
Navarro.
El derbi, que fa 35 anys que no
es disputa oficialment, tindrà un
al.licient afegit com ho serà la
tornada a la Devesa, ara com a
tècnic rival, d’Antoni Teixidó.
L’exmister de la Rapitenca, del
proper partit, sobre si serà especial, deia que “a nivell personal sí
que ho serà. Vaig venir a les Terres de l’Ebre quan vaig fitxar a la
Rapitenca, una etapa amb grans
records i moments. Estic vivint
a la Ràpita i moriré a la Ràpita i
sempre he dit que em considero molt rapitenc. Però a nivell
esportiu serà un partit més en el

que sabem que no tenim res a
perdre i sí molt a guanyar. La Rapitenca, com el Tortosa, darrer
rival nostre l’any passat, disposa
d’una gran plantilla i és superior a nosaltres. No obstant, farem el nostre partit i intentarem
sorprendre, sent conscients que
serà molt complicat pel potencial de la Rapitenca”. Del fet d’haver jugat un partit en 5 setmanes,
el tècnic aclaria que “a més d’això, entre unes coses i unes altres, no hem pogut entrenar tot
el que haguéssim volgut durant
les festes. No obstant, això no
és cap excusa. Aquesta setmana
fem 4 entrenaments i buscarem

sat jugant dos partits seguits
fora de casa. A la Pobla, on van
trencar la mala ratxa de 4 jornades sense guanyar (assolint la
victòria), i a Tortosa on van caure per un ajustat 3-2.
El partit de diumenge vinent és
amb doble valor de punts en la
lluita per enganxar-se a les primeres cinc places.
Pel que fa a l’Ulldecona, dir que
l’equip va acabar l’any passat
amb una derrota dolorosa con-

tra la Pobla de Mafumet B (0-3).
Una derrota que va frenar la ratxa que portaven els falduts que
havien sumat, abans del partit
contra la Pobla, 16 punts de 18,
amb quatre victòries seguides.
L’Ulldecona també voldrà recuperar-se en el derbi que històricament és conegut com ‘el
derbi del pantano’.
El tècnic local, Juanjo Serrano,
s’enfrontarà a l’equip de la seua
població.

estar a l’alçada en el tema físic”.
Pel que fa a la Rapitenca, les negociacions amb Brayan continuen però, de moment, el jugador
segueix sense tenir la baixa. Qui
l’ha demanat per tenir més minuts ha estat el davanter Tornel
que fitxarà amb l’Ebre Escola.

L’Ampolla va acumular 8 jornades sense perdre. Però en les
dues darreres del 2019 va perdre
contra l’Ulldecona (1-2) i va empatar a Bonavista. Enric recupera efectius, excepte Joan Marc
que segueix lesionat.

MÓRA LA NOVA:
SEGUIR CREIXENT
El Móra la Nova ha viscut unes
festes amb satisfacció per les
victòries a Amposta i contra la
Rapitenca. La situació és il.lusionant. Visitarà demà el Cambrils
U, que ha canviat de tècnic. Alberto fou destituït i Amores torna a la banqueta. En principi, no
hi ha cap baixa excepte les conegudes de Bati i de Fuertes.
equip

GF

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

34
32
42
32
35
31
34
28
25
21
29
17
24
24
17
15
12
11

*un partit menys

GC PNTS

10
17
16
15
22
22
17
26
21
18
25
25
30
36
24
23
35
71

31
31
30
29
28
28
25
24
23
22
20
18
16
13
12
11
7
1

18

esports

DIARI MÉS EBRE • divendres 10 de gener / 2020

TERCERA CATALANA

POT DEBUTAR DIUMENGE MÉS
NOTÍCIES
Carlos Gilabert debuta Lucero, nou fitxatge
EL PERELLÓamb la Cava, a Jesús de la UE Aldeana
AMPOSTA EL DIA
22 DE FEBRER

C

arlos Gilabert debutarà
com a tècnic de la Cava,
demà, al camp del Catalònia.
Després del darrer partit de l’any
passat, a casa contra l’Ametlla, el
tècnic Narcís Laboria va plantejar
de no continuar. Les dificultats
per treballar, amb anades i tornades de jugadors en el primer
terç del campionat, va poder ser
el motiu. Al cap d’uns dies la directiva va concretar la incorporació de Carlos Gilabert com a nou
tècnic i, per tant, va acceptar la
decisió de Narcís.
Gilabert diu que “em va agradar
el que em va plantejar el CD la
Cava. Hi ha il.lusió per crèixer en
aquesta temporada i en properes.

Sé que han hagut canvis de jugadors durant la lliga. He de conèixer millor el que tenim i mirarem
de reforçar el que faci falta”. Per
la Cava, que recupera jugadors
com Manuel, el partit de demà a
Jesús és important per no despenjar-se de les primeres posicions, les quals són el seu objectiu.
En aquesta lluita també està ara
el Catalònia.

L

ucero va ser dels jugadors
destacats la temporada
passada al Jesús i Maria històric
que, tot i no poder pujar per la
sanció, va ser campió.
El jugador, d’Erasmus a Portugal, no ha pogut jugar fins ara en
aquesta temporada. Havia tingut
nombroses propostes, fins i tot

de la Segona catalana, però finalment s’ha decidit per la UE Aldeana, equip que fa una bona incorporació i que apuntala la plantilla
per seguir lluitant per les places
d’ascens. Lucero podria debutar
amb l’Aldeana contra el seu exequip, diumenge vinent, en el primer partit del 2020.

ESTAVA A LA RAPITENCA DIUMENGE (16.15H)
Tornel s’incorpora a
l’Ebre Escola

Batea-R Bítem, el
partidàs de la jornada

E

E

l davanter Carles Tornel, de
la Rapitenca, ha fitxat amb
l’Ebre Escola.
Tornel no disposava de tots els
minuts que desitjava, en el que
portem de temporada a la Segona catalana. La campanya
passada, quan ja va estar al primer equip, a la Primera catalana,
tampoc els va tenir i, per aquest
motiu, el jugador va demanar
poder tenir sortida i jugar amb
més continuitat, considerant
que és jove, amb projecció. La
directiva rapitenca va estudiar-ho i arribant a uns acords
amb Tornel ha acceptat que el
davanter pugui acabar la tempo-

DERBI AMB POLÈMICA
El Roquetenc va guanyar el
Catalònia (1-2) en partit de
recuperació disputat aquest
dissabte, jornada encara de
descans nadalenc. El derbi es
va reemprendre al minut 3,
amb el 0-0. Els de Roquetes,
que van fer una bona imatge,
agafen aire amb tres punts
molt valuosos per sortir de la

rada amb un altre equip. Aquest
serà l’Ebre Escola que es reforça
en la seua lluita per les primeres
places de la categoria. Tornel ja
havia sonat que estava en l’òrbita
de diversos clubs durant el que
portem del present campionat.

part baixa de la taula. Per al Catalònia fou un pas enrera en la
progressió amb que va acabar
l’any passat, sumant 11 punts
de 15. De fet, l’equip no havia
perdut des que Chema està a
la banqueta. Amb la derrota,
va deixar escapar una ocasió
d’enganxar-se als cinc primers.
La primera meitat va ser molt
igualada. Els de Roquetes es van
avançar amb un gol fantasma
que va donar l’àrbitre. La pilota,

l líder de la Tercera
catalana, el Batea, rebrà
diumenge el segon, el R Bítem.
Serà el duel de la jornada. Els
terraltins, que només han perdut
un partit de 15 disputats, tenen
3 punts d’avantatge respecte el
proper rival. Per tant, un partit
amb doble valor de punts que
pot ajustar la part alta de la taula o que pot suposar un distanciament del líder que després
afronta dos partits seguits fora,
a Santa Bàrbara i al camp de
l’Olímpic. L’Aldeana, que és tercera i que rebrà el Jesús i Maria,
l’Olímpic, que és quart, i visita el
Corbera, i l’Ebre, cinquè i que

rebrà el Santa, buscaran guanyar
per no allunyar-se de les primeres dos places. Per tant, primera
jornada de l’any jornada interessant. Diumenge nit a Canal TE, a
Minut 91, es veuran els reportatges d’aquests partits.

com es veu a les imatges de Canal Terres de l’Ebre, no va entrar
(imatge de la foto). A l’inici de
la represa, als 15 segons, Aleix
va fer un golàs que va significar
l’empat. El Catalònia havia fet
uns retocs tàctics i ja va estar
més ben posat, dominant i tancant el Roquetenc al seu camp,
amb fases de bon joc. Prades va
tenir la millor ocasió local per a
remuntar. Però amb els minuts,
el Roquetenc, amb els canvis,

va poder equilibrar el partit i en
els darrers 15 minuts el derbi es
va igualar. A darrera hora, arran
d’una acció també protestada
perquè els locals reclamen fora
de joc i una falta anterior, Víctor
Bertomeu, incisiu, va marcar l’12. El Cata va tenir una oportunitat claríssima en afegit per empatar però Iniesta va salvar-la. Al
final 1-2, i malestar a Jesús per
decisions del col.legiat que els
van perjudicar.

Jose López, tècnic del Batea.

El partit Perelló-Amposta, de
la Segona catalana, està previst recuperar-se a Carnaval,
el dissabte 22 de febrer a les 16
hores. Però els clubs han rebut
la normativa que indica que els
partits s’han de recuperar abans
del final de la primera volta. No
obstant, s’ha de considerar que
només manquen dues jornades
i per això els equips confien que
s’entrendrà el motiu i per això el
partit es es preveu recuperar la
data establerta al febrer.

QUARTA
CATALANA
El líder Ginestar, que no va guanyar els dos darrers partits del
2019 i que va perdre el primer (a
Jesús), rebrà el Gandesa B, quart.
La Fatarella, segon amb un partit més, jugarà a casa amb l’Ebre.
El Pinell, tercer, rebrà el Benissanet, cinquè. Per tant, s’enfronten
4 dels 5 primers. Una jornada,
penúltima de la primera volta,
amb doble valor de punts.
3a catalana

GF

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

58
31
36
43
36
27
26
32
30
24
25
22
31
17
19
29
18
8

GC PNTS

32
11
14
24
24
24
23
27
26
14
30
25
24
33
29
40
42
70

36
33
32
29
27
26
25
24
24
23
22
20
19
14
13
11
6
0

esports
MÉS
NOTÍCIES
CRISI DEL CLUB
TENNIS TORTOSA
El Club Tennis Tortosa,
l’entitat esportiva amb un
dels majors patrimonis de les
Terres de l’Ebre en disposar de la titularitat d’unes
magnífiques instal·lacions a la
carretera Simpàtica, i un llarg
historial social i esportiu, està
en una situació crítica pel que
fa al seu futur immediat. Un
deute bancari de centenars de
milers d’euros producte de les
inversions realitzades per les
obres de millora del club, i una
continuada baixada de socis
ha dut el Tennis Tortosa a una
situació de difícil governabilitat, amb uns serveis sota
mínims i unes instal·lacions
que per manca de recursos
econòmics s’estan deteriorant
a marxes forçades perquè
no són mantingudes com
requerixen. El procés electoral
del Club Tennis Tortosa que
preveia eleccions el passat
14 de desembre s’ha ampliat
a petició d’un grup de socis
fins a finals de gener, fet que
ha donat una mica d’oxigen
a una entitat que està vivint
els moments més incerts
de la seua història. Esgotat
el període pel qual va ser
escollida l’actual junta directiva es va obrir el perceptiu
calendari electoral que no
s’ha pogut complir. Ara amb
l’ampliació de presentació de
candidatures s’obre una petita
escletxa per trobar solució al
problema.
(ebredigital.cat)

FINAL
TERRITORIAL
DE JUDO
Els escolars de les Terres de
l’Ebre aprofitaran la infraestructura de la VI Copa Ciutat
de Tortosa Júnior i la XIII Copa
Internacional Ebrenca que es
farà aquest cap de setmana
a la capital del Baix Ebre per
disputar la Final Territorial
dels Jocs Esportius, un dels
programes de la Secretaria
General de l’Esport de la
Generalitat de Catalunya.
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HANDBOL
30 equips participen en el Torneig 3 Reis
organitzat pel Centre d’Esports Tortosa
E

l passat dissabte 4 de gener
es va celebrar el Torneig
3 Reis organitzat pel Centre
d’Esports Tortosa.
Al Pavelló del Temple pel matí es
van realitzar els partits corresponents al minihandbol repartits en
les categories prebenjamí, benjamí i aleví on hi van participar una
gran quantitat de nens i nenes
provinents de centres educatius
i localitats de la província de Tarragona. Per la tarda, va ser el torn
per a les categories infantil masculí
i femení.
Al pavelló de Ferreries, per la seva
banda, durant el matí i tarda es van
disputar els partits corresponents a
les categories cadet i juvenil masculí i femení. En total s’hi van aplegar més de 30 equips que tots van
rebre un trofeu per participar-hi
i uns 300 jugadors i jugadores. A
part dels partits, també es va realitzar el concurs de penals com sol
ser-hi habitual, que sempre té una
gran expectació.
Des del Centre d’Esports Tortosa
es vol agrair a totes les entitats municipals, governamentals, sponsors i col·laboradors que ho han
fet possible al mateix temps que el
gran ambient esportiu i de germanor que hi va haver durant el dia.

Resultats
per categories:
Prebenjamí
1-Cinta Curto Blau
2- Cinta Curto Taronja
Benjamí
1- Vendrell
2- Cinta Curto Blau
Aleví
1- Hospitalet
2- Cinta Curto Taronja
Infantil masculí
1-Vendrell
2-Tarragona
3- CE Tortosa
Infantil femení
1-Tarragona
2- CE Tortosa
3- Vendrell
Cadet masculí
1-Tarragona
2-Tortosa
3- Vendrell
Cadet femení
1- Ascó
2- CE Tortosa
3- Vendrell
Juvenil masculí
1-CE Tortosa
2-Vendrell
Juvenil femení
1-CH Ascó
2- CE Tortosa

CLUB NATACIÓ AMPOSTA A TIVENYS
Tret de sortida a les
Campionat comarcal
competicions del 2020 de Cros Escolar
E

l Club Natació Amposta
ha donat el tret de sortida
al nou any, i amb ell, a les
jornades i competicions de la
temporada.
És per això que el passat divendres dia 3 de gener, “els nostres
nedadors de la categoria Alevina
del club; Marc Jordà, Pau Nikita i
Blai Escribà, van participar al Trofeu Nedador Complet DS Reis
Aleví, que es va portar a terme a
les instal·lacions esportives del @
clubnataciobarcelona”.
En aquest trofeu varen participar els millors 80 nedadors/
es de cada any de la categoria
aleví (2008, 2007, 2006 masculí

i 2008, 2007 femení) de Catalunya classificats en la prova de
200m estils. Les proves en nedar
van ser: 100m de cada estil (papallona, esquena, braça i crol).
Els nostres nedadors, gràcies als
bons resultats van aconseguir
classificar-se tots 3 a la final per
nedar la prova dels 100m estils”.
Cal recalcar que Marc Jordà, es
va quedar molt aprop de la mínima nacional de 100m lliures, i
Pau Nikita de la mínima de 100m
esquena. “Des de la direccció
tècnica del club volem agrair el
gran treball d’aquests nedadors,
i els encoratgem a seguir treballant”.

A

quest diumenge 12 de
gener tindrà lloc a Tivenys
la tercera i última jornada
del campionat comarcal de
cros escolar del Baix Ebre que
inclou un total de catorze
curses.
Hi participaran des d’esportistes
juvenils, nascuts els anys 2002 i
2003, fins els més petits nascuts
l’any 2016. S’establiran dues classificacions, una individual i una
altra per equips. El circuit, com
ara fa tres anys, estarà ubicat al
voltant del parc de Tivenys un espai que reuneix unes condicions
òptimes per al desenvolupament
de les curses, que començaran

a partir de les onze del matí. La
prova forma part del programa
d’activitats dels Jocs Esportius
Escolars de la Secretaria General
de l’Esport que coordina a nivell
comarcal el Consell Esportiu del
Baix Ebre, i en aquesta ocasió
amb el suport organitzatiu de
l’Ajuntament de Tivenys i del Club
Atletisme Terres de l’Ebre.

20
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ROQUETES
El Volei Roquetes és escollit el millor
esportista en els primers premis esportius
L

’equip sènior masculí del
Club Volei Roquetes va
guanyar el premi a millor
esportista del 2019 de la ciutat
de Roquetes.
El municipi va celebrar la seua
primera edició dels premis esportius en la qual es van lliurar
prop d’una trentena de guardons a entitats i esportistes.
L’Ajuntament també va atorgar
tres mencions especials. A Albert
Giné per la segona posició per
equips a la Marató de Sables al
Desert del Sáhara. A l’equip Sènior Femení del Club de Futbol
Sala de Roquetes per la seua victòria a la Copa Tarragona. I a la
societat de caçadors ‘La perdiz

Roquetense’ pel seu 75è aniversari.
L’equip sènior masculí del Club
Volei Roquetes va fer història
pujant a la categoria en la que

competeix actualment, estant a
l’elit d’aquest esport. Una gran
feina del Club Volei Roquetes
que és un referent al país i que,
a més del sènior, està fent una

gran labor des de la base, amb
un gran nombre de joves que
s’incorporen a l’entitat perquè és
un esport molt arrelat al municipi.

ALCANAR
La jugadora de bàsquet, Aida Castell, rep un
merescut reconeixement a la Gala Esportiva
L

a jugadora de bàsquet
internacional Aida Castell ha
estat elegida millor esportista
2019 a la Gala Esportiva
Canareva i Casenca que va tenir
lloc al Centre Cívic d’Alcanar.
Castell, que aquesta temporada
ha fitxat per l’equip i la universitat
nord-americana Jefferson College, juga ara a la lliga universitària
femenina dels Estats Units. La jugadora ha agraït el reconeixement
a l’Ajuntament, al Club de Bàsquet
i a la seua família. Durant la gala
s’han fet 14 reconeixements a
entitats, 12 mencions especials, i
s’han atorgat 4 premis especials a
joves del municipi. Dins d’aques-

TORNEIG CAP NEN/A
SENSE JOGUINA
El passat 4 de gener de 2020,
va tenir lloc al Camp de l’Aube
- Jesús i maria, el torneig de
FUTBOL SOLIDARI,
(CAP
NEN/A SENS JOGUINA), organitzat per Aleix Franch amb
els Avatars Academy. Un torneig en categoria aleví amb

ta última categoria, a banda del
guardó a millor esportista també s’ha premiat com a promesa
esportiva Edith Soler, per la gran
temporada que ha fet en el món
del twirling tant a nivell nacional
com mundial. L’altre dels premis
especials ha sigut el de trajectòria esportiva per a Josep Sancho,
per la pràctica del tir al plat, que
any rere any acumula guardons
com el d’enguany de campió de
Catalunya de pistola de 9mm.
L’altre premi especial ha estat per
a l’Esdeveniment esportiu més rellevant del 2019 que ha tingut lloc
a Alcanar, aquest any, la pujada al
Mirador. Les mencions especials

han estat per als 30 anys de bàdminton, per a Aitor Pla del Motor
Esport Club Alcanar, Hèctor Pla
del Motor Esport Club Alcanar,
el pilot Jordi Antonio Sancho, el
pilot Aleix Saumell, per al triatleta
Antonio José Adell, la taekwondista Berta Agustín, per al Fe-

l’objectiu de recaptar fons per
la campanya de CREU ROJA
JOVENTUT (cap nen/a sense
joguina). Els beneficis van anar
destinats a Creu Roja Deltebre
amb més de 300 euros recollits.
Un torneig amb 16 equips participants entre Terres de l’Ebre,
Tarragona i comunitat valenciana. Tot i el fred, es va viure un
gran ambient amb grans i emocionants partits de futbol sobre-

tot amb les semifinals i final que
van anar als penals.
El Santes Creus va ser el campió
després de remuntar i empatar
1-1 a la final contra l’Amposta,
on va guanyar als penals 2-3.
Els Avatars Academy fou el tercer classificat després de guanyar al Tortosa. 5é lloc: Santes
Creus B, 6é lloc: Rapitenca. 7é
lloc: Marc Bartra i 8é lloc: Masdenverge.

mení Club de Futbol, l’esportista
del Club Deportiu Alcanar Mario
Maza, l’atleta Ahmed El Mostafa,
la culturista Rossana Sancho Sanz
i els Veterans Alcanar. La setena
edició de la Gala Esportiva va reunir més de 400 persones. (ebredigital.cat)

AHIR
DIJOUS
INAUGURACIÓ
DE LA PENYA
BLANC I BLAVA
D’ALCANAR I LES
CASES
Ahir dijous 9 de gener va tenir
lloc la inauguració de la Penya
Blanc i Blava d’Alcanar i Les
Cases, la més meridional del
territori català. Aquest acte es
va dur a terme al Bar Moreno
d’Alcanar, seu oficial de la
recent penya perica. En la
inauguració van ser-hi, des de
la FCPE (Federació Catalana
de Penyes de l’Espanyol) la
seva Presidenta Araceli Pérez
així com representació del
Club. Tot seguit es va lliurar
el Premi Perico de l’Any, que
ofereix aquesta nova penya,
dotat del pes del guanyador
en cítrics, producte molt
arrelat i distintiu del municipi canareu. Finalment, en
l’acte d’inauguració, també hi
participaren, en un petit col·
loqui, els periodistes Manolo
Cabezón, Sergi Mas i Francesc
Via.
Durant la tarda, amb gran
ambient espanyolista, també
es va presentar l’escut de
la nova Penya Blanc i Blava
d’Alcanar i les Cases. A l’escut
apareix una vespa blanc i
blava, molt vinculada a la seu
de la Penya al municipi.

esports
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IMATGES DEL NOSTRE FUTBOL

Veterans Roquetenc,
campions de la Copa en guanyar a l’Alcanar (0-3)

L’Olímpic de Móra,
celebrant al vestidor el triomf en el darrer partit del 2019 contra l’Aldeana.

Formació de l’Aldeana
en el darrer partit de l’any passat, al camp de l’Olímpic.

El Cata B va guanyar el líder, el Ginestar,
equip que va perdre el primer partit a Jesús.

En el darrer partit del 2019, l’Ampolla va donar ànims a Guillem Navarro,
jugador ampollero, ara a l’Amposta, per la mort, el dia abans, de la seua mare.

Presentació de Carlos Gilabert
com a nou tècnic del CD la Cava.

22
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gastronomia

OLLA
ARANESA

INGREDIENTS 4 PERSONES

• 200 g - Jarret de vedella.
• 300 g - Botifarra negra.
• 150 g de cada - Orella i morro de porc.
• 2 - Ossos de vedella.
• 1/4 - Gallina.
• Ossos d’espinada salats.
• 1 - Os de pernil.
• 1/4 - Col d’hivern.
• 2 pastanagues, 1 porro i 2
patates.
• 60 g - Mongetes seques ja
remullades.
• 150 g - Fideus.
• una mica - Sagí.
• Aigua.
Per fer la pilota:
- 100 g Carn magra de porc
picada.
- 100 g Carn de vedella picada.
- 50 g- Cansalada trinxada.
- All i julivert.
- Molla de pa remullada.
- Ou.
- Sal i pebre.
- Farina.

PREPARACIÓ:
Prepareu un brou amb les carns,
el sagí i les mongetes.Deixeu-lo
bullir un parell d’hores. Afegiu a
l’olla la col, les pastanagues, les
patates i els porros. Feu la pilota barrrejant les carns amb l’ou,
la sal, el pebre, l’all, el julivert i la
molla de pa, i quan estigui consistent enfarineu-la. Al cap d’una

estona hi afegiu els fideus i la
pilota, i en l’últim moment la
botifarra negra.
Variacions:
A la pilota, en comptes de molla de pa s’hi pot posar pa ratllat. Es pot fregir la pilota abans
d’afegir-la al caldo. Bon profit!

serveis
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I M M O B I L I À R I A

S E R V E I S

/ /

R E L A X

EL PERELLÓ

LA RÀPITA

OFERTA
EN VENTA
TERRENO CON
OLIVOS
VISTAS AL MAR
AMPOLLA

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

/ /
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8.600 M, 200M
VALLADO DE JARDIN,
BARBACOA, ESTANCIA
ANIMALES

Tel. 609 689 249

677 712 549

VOLS ANUNCIAR-TE?

COMPRO

Aquest és el teu
espai privilegiat de

tractors, cotxes, 4x4,

PUBLICITAT
977 279 290

furgonetes...
i tot tipus de
maquinària ·

TÈCNICS
TITULATS
EN JARDINERIA
- Podes, gespa, escarificacions, control de plagues
(palmeres i altres), optimització del reg, rocalles, etc...

PRESSUPOSTOS
DE NOVA CREACIÓ
DEL SEU JARDÍ
I/O MANTENIMENT
SENSE
COMPROMÍS
Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadèmica, ASSEGURANÇA
de responsabilitat civil,
carnet i CERTIFICAT
d’aplicador de productes fitosanitaris, pla
d’higiene i SEGURETAT
al treball en vigor.
TEL. 615 24 66 99

www.florestajardineria.com

No importa l'any ni
l'estat
Màxima serietat. Pere

No t’ho pensis més!
VOLS
ANUNCIAR-TE?
Aquest
és el teu espai
privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290
comercial@mesebre.cat

No t’ho
pensis més!

florestajardi@hotmail.es

àries

21/03 al 20/04

comercial@mesebre.cat

tlf: 686 979 513

OFERTa

CATALANA
VARIOS MASAJES
COMPLETOS

20€

taure

21/04 al 21/05

TORTOSA

TODOS LOS DIAS
DE 9H A 21H

Bella y caliente Escort panameña.
Ven a conocer y disfrutar de la compañía de
esta sensacional Musa Del Erotismo.

631 902 400

643 766 439

bessons

cranc

02/05 al 21/06

22/06 al 23/07

lleó

24/07 al 23/08

verge

24/08 al 23/09

Secció patrocinada per:

Mart a Sagitari, et
dóna un toc d’energia extra. Comences
l’any amb empenta i
guanyis de fer cuses
noves. Pot sorgir
l’oportunitat de fer
un viatge que t’interessa força.

Et trobes que per
progressar en la
professió, has de
mirar a fora del teu
cercle immediat i
enfocar-te en indrets
llunyans. Possibles
despeses en productes informàtics.

Si bé els assumptes
materials sembla
que et tenen atabalat, pots trobar un
oasi en la formació
de temes que
t’agraden o fent una
escapada per canviar
d’escenari mental.

Entris al nou any amb
el propòsit de canviar
la manera d’obtenir
ingressos. Compte,
perquè pots perdre
la paciència amb una
persona de més edat
que la teva, sigues
prudent.

T’agafes seriosament assumptes
relatius a la salut i de
cara al 2020, et disposes a implementar
nous hàbits que
millorin el benestar.
Més desplaçaments
per motiu de feina.

Els fills poden donar-te algunes obligacions econòmiques,
però també alguna
sorpresa agradable.
Possible inici d’una
activitat de lleure o
el desenvolupament
d’un talent.

balança

escorpí

sagitari

capricorn

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

aquari

peixos

TELÈFONS D’INTERÈS

Si bé segueixes en
un procés de certa
contenció i observació, també cerques
moments per la
diversió. Millores
decoratives a la llar.
Pot aparèixer un
amor del passat.

Mart entra al teu
signe i pot portar una
dosi extra d’energia, però també
pots sentir que et
costa desconnectar.
Aprofita el moment
per moure assumptes
laborals pendents.

Entres en un any
especial, amb canvis
d’arrel. Conscient
de la gran quantitat
de feina que has
de fer, estructures
una estratègia per
avançar. Pots rebre
un ajut econòmic.

Venus al teu signe et
proposa prendre’t
les coses amb
lleugeresa. Si venies
d’una etapa austera,
ara pots viure unes
setmanes de calma
i cerques la manera
de divertir-te.

Toca redefinir objectius 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.

EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES (AMBULÀNCIES)

24/09 al 23/10
Si no fas esport, et
proposes com a
mínim, fer més exercici. Pot caure algun
regal tecnològic per
facilitar-te la vida.
Gestions relatives a
temes domèstics o
patrimonials.

24/10 al 22/11

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03

112
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a l’última

Mª CINTA LLAÓ I LLAÓ
ALCALDESSA DEL PERELLÓ

MÉS PERSONAL

E

ls primers mesos de
mandat. Avui, l’alcaldessa
del Perelló, Mª Cinta Llaó i
Llaó.

Quines han estat les principals actuacions d’aquests
primers mesos de govern?
Després de les eleccions i encara que no ho sembli, el temps
ens ha passat molt de pressa i
el nou equip de govern que estem a l’ajuntament, ampliat amb
el gran suport que ens van donar els nostres veïns i veïnes, el
primer que vam fer va ser muntar tot el calendari de l’estiu que
com tots sabeu al nostre poble
és molt intens. Hem cohesionat
un equip de 7 persones, 4 d’elles
sense experiència en tasques de
govern. Vull mencionar la dimissió per motius personals del
regidor Antonio Pallarès i la incorporació a l’equip de govern
del nou regidor David Pallarès
Martí, i des d’aquí vull agrair-los
el gran treball que estan fent.
Passat este període ens hem dedicat a preparar nous projectes,
una feina que de fora no es veu,
però que properament donarà
els seus fruits. Un d’ells serà l’arranjament de la piscina municipal i tot el seu entorn, ja que este
estiu vam patir i tot pensant que

no podríem acabar la temporada
per les constants fuites d’aigua i
el deteriorament de tota la seva
maquinària degut a la seva anti-

guitat (més de 30 anys). I com
no el dia a dia, amb la millora de
coses quotidianes, potser imperceptibles pels nostres veïns i

veïnes, però realitzades. I ara ja
fa temps que estem treballant i
establint les bases del pressupost de l’any vinent.

pioners amb energies renovables,
i farem tots els esforços per desbloquejar un projecte turístic, ara
aturat per la Generalitat.

amb els centres educatius del
nostre poble ha de ser constant
per donar resposta a les necessitats que des de l’ajuntament
els hi puguem proporcionar.
Amb els Serveis Socials continuarem oferint totes les prestacions actuals i ampliant-les si és
necessari per afavorir la igualtat
de gènere i la inclusió social.

ELS PROJECTES PEL QUE FA A:
Seguretat
Seguirem treballant perquè la
seguretat dels nostres veïns i
veïnes sigui primordial i continuarem amb la coordinació dels
guàrdies municipals amb el cos
de Mossos d’Esquadra. L’adquisició del nou vehicle amb tot
l’equipament necessari per millorar la tasca dels nostres guàrdies municipals creiem que serà
de gran ajuda per facilitar la seua
feina.
Civisme i neteja
Tenir el poble ordenat i net serà
una tasca que hem d’aconseguir
entre tots i totes, i des d’aquí
demanem la col·laboració de tot
el poble, tant pel que fa al bon

ús de les illes de contenidors i de
la deixalleria com de la recollida
dels excrements dels animals de
companyia. I des de l’ajuntament
farem campanyes de conscienciació d’estes accions.
Comerç i Turisme
Estarem al costat de l’associació
de comerciants col·laborant amb
ells amb totes les campanyes que
portin a terme. I pel que fa al turisme, promourem campanyes
per donar a conèixer el nostre
poble des de totes les vessants.
Desenvolupament econòmic:
Facilitarem la implantació de noves empreses al nostre poble,
continuarem treballant per ser

Urbanisme i mobilitat
Continuarem amb la supressió de
barreres arquitectòniques i anirem millorant la imatge del poble
perquè tingui encant per als que
hi viuen i fer-lo atractiu per als visitants. Amb la nova regidoria de
mobilitat que hem creat donarem resposta a totes les necessitats i problemes de circulació que
puguin sorgir durant el mandat.
Educació i Serveis Socials
L’educació és primordial per a
naltros i per això la col·laboració

La relació entre les associacions locals i l’Ajuntament
El nostre poble té la sort de tenir
un gran teixit associatiu i la nostra col·laboració amb elles és i
ha de continuar sent important
perquè tots tenim el mateix interès: fer avançar el nostre poble.

Com ha viscut aquests primers mesos com alcaldessa?
Intensament, amb molta responsabilitat i orgull pel gran suport
rebut i amb moltes ganes de
continuar treballant pel nostre
poble com he fet estos 8 anys
anteriors que he estat regidora.
Quin lloc de la seva població
és especial per a vostè?
El Coll de les Forques, pel significat històric que té i pel capítol
de resistència que representa per
als perellonencs.
Un personatge històric que
l’ha marcat.
A mi m’han marcat persones
molt properes.
Una frase.
No abandonis mai una tasca ni
un somni, per difícil que et sembli de realitzar.
Un llibre.
Pa negre.
Una pel·lícula.
La vida es bella.
Un hobby.
Estar amb els meus néts, cosir i
llegir.
Compartiria un cafè amb...
Amb qualsevol veí o veïna del
meu poble.
El plat que més m’agrada.
Els canelons, però els fets a casa.
Vol afegir alguna cosa més?
Posar en coneixement de tothom el nou centre emissor de
Catalunya Ràdio al nostre poble, que ens permetrà millorar
les deficiències existents amb la
cobertura d’aquesta emissora
radiofònica.
Destacar que estarem al costat
del govern de la Generalitat per
defensar els nostres drets i llibertats fonamentals, treballant i
concentrant tots els esforços des
de totes les instàncies, per poder
posar fi a la situació tan injusta
dels nostres presos polítics i exiliats.
També vull aprofitar per convidar-vos a les festes majors del
nostre poble, en honor a Sant
Antoni Abat del 15 al 19 de gener.
Festa, tradició i xalera no us faltarà. Us esperem!!

