
Les Terres de l’Ebre celebren la festivitat de Sant Antoni. A la majoria de pobles té lloc una missa en el seu honor 

i també la benedicció dels animals. Encara que, cada cop més, aquesta festivitat s’ha anat tenyint d’un aire 

més festiu que religiós. Hi ha municipis que celebren, aquest cap de setmana, des d’ahir, la Festa Major d’hivern.                  

En alguns casos, Sant Antoni és Festa patrimonial d’interès nacional.
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Edita: L’Església proposa 
cursos 
prematrimonials 
d’entre dos i tres anys

EDITORIAL

La Conferència Episcopal 
Espanyola ha proposat 

un curs de 2 a 3 anys per 
formar els nuvis de cara 
al matrimoni, perquè 
consideren que les 20 hores 
dels cursets prematrimonials 
no són suficients i perquè 
cal evitar les ruptures que, 
segons indiquen, són del 40% 
al cap de 5 anys de matrimoni 
i 60% als 15 anys.  
Aquest curs encara no és obli-
gatori com a tal, encara que 
cada diòcesi podrà decidir qui-
na és la formació que exigeix als 
nuvis per casar-se. El curs en 
qüestió constarà de 12 temes 
on s’abordarà la sexualitat, les 
relacions prematrimonials (en 
aquest apartat, els bisbes pro-
posen als nuvis la castedat fins 
després del casament), la fide-
litat, la resolució de conflictes, 
la violència masclista, la porno-
grafia, la masturbació... De fet, 

consideren la pornografia i la 
masturbació com «una amena-
ça» per als matrimonis. 
Un cop llegida aquesta notícia, 
no podia trobar millor manera 
que passar el cap de setmana 
dedicat a sèries i pelis papals i 
cardenalícies... Primer, vaig tor-
nar a veure una sèrie que segur 
que a molts de vostès els portarà 
grans records, “The Thorn Birds” 
“El  pájaro  Espino”. Recordeu al 
Pare Ralph de Bricassart, sacer-
dot ansiós de poder i l’enamo-
rada  Meggy  Cleary? Una lluita 
interna entre la vocació religio-
sa i la passió amorosa, envolta-
da per les grans extensions de 
l’estat de Nova Gal·les del Sud 
(Austràlia), que malauradament 
han estat recentment devasta-
des pel foc. Va ser una de les sè-
ries més populars del segle XX, 
un drama dels de tenir el klee-
nex a mà i una sèrie no exemp-
ta de controvèrsia en determi-

nades instàncies religioses que 
deploraven el retrat d’un sacer-
dot que tenia temptacions per 
trencar el seu vot de castedat. 
Vist des de la perspectiva actu-
al, després dels casos que han 
aparegut en els últims anys, la 
crua realitat ha arribat molt més 
lluny que la ficció. En aquest 
sentit la sensació que m’ha do-
nat en reveure la sèrie és que 
ha envellit bastant malament... 
L’altra pel·lícula, que he poster-
gat a consciència pel diumenge 
a l’hora de la beneïda migdiada, 
ha estat “Els dos Papes”, amb els 
genials  Anthony  Hopkins  i Jo-
nathan Pryce. La pel·lícula trac-
ta de resoldre, des de la ficció, 
un dels més grans misteris que 
han marcat la història del Va-
ticà en els últims  600  anys: la 
renúncia del papa Benet XVI i 
l’inesperat ascens d’un cardenal 
argentí,  Jorge  Mario  Bergoglio, 
al Tron de Sant Pere. És interes-

sant la visió que tenen els dos 
papes pel que fa al dogma, de la 
vida i de la fe... En acabar el cap 
de setmana, i saturada d’una 
mateixa temàtica, em vaig pre-
guntar? Quan i per què l’Esglé-
sia catòlica va imposar el celibat 
als sacerdots? I vaig recordar lo 
que  l’any passat va reconèixer 
l’actual Papa Francesc, 266è 
Papa de l’Església Catòlica, en 
una conversa amb diferents 
periodistes: “El celibat no és un 
dogma de fe, és una regla de 
vida que jo aprecio molt i crec 
que és un do per a l’Església. No 
sent un dogma de fe, sempre 
tenim la porta oberta per can-
viar-ho”. Resumin: la porta està 
oberta a la possibilitat de revisar 
la norma del celibat clerical que 
actualment és un reglament 
de l’Església catòlica, llavors 
un cop acabada aquesta regla, 
tindríem sacerdots casats? Em 
pregunto quins cursets de for-
mació rebran?

21 Ebre i exregidor d’Alcanar. 
Des del Col·legi, volem fer arri-
bar el condol a familiars, amics i 
companys de professió. Descansi 
en pau.

Condol per la mort 
de Josep Bort

La Demarcació Terres 
de l’Ebre del Col·legi de 

Periodistes lamenta la mort 
sobtada del canareu Josep Bort, 
col·laborador habitual de Canal 

COMUNICAT                                                                   

Ascó decreta 3 dies 
de dol per la mort del 
Regidor Salvador Florido 
Aquest diumenge 12 de 

gener ha mort el regidor 
de l’Ajuntament d’Ascó, 
Salvador Florido Florido, 
representant del grup 
municipal Independents 
d’Ascó-FIC. 
Florido ha tingut una llarga tra-
jectòria municipal ja que ha estat 
membre de la Corporació des de
l’any 1991 exceptuant el període 
2007-2011.
Des de l’ajuntament d’Ascó s’ha 
convocat un Ple Extraordinari Ur-
gent per aquest dilluns al vespre 
i s’han decretat tres dies de dol 
oficial.

La Corporació se suma a les 
mostres de condol a la família.

COMUNICAT      AJUNTAMENT D’ASCÓ                                                                 
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AJUNTAMENT D’ALCANAR                                  ANUNCI:  04/07/2019

SUPORT A LA 
MANIFESTACIÓ DE 
DIUMENGE 
Els responsables dels ens 
comarcals ebrencs han com-
paregut en roda de premsa 
a l’estació de ferrocarril de 
l’Aldea, acompanyats per al-
caldes i regidors del Baix Ebre, 
on han explicitat el suport a 
la mobilització convocada per 
la Plataforma Trens Dignes 
aquest diumenge, una acció 
de protesta per la retirada del 
servei Euromed i per l’empitjo-
rament del servei de rodalies i 
llarga distància. “Cada vegada 
hi ha més despoblament a les 
Terres de l’Ebre i un dels mo-
tius és la manca de comunica-
cions ràpides i segures, mentre 
que podem constatar com 
altres poblacions, com Figue-
res, no perden població, ja que 
tenen una bona connexió amb 
les principals àrees d’activitat 
econòmica”, ha manifestat 
Xavier Faura, president del 
Consell Comarcal del Baix Ebre, 
que hi ha afegit: “No hem de 
parar de reivindicar fins que 
tots els trens de velocitat alta 
que passen per l’estació de 
l’Aldea s’hi aturen”. Per la seua 
banda, el president del Consell 
del Montsià, Joan Roig, ha 
assenyalat que el document 
que han plantejat als respec-
tius Consells d’Alcaldes exigeix 
millorar la connectivitat de les 
Terres de l’Ebre, des de l’esta-
ció de l’Aldea, amb el nord de 
Castelló i València mitjançant 
els serveis regionals i l’alta 
velocitat. “Exigim un calendari 
d’actuacions i inversions a les 
estacions i la línia ferroviària 
R15 per tal d’acabar amb els 
punts deficients que provo-
quen la reducció de la velocitat 
dels combois i nombrosos 
incidents”, ha explicat la 
presidenta del Consell de la 
Ribera d’Ebre, Gemma Carim. 
Finalment, els presidents i les 
presidentes dels consells co-
marcals reclamen l’establiment 
de serveis ferroviaris puntuals 
i semidirectes entre la Ribera 
d’Ebre, el Camp de Tarragona 
i Barcelona, per així reduir la 
durada del trajecte.

MÉS 
NOTÍCIES

FERRAN BEL 
EXIGEIX A L’ESTAT 
QUE MILLORI 
ELS SERVEIS 
FERROVIARIS

El diputat de Junts per Catalu-
nya (JxCAT), Ferran Bel, ha la-
mentat que “no és de rebut que 
avui tinguéssim pitjors serveis 

ferroviaris a les Terres de l’Ebre 
i el Camp de Tarragona fins fa 
4 anys i tampoc ho és que els 
regionals tinguin un horari més 
elevat que el 2016. Tampoc és 
de rebut que els Euromed no 
parin a l’estació de l’Aldea-Am-
posta-Tortosa i no hi hagi trens 
substitutius, així com tampoc ho 
és que es van prometre els qua-
tre serveis d’Avant de Tortosa fins 
a Barcelona, passant pel Camp 

de Tarragona, i encara no s’hagin 
posat en marxa”. En aquesta lí-
nia Bel ha exigit que les primeres 
mesures d’aquest any per part 
del govern de l’Estat sigui modi-
ficar aquesta estructura de ser-
veis ferroviaris que perjudica el 
nostre territori. Així mateix, el di-
putat de JxCAT ha assegurat que 
“la Generalitat de Catalunya ha 
tingut en tot moment la predis-
posició de mantenir el conveni 

perquè els Euromed continu-
essin parant a l’estació de l’Al-
dea-Amposta-Tortosa, i així ho 
ha traslladat a les comissions i 
també per escrit al secretari ge-
neral de l’Estat”, assegura Bel. A 
més, ha afegit que “la Genera-
litat de Catalunya també està 
assumint el cost dels Avant, per 
tant és totalment fals que sigui 
la Generalitat qui hagi volgut 
retirar els serveis de l’Euromed”. 

POLÍTICA
Front comú dels Consells d’Alcaldes ebrencs 
per reclamar un servei ferroviari digne
Els presidents i les 

presidentes dels quatre 
consells comarcals de les 
Terres de l’Ebre han convocat 
d’urgència els Consells 
d’Alcaldes respectius amb 
motiu de l’entrada en 
funcionament del Corredor 
del Mediterrani ferroviari i dels 
greuges que implica per les 
comarques ebrenques.       
Així, avui s’han reunit el Consell
d’Alcaldes del Baix Ebre, el del 
Montsià, el de la Ribera d’Ebre i 
el de la Terra Alta. “Els presidents 
i les presidentes dels consells 
comarcals hem decidit fer un 
front comú i hem proposat als 
alcaldes que els respectius plens 

aproven una moció per un ser-
vei ferroviari digne a les Terres 
de l’Ebre, un servei que ha em-
pitjorat amb l’entrada en funci-
onament del desdoblament de 
la via ferroviària entre Vandellòs 
i Tarragona”, ha explicat la presi-
denta del Consell Comarcal de 
la Terra Alta, Neus Sanromà, 
que juntament amb el president 
del Consell del Baix Ebre, Xavi-
er Faura; el president del Con-
sell del Montsià, Joan Roig i la 
presidenta de la Ribera d’Ebre, 
Gemma Carim, han explicat els 
acords que s’han adoptat. A més 
dels trens Euromed, el manifest 
demana que s’incremente el 
servei de trens tipus Avant, amb 

origen i destí a l’estació de Tor-
tosa (i amb aturada l’Aldea), per 
a garantir amb una freqüència 

L’ALDEA
Diumenge, manifestació contra la degradació 
del servei ferroviari, convocada per Trens Dignes
El lema de la manifestació 

serà: “per uns serveis 
dignes, ni un tren menys”. Està 
convocada per la Plataforma 
Trens Dignes de l’Ebre i el 
Priorat per al diumenge 19 de 
gener a les onze del matí a 
l’estació de l’Aldea-Amposta-
Tortosa.         
“Dilluns va començar a funcionar 
el nou tram de doble via entre 
Vandellòs i Tarragona, però en 
lloc d’apreciar les millores que 
s’havien promès, perdrem qua-
tre connexions diàries d’anada i 
tornada d’Euromed”. Trens Dig-
nes valora psoitivament que els 
polítics ebrencs estiguin pujant 

al tren de les protestes. 
Dilluns fou el primer dia de fun-
cionament del nou corredor 
ferroviari. Va estar marcat pels 
retards que van acumular tots 
els trens Talgo i Regionals que 
es van mantenir, però també 
perquè l’Euromed ja no es va 
aturara l’Aldea. Els usuaris insis-
teixen que la nova infraestructu-
ra ha de permetre recuperar els 
temps de viatge fins a Barcelona 
que hi havia el 2016, abans que 
s’oficialitzessin els constants re-
tards. S’han reduït alguns minuts 
però anar en tren a la capital ca-
talana segueix costant, de mitja-
na, més de dues hores i mitja. A 

regular una connexió ràpida tant 
amb Barcelona com amb l’esta-
ció del Camp de Tarragona. 

l’exterior de l’estació de l’Aldea, 
set autobusos van esperar per 

si fallava alguna cosa i calia fer 
trasllats per carretera.

Els 4 presidents dels Consells Comarcals ebrencs, amb alcaldes i regidors, ahir.
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ALTRES MOCIONS 
DEL PLE DE 
TORTOSA
El ple de Tortosa d’aquest di-
lluns també ha mostrat el seu 
rebuig a la resolució de la 
Junta Electoral Central mit-
jançant la qual pretén inha-
bilitar el president de la Ge-
neralitat, Quim Torra, i deixar 

sense efecte la credencial com 
a eurodiputat al diputat electe 
Oriol Junqueras. 
Ho ha fet amb la moció propo-
sada per les entitats municipa-
listes de l’AMI i l’ACM, que s’ha 
presentat des de Presidència.

Vot contrari del PSC
La moció de l’AMI i l’ACM ha 
comptat amb els vots a favor 
de Junts, Movem, Esquerra i la 

CUP, i el vot contrari del PSC i 
Ciutadans.
Pel que fa a la resta de mocions, 
també s’han aprovat la presen-
tada per Junts per Tortosa per 
a la millora del servei ferroviari 
a l’Ebre després de l’entrada en 
funcionament del Corredor del 
Mediterrani; les dos planteja-
des per Movem, per a la crea-
ció d’una taula local d’infància i 
adolescència, i per establir me-

sures de protecció dels co-
merços històrics de la ciutat; 
la moció d’ERC per garantir la 
independència i pluralitat dels 
mitjans de comunicació pú-
blics locals; i les dos del PSC, 
per a la correcta implantació 
de la Renda Garantida de Ciu-
tadania, i per establir mesures 
que revertisquen el despo-
blament i l’envelliment en el 
medi rural.

VOX AL PLE DE 
TORTOSA  
Un petit grup de represen-
tants de Vox ha irromput al 
ple de Tortosa d’aquests di-
lluns i han mostrat banderes 
espanyoles quan la moció ha 
estat aprovada. La presiden-
ta provincial de Vox, Isabel 
Lázaro, ha defensat que la 
llei de memòria històrica no 
defensa els dos bàndols ni 
aporta concòrdia i ha insistit 
que cal respectar el resultat 
de la consulta popular sobre 
el monument o, si més no, 
repetir-la. “Quan es va fer la 
consulta molta gent va apos-
tar perquè no el toquessin, 
gent de diferents opinions. 
Aquesta moció la veiem fora 
de lloc”, han apuntat les 
simpatitzants de Vox.

PRIMER PLE DEL 
NOU GOVERN  
El ple ordinari de gener de 
l’ajuntament de Tortosa 
ha estat el primer del nou 
govern municipal integrat 
per Junts i el PSC. Ara, el nou 
primer tinent d’alcalde, Enric 
Roig, ocupa l’escó situat a 
l’esquerra de l’alcaldessa, 
Meritxell Roigé, i al següent, 
s’asseu la cinquena tinent 
d’alcalde, la socialista, Dolors 
Bel.

MOVEM TERRES 
DE L’EBRE ES 
CONSTITUEIX 
COM A PARTIT 
POLÍTIC 
Movem Terres de l’Ebre cele-
brarà aquest dissabte, 18 de 
gener, a Tortosa l’assemblea 
constituent com a partit polí-
tic, amb personalitat jurídica 
pròpia. En l’assemblea hi par-
ticiparan representants de les 
diferents agrupacions locals 
que van presentar-se a les 
passades eleccions municipals 
sota el paraigua de la marca 
Movem o a través d’acords 
amb ella i altres persones que 
han volgut implicar-se en 
aquest projecte polític.

MÉS 
NOTÍCIES

POLÍTICA
El ple aprova descatalogar el monument 
feixista del riu amb l’únic vot en contra de C’s
El ple de l’Ajuntament 

de Tortosa ha aprovat, 
amb l’únic vot en contra del 
regidor de C’s, descatalogar 
el monument feixista al mig 
del riu Ebre.       
Com la nova regidora del PSC 
no disposava encara de l’acta, 
19 de 20 regidors de la corpo-
ració municipal –JxCat i PSC al 
govern, Movem, ERC i la CUP, a 
l’oposició- han donat suport a 
la proposta de retirar-lo del ca-
tàleg patrimonial del POUM, en 
el qual va ser inclòs l’any 2007. 
La iniciativa, aplaudida pels 
membres de la Comissió per 
la Retirada dels Símbols Fran-
quistes que han assistit al ple, 

no suposarà que el consistori 
s’encarregui de la retirada. 
El govern municipal ha reite-
rat que no té competències i 
ha recordat el compromís de 
la Generalitat de fer-ho amb la 
llei de memòria històrica. 
La Comissió per la retirada dels 
símbols franquistes de Tortosa 
ha celebrat l’aprovació de la 
descatalogació del monument 
del riu i l’entenen com un pri-
mer pas per a la seva retirada, 
cinquanta-tres anys més tard. 
Han destacat “l’evolució de la 
mirada i posicionament per 
part de determinats partits” a la 
ciutat, quan es complien també 
onze anys del primer acte pú-

blic del moviment veïnal. 
“És una votació històrica i l’en-
tenem com una petita victòria”, 

VORA PARC
Arranjament de voreres 
i substitució d’arbrat
Aquesta setmana, l’àrea de 

Serveis de l’Ajuntament 
de Tortosa ha iniciat les obres 
d’arranjament de voreres a la 
zona de Vora Parc.        
Els treballs suposen la renova-
ció dels trams més malmesos 
de l’entorn així com la substi-
tució parcial i esponjament de 
l’arbrat existent en aquesta part 
de la ciutat. Precisament, la ti-
pologia d’arbrat que hi ha en 
aquests carrers provoca que, 
amb el creixement expansiu 
de les arrels i de les soques, es 
produïsca el trencament dels 
escocells i l’aixecament d’al-
guns trams de vorera. L’actu-

ació ara iniciada se centra al 
carrer Rosa Maria Molas, en el 
tram que va dels carrers Sori-
ano Montagut al Sebastià Juan 
Arbó. S’afegeix, d’aquesta ma-
nera, a una primera actuació 
feta a la part posterior del te-
atre auditori Felip Pedrell me-
sos enrera, on ja es van reno-
var les voreres afectades i s’hi 
va substituir l’arbrat. Ara, a més 
de substituir el paviment aixe-
cat, també se substituirà la línia 
elèctrica i l’enllumenat públic 
en aquest carrer. 
L’actuació compta amb un 
pressupost total de 60.337,70 
euros. 

TREBALL
40 contractes a 
persones a l’atur
L’àrea de Promoció 

Econòmica de l’Ajuntament 
de Tortosa ha contractat 
40 persones en el marc de 
tres programes laborals 
adreçats a col·lectius a l’atur, 
subvencionats pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC). 
24 de les  persones contractades 
s’inscriuen dins del programa 
Treball i Formació. Un altre dels 
programes és l’Enfeina’t, que 
suposa la contractació durant tot 
un any d’11 persones en situació 
d’atur de llarga durada. L’objectiu 
és facilitar-los la inserció laboral 
proporcionant-los un contracte 
laboral i un acompanyament de 

reforç al llarg de la contractació. 
Així mateix, el programa de 
Garantia Juvenil ha suposat la 
contractació durant 6 mesos de 
5 persones a temps complert 
en modalitat de pràctiques, amb 
l’objectiu de millorar l’ocupabilitat 
amb l’adquisició d’aptituds i 
les competències derivades 
de la pràctica laboral. A les 40 
persones, al febrer s’hi sumaran 
44 contractes més, corresponents 
al programa Treball als Barris, 
amb una subvenció del SOC. El 
regidor de Promoció Econòmica, 
Sisco Pepió, ha posat en valor la 
possibilitat de contractar una xifra 
tan important de persones.

ha dit Ester Baiges, portaveu de 
la Comissió per la retirada dels 
simbols franquistes.
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CULTURA
Antonio Solé, Antonia 
P. Ripoll, Manola 
Forcadell i Toni Costes, 
protagonistes de 
’Biografies Ampostines’

Per novè any consecutiu, 
es presenta un nou cicle 

de ‘Biografies Ampostines’ al 
Museu Terres de l’Ebre.
En aquesta nova edició, les 
personalitats escollides són re-
presentants de diversos camps 
professionals: la música, l’art, 
l’esport i la cultura, així com els 
oficis i artesanies de tot el se-
gle XX i inicis del XXI, i que han 
contribuït amb les seves apor-
tacions a conformar la ciutat 
dinàmica i oberta que conei-
xem avui.
Com ja és tradició, el cicle in-
clou 4 biografies que desta-
quen en la història d’Amposta. 

Enguany, les persones escolli-
des són: Antonio Solé, Antonia 
P. Ripoll, Manola Forcadell i 
Toni Costes. 
Aquestes conferències estan 
presentades per diversos in-
vestigadors locals i per col·la-
boradors i familiars.
El cicle té com a objectiu re-
cuperar i divulgar les vivències i 
els treballs realitzats per perso-
natges vinculats amb la ciutat 
d’Amposta. 
Les conferències tindran lloc 
del proper dijous dia 23 de ge-
ner al 13 de febrer a les 19.30 
hores, a la Sala d’Actes del Mu-
seu Terres de l’Ebre.

MANEL MARGALEF

FESTIVAL LO RIU SONA 

Nou director del Museu d’Art 
Modern de la Diputació

‘La venda’ de Miki Nuñez estarà a 
Amposta el 30 de Maig

L’ampostí Manel Margalef 
serà el nou director del 

Museu d’Art Modern de la 
Diputació de Tarragona (MAMT) 
després de resultar seleccionat 
en el concurs públic per cobrir 
la plaça de cap de secció 
d’aquest equipament cultural. 
Margalef assumirà la direcció del 
MAMT a partir del proper dia 15 
de gener en substitució de Rosa 
Ricomà, que va ocupar el càrrec 
durant 22 anys i es va jubilar l’any 
2018. Durant el 2019 ha assumit 
les funcions de forma provisional 
Marisa Suárez, cap del Projecte 
de difusió del MAMT. Doctor en 
Belles Arts per la Universitat de 

Barcelona i llicenciat en Història 
de l’Art per la mateixa universitat, 
Manel Margalef (Amposta, 1963) 
és artista i professor a l’Escola 
d’Art i Disseny de la Diputació a 
Tarragona i professor associat al 

departament de Pedagogia de la 
URV. L’any 1996 va rebre el XXVIII 
Premi Julio Antonio d’Escultura 
Biennal d’Art de la Diputació i l’any 
2003 el Premi IV Biennal d’Arts 
Plàstiques Rafael Botí.

Des de l’Ajuntament d’Ampos-
ta s’ha fet públic que el can-
tant Miki Nuñez farà un concert 
aquest 2020 a la ciutat d’Am-
posta, dintre del Festival ‘Lo Riu 
Sona’,  el proper 30 de Maig.  
La recaptació d’aquest festival, 
que arriba a la seva 3era edició, 
aportara 2.500 euros per a Creu 
Roja.
L’artista actuarà aquest diven-
dres a la Sala Paris de Màlaga, i 
el concert que farà més proper 

a les Terres de l’Ebre serà al Tar-
raco Arena Plaça de Tarragona, 
el dia 14 de febrer. 
Núñez visitarà la capital catala-
na el 9 de maig i realitzarà l’ac-
tuació a la Sala BARTS.
Miquel Núñez és un cantant ca-
talà que es va fer popular per 
haver participat en el concurs 
Operación Triunfo 2018 i per 
haver representat a Espanya al 
Festival d’Eurovisió 2019 amb la 
cançó “La venda”.Miki Nuñez.

 L’AJUNTAMENT 
CONTRACTA 
TRENTA PERSONES 
ATURADES DE 
LLARGA DURADA

Fins a 30 persones van co-
mençar a treballar dimarts 
7 de gener a l’Ajuntament 
d’Amposta en el marc dels 
programes Treball i Formació 
i Enfeina’t, del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya (SOC). 
En concret, s’han contrac-
tat deu persones aturades 
de llarga durada dins el pro-

grama Treball i Formació per 
ocupar set llocs d’operaris i 
operàries de neteja, dos agents 
cívics, dos auxiliars d’informa-
ció, un conductor/a de camió, 
un ajudant/a d’electricista qua-
tre peons d’obra pública, un/a 
operari/a d’obra pública i dos 
pintors o pintores. 
Aquestes persones eren totes 
aturades de llarga durada, no 
perceptores de prestació per 
desocupació o subsidi ni de 
l’ajut del Programa Requalifi-
cació Professional (PREPARA), 
preferentment majors de 45 
anys (PANP), persones destina-
tàries de la renda garantida de 

ciutadania (PRGC), o dones 
en situació d’atur (DONA). El 
programa inclou dos tipus 
d’accions en funció de la du-
rada del contracte que és de 
sis o dotze mesos.
Quant al programa Enfeina’t, 
s’han contractat deu perso-
nes per a la realització de tas-
ques d’auxiliars administrati-
ves i peons especialitzats no 
qualificats. 
El programa permet contrac-
tar persones inscrites a l’Ofi-
cina de Treball durant un mí-
nim de 12 mesos, continuats 
o no, dins d’un període de 18 
mesos.
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BALFEGÓ: PRIMERA 
COCTELERIA DE 
TONYINA ROJA
Balfegó, de la mà de Tunate-
ca i Diageo Reserva WORLD 
CLASS, ha creat un innova-
dor projecte de cocteleria de 
tonyina roja que harmonitza 
aromes i escumes de diferents 
parts d’aquesta espècie amb 

begudes espirituoses d’alta gam-
ma com la ginebra Vila Ascenti, 
whisky de malta Cardhu 12 anys, 
vermut blanc Belsazar o Mezcal 
Casamigos. Tres còctels: Med 
Fizz, After Dotze i Dashi Oaxa-
queño, donen nom a l’original re-
sultat de la fusió d’aquestes dues 
disciplines, gastronomia i Cocte-
leria. Balfegó ha triat el congrés 
MADRID FUSIÓ per presentar la 
carta de còctels de tonyina roja.

ACABADA LA 
NOVA ROTONDA 
DEL CAMP NOU DE 
DELTEBRE
Divendres passat van finalit-
zar de forma oficial les obres 
de la rotonda del Camp Nou, 
amb la plantació de gespa 
i la instal·lació del reg. La 
finalització d’aquestes obres 
coincidien amb l’inici en pocs 
dies de la construcció de la 
nova rotonda a l’encreuament 
de la TV-3454 amb el carrer 
Pintor sorolla, una altre del 
punts negres de la sinistralitat 
a Deltebre. El departament 
de Territori i sostenibilitat 
ha col·locat ja els cartells que 
anuncien l’inici de les obres. 
Cal recordar que el projecte 
d’aquesta rotonda es va mo-
dificar per evitar l’enderroc de 
les cases que hi ha a la zona.

A LA VENDA LES 
ENTRADES PEL 
CONCERT DE 
CANDELERA
Les entrades pel concert de 
Candelera d’Itaca Band i XEIC 
ja estan a la venda. Tots dos 
grups actuaran dissabte 25 
de gener, al Poliesportiu de 
l’Ametllar. La regidoria de 
Festes va obrir divendres 
passat la venda per Internet, 
i també es podran comprar a 
l’Ajuntament.

PREMIS LITERARIS 
DE L’AMETLLA DE 
MAR
L’Ametlla de Mar ha obert 
la convocatòria del Premi de 
Narrativa Vila de l’Ametlla 
de Mar i del Premi Nit de 
Poesia al carrer Serà el 28è 
any que se celebra el Premi 
de Narrativa Vila de l’Ametlla 
de Mar i l’11è del Premi Nit de 
Poesia al carrer. Com a nove-
tat, enguany els participants 
hauran d’enviar només una 
còpia impresa amb la plica, 
a més d’un correu electrònic 
amb l’obra en format digital. 
Joan Callau és el coordinador 
dels Premis Literaris. 

MÉS 
NOTÍCIES

DELTEBRE
Classes de preparació 
per a la maternitat

L’Ajuntament de Deltebre 
segueix treballant per 

ampliar els serveis que ofereix 
el Centre Esportiu del Delta.
S’ha signat un conveni de col·la-
boració amb l’Institut Català de 
la Salut que permetrà la realit-
zació d’activitats d’aigua espe-
cífiques per a les dones emba-
rassades. L’alcalde, Lluís Soler, 

ha explicat que “volem obrir les 
portes del Centre Esportiu del 
Delta als col·lectius que neces-
siten d’activitats específiques 
per a la millora del seu benestar. 
Amb aquesta acció volem dotar 
d’eines i cuidar a les futures ma-
res per tal de facilitar la gestació 
del seu nadó amb els beneficis 
de fer exercici a l’aigua”.

El Poliesportiu Galetet 
serà l’envelat

El Poliesportiu Municipal 
Galetet de l’Ametlla es 

convertirà en l’envelat de la 
Candelera 2020. 
L’Ajuntament està posant a punt 
el pavelló perquè aculli el con-
cert de Festa Major i les sessi-
ons de ball amb orquestra, entre 
més actes que es programaran 
del 31 de gener al 4 de febrer, 

així com el cap de setmana an-
terior. D’aquesta manera, en-
guany no s’instal·larà una carpa 
com s’ha fet els últims anys i 
directament s’engalanarà el Po-
liesportiu. Per tal de reforçar la 
seguretat, operaris municipals 
estan treballant per crear una 
nova sortida d’emergència a la 
plaça del Mercat.

JESÚS
Nova gespa artificial 
del camp de futbol
El govern de l’EMD de 

Jesús portava a votació 
aquest dijous l’aprovació 
inicial delprojecte tècnic 
de l’obra “renovació de la 
gespa artificial de Camp de 
Futbol de la Santa Creu”, 
una substancial i important 
millora per a les instal·lacions 
esportives que acullen 
l’activitat del Club de Futbol 
Jesús Catalònia.
Tal com l’alcalde Víctor Ferran-
do destaca: “aquest és un acord 
adquirit per l’equip de govern 
de Junts per Jesús, perquè ens 
vam comprometre a fer front a 
aquesta millora en el moment 

que les obres de la primera fase 
del nou pavelló estiguessen aca-
bades i a disposició de les veïnes 
i veïns. El pavelló és ja una reali-
tat, s’hi fa activitat física de ma-
nera regular i, per tant, ara po-
dem emprendre aquesta obra de 
renovació de la gespa artificial”. 
El procediment que es portava a 
votació contempla un projecte 
inicial de gairebé 200.000€ d’in-
versió. 
Tenint en compte els períodes 
administratius i els procedi-
ments a fer i després de con-
verses amb el club la previsió 
de l’obra seria per a primers de 
juny.

L’ALDEA
Jornada d’etnologia de 
les Terres de l’Ebre
Demà dissabte dia 18 

de gener de 2020, a 
la Biblioteca Municipal de 
l’Aldea, tindrà lloc la XVII 
JORNADA D’ETNOLOGIA DE 
LES TERRES DE L’EBRE.
Aquesta XVII edició està dedica-
da a l’horta i el fruiterar, i té per 
objectiu difondre i reivindicar els 
coneixements, les pràctiques i 
les formes de vida tradicionals 
que han produït i que, en con-
junt, han conformat bona part 
de la cultura i l’economia del ter-
ritori. De les 9.30 hores del matí 
fins les 18 h, que serà la cloenda, 
hi haurà diverses conferències i 
el dinar.

CANDELERA
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INAUGURACIÓ DE 
LES MILLORES A 
L’ESTADI MUNICIPAL 
DE ROQUETES

El Futbol Base del Club Depor-
tiu Roquetenc va inaugurar dis-
sabte passat les millores a l’Es-
tadi Municipal. Han consistit en 
la reforma dels vestidors, amb 

els nous accessos, tancament 
de la Zona Esportiva, Nova gespa 
natural  i Pintura de l’Estadi
D’aquesta forma, es dona per 
acabada la 1a fase de la reforma 
de tota la Zona Esportiva. 
Pel que fa als accessos, els que 
hi havia estaven des del 1973 
quan es va estrenar el camp. 
Per tant, tot plegat, millores que 
mancaven i que ja es van inau-
gurar dissabte.

DELTEBRE ULTIMA 
LA NOVA PLAÇA DE 
LES DONES  
La plaça de les Dones de 
Deltebre està previst que 
s’inauguri al març. Després de 
que les obres estiguin aturades 
8 mesos, l’Ajuntament ha 
hagut de modificar el projecte 
de la plaça per incloure les 
obres que  s’han executat fora 
de l’àmbit del projecte inicial. 
Fet que també ha provocat un 
augment del cost de 43.688 
euros que es finançaran a 
través d’un préstec.  D’altra 
banda, aviat començaran les 
obres de la nova glorieta de 
Deltebre, la rotonda Pintor 
Sorolla.  El Departament de 
Territori i Sostenibilitat va 
licitar les obres al maig de 
l’any passat per un import de 
350.000 euros.

JORNADES 
CULTURALS DE 
BENIFALLET 
Avui divendres, 17 de gener, 
dins de la programació de les 
Jornades, a Benifallet tindrà 
lloc la xerrada “Treball sexual: 
Un enfocament feminista 
pro-drets” a càrrec de la be-
nifalletenca Ariadna Margalef 
Colomé.  La xerrada serà a les 
20h, al Centre d’interpretació 
(Passeig dels taronjers s/n).

BANDALISME A 
ROQUETES 
En la notícia de la part inferior 
informem de les millores 
efectuades a les instal.lacions 
esportives de Roquetes, 
inaugurades dissabte. Lamen-
tablement, durant la setmana 
s’ha produït un acte vandàlic 
en una de les tanques que van 
estrenar-se. 

MÉS 
NOTÍCIES

L’AMPOLLA
Experts del CSIC revisen el tram de canonada 
del minitransvament de l’Ebre que va rebentar
Dos experts de l’Institut de 

Ciències de la Construcció 
Eduardo Torroja del Consell 
Superior d’Investigacions 
Científiques (CSIC) es van 
desplaçar a l’Ampolla per 
estudiar in situ la canonada 
del minitransvasament de 
l’Ebre que va rebentar fa dues 
setmanes.       
El tram afectat va ser extret de la 
seva ubicació original i traslladat 
a les instal·lacions de la planta de 
tractament i potabilització del 
Consorci d’Aigües de Tarragona 
(CAT) també a l’Ampolla. Allí, els 
tècnics que van venir de Madrid 
el van revisar per determinar la 
causa del trencament. D’entra-

da, l’ens va descartar que l’ori-
gen fou un sabotatge i creu que 
la ruptura es va originar per un 

col·lapse estructural de la cano-
nada, fruit del fenomen de car-
bonatació del formigó. El CAT va 

ROQUETES
Millora la senyalització 
horizontal del municipi
Des de l’Àrea de 

Serveis Municipals de 
l’Ajuntament de Roquetes 
s’estan duent a terme unes 
obres de millora de la 
senyalització horitzontal del 
municipi.       
El regidor d’Obres Públiques, 
Serveis i Béns de l’Ajuntament de 
Roquetes, Ivan Garcia, ha expli-
cat que “el desgast de la pintu-
ra viària en determinades zones 
ja començava a ser perillosa, en 
total s’ha repintat un 80% de la 
senyalització horitzontal del mu-
nicipi”.
L’actuació, que ha tingut un cost 
de 15.000 €, s’ha realitzat als nu-

clis urbans de Roquetes i La Raval 
de Cristo, i també en una zona 
de la Urbanització Els Pilans.
(Roquetes Comunicació)

CONSELL COMARCAL
Mobilitat internacional 
per a joves al territori

Les 4 oficines joves a l’Ebre 
en col·laboració amb 

Obre’t Ebre, oferiran un servei 
de mobilitat internacional a 
partir del febrer. 
L’objectiu és acompanyar, as-
sessorar i informar el jovent, 
els professionals i les entitats 
sobre pràctiques a l’estranger 
(tant remunerades com no re-

munerades), estades solidàries 
i de voluntariat, intercanvis in-
ternacionals de curta durada, 
projectes juvenils i formacions 
per a treballadores i persones de 
l’àmbit de la joventut. També es 
promouran intercanvis d’experi-
ències entre entitats, formacions 
per a professionals i xerrades-ta-
llers adreçats a joves.

donar a conèixer la gestió entorn 
el trencament de la canonada a 
l’Ampolla.
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MOR EL NOI FERIT 
DISSABTE EN UN 
ACCIDENT A LA C-12, 
A AMPOSTA

El jove que va resultar ferit greu 
en un accident a la carretera 
C-12, dissabte a Amposta, va 
morir després de ser traslladat 
a l’Hospital Joan XXIII de Tarra-

gona. El SEM va ingressar el noi 
a l’Hospital Verge de la Cinta de 
Tortosa però arran de els prime-
res proves que se li van fer el van 
traslladar a Tarragona. L’accident 
es va produir dissabte al primera 
hora de la tarda. El cotxe va pi-
car contra la mitjana i després va 
donar diverses voltes de campa-
na. Els Bombers van haver d’ex-
carcerar al conductor, que havia 
quedat atrapat.

SANT ANTONI A    
LA RÀPITA  
Divendres i dissabte se 
celebrarà al nostre municipi 
la festivitat de Sant Antoni, 
amb tot un programa d’actes 
tradicionals, organitzats per 
l’associació penya Arrastre i la 
comissió de festes. Es tracta 
d’una festivitat de caràcter 
bàsicament religiós que s’en-
cetarà amb la processió amb 
la imatge del sant des de l’es-
glésia de la Santíssima trinitat 
fins a la seu dels majorals, que 
enguany són Josep Vizcarro 
Parra i Laia Vizcarro Cid. La 
dolçaina, els gegants de la vila 
i la banda de tambors i corne-
tes acompanyaran la comitiva 
fins a la casa dels majorals, al 
carrer Méndez Núñez número 
9, per un recorregut que segui-
rà des de la plaça Carles III pel 
carrer Constància, Sant Isidre, 
Avinguda Constitució, Gorria, 
plaça Carles III de nou i Mén-
dez Núñez. Els majorals seran 
els encarregats de guardar 
la imatge a la capelleta que 
hauran preparat durant tota la 
nit, fins que l’endemà dissabte 
tornarà la imatge en processó 
fins a l’església, seguint l’itine-
rari pels carrers Camp, Arenal, 
Sant Francesc, plaça Carles III, 
Constància, Sant Isidre i Rosari 
fins l’església, on a tres quarts 
d’onze es farà la missa i en 
acabar, a la porta, es beneïran 
els tradicionals rotllos de Sant 
Antoni, un dels dolços típics de 
la festivitat. A la tarda a les 3 
es farà la benedicció del bestià 
i una hora més tard se celebra-
ran els tradicionals concursos 
populars.

EL PANTÀ 
D’ULLDECONA 
ESTÀ AL 8%  
Especialment crític és l’estat 
de l’embassament d’Ullde-
cona, situat a La Pobla de 
Benifassà. Els seus registres 
ofereixen dades alarmants 
perquè arriba al 7,86% de 
la seva capacitat i ni tan sols 
aconsegueix l’hectòmetre 
cúbic d’aigua embassada quan 
la seva capacitat màxima és 11 
hectòmetres.

MÉS 
NOTÍCIES

CULTURA
La Ràpita consolida una programació cultural 
estable que treu partit de l’Auditori Sixto Mir
Una trentena d’espectacles 

per escollir i per omplir 
el semestre de cultura 
i sense sortir del poble. 
S’ha presentat la nova 
programació cultural de la 
Ràpita, que consolida els 
espectacles de gran format 
gràcies a les possibilitats que 
ofereix l’Auditori Sixto Mir 
(ASM).       
La programació cultural de la 
Ràpita aconsegueix consolidar 
els espectacles de gran for-
mat gràcies a les possibilitats 
que ofereix l’Auditori Sixto Mir 
(ASM). Aquesta temporada de 
gener a juny de 2020, l’equipa-
ment acollirà una programació 

estable d’arts escèniques, mú-
sica i cinema. 
Així, la regidoria de Cultura 
organitza a l’ASM una desena 
d’espectacles, més tots aquells 
actes que porten es porten a 
terme als altres equipaments 
culturals del municipi.
L’alcalde de la Ràpita, Josep 
Caparrós, ha destacat que la 
programació del semestre “per-
met consolidar l’aposta decidi-
da que el govern municipal vam 
fer per la cultura, un dels pilars 
fonamentals de la societat, com 
ho és l’educació o la salut, una 
aposta que vam aplicar fent els 
equipaments necessaris i ara 
omplint-los de cultura”.

N-340
Enllumenat provisional 
a la rotonda de la Ràpita

L’alcalde de la Ràpita, 
Josep Caparrós, va 

reclamar la setmana passada  
il·luminació a la rotonda 
de la carretera N-340, on 
s’encreua amb l’avinguda 
Catalunya, per aturar l’alta 

sinistralitat que existia.       
Durant aquesta setmana, car-
reteres i la subdelegació del 
Govern a Tarragona han aplicat 
una mesura temporal fins a la 
connexió definitiva a la xarxa 
elèctrica. (Ràdio Ràpita)

AGRICULTURA
La consellera es reuneix 
amb els Regants 

Presentació de la programació cultural.

Les dues comunitats de 
Regants han demanat ajuda 

al Departament d’Agricultura 
per poder aplicar biocides 
contra el llapó, les algues que 
col·lapsen els canals de reg, 
i reduir l’alt cost que suposa 
retirar-lo amb maquinària. 
Calculen que en una campanya 
com la passada, amb molta 
proliferació d’aquests macròfits, 
han d’invertir fins a quatre 
milions d’euros per netejar 
el llapó. Demanen certificar 
i autoritzar l’ús de manganat 
potàssic o sulfat de coure. D’altra 
banda, la consellera Teresa Jordà 
s’ha compromès a mantenir el 

finançament o crear un nou grup 
ad hoc, quan expiri, a l’octubre, 
el Pla de Desenvolupament Rural 
(PDR) que ha permès executar 
un projecte per lluitar contra el 
caragol maçana des de 2014.
La consellera d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca i Alimentació, 
Teresa Jordà, s’ha reunit aquest 
dimecres amb representants de 
la Comunitat de Regants Sindicat 
Agrícola de l’Ebre que gestiona 
l’hemidelta esquerre i de la Co-
munitat de Regants del Canal de 
la Dreta de l’Ebre que gestiona 
l’hemidelta dret per debatre di-
versos temes que afecten la xarxa 
de reg i el Delta de l’Ebre.
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CELEBRACIÓ DE 
SANT ANTONI  
A la tradicional festa dels Tres 
Tombs i els balls típics, aquest 
any, s’impulsa la representació 
teatral de “La Vida i Tempta-
cions de Sant Antoni”. Aquest 
any la celebració serà els dies 
18 i 19 de gener. Fins al segle 
XX, Santa Bàrbara havia ce-
lebrat la festa de Sant Antoni 
amb la representació de les 
temptacions i la tradicional 
foguera, una festa que al llarg 
dels anys va anar difumi-
nant-se i de la que actualment 
només se celebrava els tres 
tombs i els balls tradicionals.  
Ara la regidora Elen Estar-
lich, ha volgut recuperar la 
representació de “La Vida i 
Temptacions de Sant Antoni” 
per això ha comptat amb l’as-
sessorament del Centre d’Es-
tudis Planers i el grup Teatral 
Planer, que s’encarregaran de 
conduir la representació i tots 
els elements que en formaran 
part. Guillem Gaya el tècnic de 
cultura, explicava a la Plana 
Ràdio, que fins i tot s’han 
recuperat fragments de versos 
de les antigues representaci-
ons que es portaven a terme al 
municipi. En la representació, 
guiada pels membres del 
grup Teatral, s’hi inclouran les 
ballades tradicionals a càrrec 
dels alumnes de 2on d’ESO de 
l’IES les Planes, els de tercer 
de l’escola Jaume Balmes o el 
grup Jota Planera. La música 
tradicional anirà a càrrec de la 
Unió Musical Jaume Balmes i 
els Dolçainers de Vinaròs i pel 
fi de festa, s’hi podrà degustar 
el tradicional panoli i mistela. 
Aquest acte es portarà a terme 
al Parc de la Independència 
demà dissabte a les 17 h i se 
sumaran a la resta de novetats 
que també s’inclouran com un 
taller de manualitats a càrrec 
de Profauna Terres de l’Ebre 
o l’entrega dels premis del 
concurs de dibuix que també 
s’ha encetat. Diumenge es farà 
la tradicional missa de Sant 
Antoni, el repartiment de pa-
noli, la Festa dels 3 tombs amb 
la penya amics dels cavalls de 
Santa Bàrbara i Amposta i la 
benedicció dels animals.

SANTA 
BÀRBARA

ULLDECONA 
SUPERA LES 11.000 
VISITES GUIADES 
ALS SEUS ACTIUS 
TURÍSTICS

El Conjunt Rupestre de la Ser-
ra de Godall amb el Centre 
d’Interpretació i la visita als 
abrics, el Museu Natural de les 

Oliveres Mil.lenàries de l’Arion 
i el Castell Medieval continuen 
sent, per aquest ordre, els llocs 
més visitats. Respecte a les 
dades del 2018, destaca l’aug-
ment del 15% de les visites a les 
Oliveres Mil·lenàries i d’un 150% 
al centre històric del municipi, 
que ha superat els 600 visitants. 
Precisament l’Ajuntament i Tu-
risme Ulldecona treballen per 
tal de completar l’oferta de vi-

sites als actius patrimonials del 
nucli històric amb noves pro-
postes de cara a aquest any 
2020. 
A aquestes dades s’ha d’afegir 
el gran nombre de visitants que 
rep el complex de l’Ermita de 
la Pietat, l’augment notable del 
turisme gastronòmic de qualitat 
i les més de 22.000 persones 
que es van apropar a la pobla-
ció en motiu de les passades 

Festes Quinquennals i la re-
novada Fira de Sant Lluc. 
Molt destacable resulta tam-
bé comprovar la gran afluèn-
cia de públic de qualitat que 
mantenen les programacions 
culturals estables com la de 
Teatre Familiar de la Xarxa – 
Ull de Teatre, el cicle Patrio-
mònium o les Jornades Mu-
sicals de l’Ermita. (La Plana 
Ràdio)

A L’EBRE
La Generalitat assumirà el cost dels 
tractaments pel mosquit i la mosca negra
El delegat del Govern a les 

Terres de l’Ebre, Xavier 
Pallarès, ha comunicat 
formalment aquest dimarts al 
matí al Consorci de Polítiques 
Ambientals de les Terres 
de l’Ebre (Copate) que la 
Generalitat assumirà la seva 
aportació 783.490 euros aquest 
2019 per lluitar contra les 
plagues de la mosca negra i el 
mosquit..       
 L’anunci de la garantia de pa-
gament –atès que la Generalitat 
encara no disposa de pressupos-
tos- permetrà el Copate poder 
contractar els productes i serveis 
necessaris per poder començar a 
tractar a partir de finals d’aquest 

mes de gener. L’organisme, però, 
ha recordat al Govern que, per 
fer-ho possible, caldrà abans 
que demani a la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) que 
estableixi les condicions de cabal 
idònies.
Després de diversos dies recla-
mant el compromís de la Gene-
ralitat, Pallarès ha tramès el docu-
ment al Copate aquest dimarts al 
matí, però ho ha fet sense preci-
sar la xifra concreta, segons ha la-
mentat el president de l’ens, Joan 
Alginet, qui ha celebrat però la 
“celeritat” en la resposta. En canvi, 
el Govern sí que ha fet pública la 
partida concreta que es compro-
met aportar en un comunicat.

ALCANAR
Tot a punt per la Festa 
de Sant Antoni

Alcanar celebra la Festa de. 
Sant Antoni.       

Durant el cap de setmana, i en 
diferents horaris, tindrà lloc el 
tradicional ball popular, en el 
qual els balladors i balladores 
lluiran la vestimenta típica de 
la gent canareva de fa més d’un 
segle. I tothom qui ho vulgui 

podrà participar en les activi-
tats paral·leles. 
Entre els actes que tindran lloc 
el cap de setmana de la festa, 
destaca la tradicional Desper-
tada. La Festa de Sant Anto-
ni d’Alcanar està inscrita en el 
Catàleg del patrimoni festiu de 
Catalunya.

52 ANYS
Ens ha deixat el 
canareu Josep Bort
Josep Bort ens va deixar 

divendres passat de forma 
sobtada, als 52 anys. 
La notícia va impactar. Josep 
Bort, a més d’haver estat regi-
dor de l’Ajuntament d’Alcanar, 
era una persona carismàtica al 
municipi. Els darrers anys, Bort 
havia col.laborat directament 
amb programes informatius 
d’esports del territori, sempre 
liderant projectes innovadors 
com per exemple ‘La Transmi 
d’Alcanar”, amb Joaquim Buj i 
Quique Queralt. Precisament 
Quique Queralt, realitzador del 
programa Minut 91 de Canal 
Terres de l’Ebre, va editar un vi-

deo diumenge en record al seu 
amic Josep.  
L’Ajuntament d’Alcanar va fer un 
comunicat lamentant el traspàs i 
destacant la vocació de servei al 
municipi de Josep Bort. El con-
sistori va transmetre el més sin-
cer dol als seus familiars i amics.
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EL PERELLÓ
Celebració de la Festa Major en 
honor al seu patró Sant Antoni
La festa va començar 

el dimecres, fent-se la 
proclamació de les pubilles 
i hereus, amb el pregó a 
càrrec de Josep Ferré Borrull, 
investigador i professor de la 
Universitat Rovira i Virgili.   
Un dels actes més represen-
tatius són els Tres Tombs, que 
se celebra avui divendres dia 
del patró, en el qual participen 
nombrosos cavalls i carruatges 
d’arreu de les comarques tar-
ragonines, fent tres tombs pels 
carrers del poble i finalitzant 
amb la benedicció de tots els 
animals a la plaça de l’Església. 
Al mateix temps està progra-
mada la 19a trobada de cavalls, 
carruatges i genets, a la plaça 
de les Corts Catalanes.
Demà dissabte, destaca la 21a 
Jornada de l’Oli Novell, orga-
nitzada per la Cooperativa Agrí-
cola Sant Isidre. 
I diumenge es farà el castell de 

focs d’artifici al Pla del Firal que 
posarà com és tradicional el 
punt i final a la festa, en una jor-
nada de protagonisme esportiu 
amb la cursa ciclista i el Trofeu 
Pere Felicidad de futbol. Al par-
tit de futbol està previst que hi 
sigui present el president de la 

Federació Catalana de Futbol, 
Joan Soteras. El partit serà en-
tre el Perelló i el Cambrils Unió.
Altres actes molt populars de 
Sant Antoni són la festa de la 
mainada, la festa del calmant, 
la santornemi, i la baixada de 
trastos.

Taller de reparació de 
bicicletes per a joves

L’Ajuntament de Sant 
Jaume d’Enveja  posa en 

marxa al costat de la Xarxa 
Nodus un taller mitjançant 
el qual els joves atesos en 
els recursos gestionats per 
Fundació Diagrama a la localitat 
participaran en la reparació 
de totes aquelles bicicletes 
del municipi que es trobin 
danyades i siguin de propietat 
del consistori. 

Posteriorment, s’oferiran aques-
tes bicicletes a diferents famílies 
usuàries dels serveis socials de la 
ciutat. 
Aquesta activitat és fruit del suport 
institucional mostrat per l’Ajun-
tament de Sant Jaume d’Enveja a 
la Xarxa Nodus el passat mes de 
maig i amb el qual es duran a ter-
me diferents línies de col·laboració 
conjunta encaminades a la inte-
gració comunitària del col·lectiu.

SANT JAUME

TIVENYS
Es recuperen les Festes 
de Sant Antoni

Des d’avui divendres i fins 
diumenge, Tivenys celebra 

les Festes de Sant Antoni.
Des de l’Ajuntament han infor-
mat que “les Festes de Sant An-
toni són part de la nostra història, 
del nostre passat, present i futur. 
Antigament eren les úniques fes-
tes majors celebrades al municipi, 
per això crèiem que han de seguir 
sent Festa Major, les nostres festes 
majors d’hivern. Ens fa molta il·lu-
sió recuperar-les i consolidar-les i 
encara més fer-ho amb actes com 
La Barraca i La Publicata, tan arre-
lats al nostre poble. Actes que fan 
possible els veïns i veïnes que, per 
una nit, deixen de ser el tivenysà 
de sempre i es converteixen en 
personatges de teatre. En defini-
tiva, serà un cap de setmana ple 
d’activitats culturals i festives per 
a totes les edats”.
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el món de la màgia, et diria que és 
perquè sóc un nen de cinquan-
ta-dos anys que no deixarà mai de 
ser nen (riu).

Què destacaria dels seus es-
pectacles?
Vaja pregunta complicada... Crec 
que seria l’empatia amb el públic. 
Per a mi és un goig quan veig les 
cares de sorpresa i somriures... 
Em sento la persona més feliç del 
món! De fet, sempre busco emo-
cions i connexió amb el públic. Als 
meus espectacles no hi ha una 
quarta paret.

Se’l considera un dels fabri-
cants d’articles de màgia 
més reconegut amb una car-
tera de clients-mags cone-
guts mundialment.
(riu) Això és perquè treballo 
com un gallec i aplico la creati-
vitat dels argentins.

Veig que a més és humil! 
Quines són les qualitats per 
ser un bon mag?
Això li hauries de preguntar a 
un bon mag!!!! (riu). Crec que lo 
primer és estimar la màgia, des-
prés treballar-hi cada dia, per-
què l’assaig fa al mestre, i si ho 
treballes, estudies i et prepares, 
només et cal obrir el teu cor per 
donar lo millor de tu mateix.

Quins mestres de la màgia són 
els seus referents?
Els meus mestres han sigut i en 
són molts. Sense dubte, Fanta-
sio i Rene Lavand d’Argentina, 
Juan Tamaríz, és el mestre de 
la nostra generació. Hi ha molts 
mags que admiro i aprenc, com 
Anthony Blake, Charly Frye..., la 
llista seguiria.

Existeixen trucs únics?
Sí, per descomptat. Cada gran 
mag té la seua “signature rou-
tine”, com diem en lo nostre ar-
got.
 
Quin és el seu?
El meu podria ser “La Traición 
de Judas”. Explica com Judes 
va rebre les trenta monedes de 

Marcelo Insúa és un 
prestigiós mag argentí 

que ha estat distingit amb 
nombrosos premis, no només 
com a mag, sinó també com 
a inventor de diversos articles 
de màgia que han fascinat a 
artistes com David Copperfield i 
Angel Criss, entre molts altres..., 
Marcelo Insua iniciarà una gira 
europea, aquest mes de gener, 
viatjant per més de 21 ciutats 
espanyoles, i passarà uns dies 
per les nostres terres on viu una 
petita part de la seua família. 

La seva família va emigrar als 
anys seixanta de Galícia a l’Ar-
gentina, però segueix tenint 
un bon contacte amb tots ells i 
també a les Terres de l’Ebre, és 
així?
Sí, sóc gallec al 100 per 100. Els 
meus pares són de Cambados i 
tinc família per tota Espanya, al-
guns d’ells a Catalunya, i una petita 
part a les Terres de l’Ebre. Aquesta 
gira em fa molta il·lusió perquè em 
permetrà conèixer millor aquest 
país que estimo.

El món de la màgia és una pro-
fessió una mica atípica, no?
Vaig començar a estudiar màgia 
d’adolescent, però la meva tradi-
ció gallega em xiuxiuava “has de 
treballar”, ja que, culturalment par-
lant, s’havia de tenir una solvència 
econòmica, i la vida d’artista era 
massa arriscada per a un jove, així 
que vaig començar la meua aven-
tura com a “empresari màgic”, 
com a mi m’agrada dir, i vaig obrir 
el meu propi restaurant-teatre, Bar 
Màgic, i després vaig començar a 
fabricar productes amb la meva 
marca Tango Magic. Després de 
vint-i-cinc anys vincula’t al món 
de la màgia, vaig pujar per primer 
cop dalt d’un escenari, i des de lla-
vors no he parat. L’any 2012, vaig 
tenir la sort de guanyar lo Premi 
Mundial d’Invenció, al Campionat 
Mundial de Màgia de Blackpo-
ol, Regne Unit. Per altra banda, al 
programa de televisió “Argentina 
Tiene Magia”, viatjo per tot el país 
mostrant la màgia de cada lloc. Si 
em preguntes per què vaig escollir 

plata per trair a Jesús. Si bé ja no 
el faig actualment, va ser lo que 
em va permetre guanyar el Pre-
mi Mundial, i sempre el guardaré 
al meu cor.

Fa anys vaig veure un espec-
tacle de David Copperfield a 
Barcelona. Recordo una per-
formance on se’l veia dintre 
d’una cabina, enganxada al 
sostre, a pocs metres del pú-
blic i, tot i no perdre ull, des-
apareixia! Hi ha números pe-
rillosos o el perill que detecta 
el públic no és real?
I tant que hi ha números perillo-
sos! Tant pel mag com pels seus 
assistents. Et poso un exemple: 
La bala atrapada per la boca. Saps 
que van morir desenes de mags 
realitzant aquest truc? De fet, 

Harry Houdini mai es va atrevir a 
realitzar-lo. Jo vaig estudiar totes 
les possibilitats i vaig aconseguir 
fer-lo a la televisió argentina.

Segueix fabricant el seu pro-
pi material de màgia?
Sí, gairebé tot allò que utilitzo 
m’ho fabrico jo. És un procés for-
ça interessant, pensar en un truc 
i fabricar-lo per a després pre-
sentar-lo al públic. La força que 
té l’originalitat és imparable i in-
comparable.

Com es crea un número de 
màgia?
Comença justament amb una 
idea impossible. Et posaré un 
exemple. Fa poc vaig pensar: 

“Vull endevinar una beguda que 
la gent tingui en ment”. Dona-
ré un got d’aigua i la persona, al 
beure l’aigua, pensarà amb una 
beguda, llavors jo provaré el seu 
got i endevinaré en quina begu-
da ha estat pensant... Vaig tri-
gar dos anys, però finalment ho 
vaig aconseguir, i ara començo 
el meu espectacle amb aquesta 
il·lusió. De fet, el meu espectacle 
es diu “Sexto Sentido”, jugo amb 
el mentalisme i utilitzo els meus 
sentits per endevinar lo que la 
gent pensa fins a arribar al sisè 
sentit, la percepció.

Ser Mag és un somni que te-
nen molts nens i nenes. Quins 
consells els donaria?
Els diria que estudien Història de 
l’Art, que aprenguin del món de la 
música, de la pintura, de l’escul-
tura, del teatre, de la dansa... que 
consumeixen tot l’art que puguin, 
i que després utilitzin la màgia per 
expressar els seus sentiments, 
perquè la màgia és una eina i si 
no tens res a dir, no serveix.

Que hi ha de veritat i de men-
tida en un espectacle de mà-
gia?
Tot és mentida, però és la subtil 
mentida de l’art. Com deia Pi-
casso “El treball de l’artista és fer 
creure al seu públic la veritat de la 
seva mentida”.

Recorda el seu primer espec-
tacle?
Sí, va ser a Mèxic D.F. i va ser al·lu-
cinant perquè vaig acabar drogat 
pels aplaudiments i no vaig poder 
dormir en tota la nit. Aquest dia 
em vaig adonar que no volia fer 
altra cosa que pujar dalt d’un es-
cenari.

Utilitzant els seus poders, 
que o qui faria desaparèi-
xer?
Ui! Serien tantes coses... seria 
massa fàcil dir la pobresa, no? És 
obvi. Però a més d’això, hi ha uns 
quants noms amb cognoms... 
però no vull problemes, a més si 
desapareguessin, el món no seria 
tan divers.

MARCELO INSÚA 
(MR. TANGO) 
PRÒXIMA GIRA DEL PRESTIGIÓS
MAG ARGENTÍ
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Quin truc no eliminaria mai 
dels seus espectacles?
Seria un truc que faig amb glo-
bus. M’agraden els globus. La 
pel·lícula “El globus vermell” em 
va inspirar i últimament “UP” amb 
l’home vell que fa volar la seua 
casa amb globus. Els globus són 
com els somnis, has d’aferrar-te a 
ells sinó, volen. 

Actualment la seua empresa, 
Tango Magic, fabrica més 
de 350 productes dirigits a 
l’il·lusionisme, entre ells hi 
ha eines d’alta precisió amb 
metalls com el bronze, l’alu-
mini o la plata. El 50% de les 
vendes són als Estats-Units i 
la resta es comercialitza en 
80 països. Quin és l’èxit de 
la marca Tango Magic?
Crec que el secret està en fabri-
car cada producte com si l’ha-
gues d’utilitzar al meu propi es-
pectacle, perquè estimar lo que 
fas és l’únic que et fa únic.

ACTUACIONS
GENER: 
15 Granada 
16 Jerez de la Frontera 
17 Sevilla 
18 Màlaga 
20 Madrid 
21 22 i 23 Barcelona 
24 Sant Sebastià 
25 Pamplona 
26 Santander 
27-Bilbao 
28 Oviedo 
29 Valladolid 
30 i 31 Saragossa

FEBRER:
2 Salou
3 Mallorca
5 Almussafes
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MÓRA D’EBRE POSA 
EN FUNCIONAMENT 
UNA ESTACIÓ 
DE RECÀRREGA 
RÀPIDA DE 
VEHICLES 
ELÈCTRICS
L’Ajuntament ha posat en fun-

cionament l’estació de recàrre-
ga de vehicles elèctrics ubicada 
a l’avinguda Comarques Cata-
lanes davant del Casal de ju-
bilats. La instal·lació de l’equip 
s’ha fet aprofitant una subven-
ció de 40.000 euros de la Ge-
neralitat de Catalunya a través 
de l’ICAEN (Institut Català de 
l’Energia), a la que va concór-
rer conjuntament amb l’Ajunta-
ment de Móra la Nova gràcies a 

la gestió del Consell Comarcal 
de la Ribera d’Ebre, segons que 
ha explicat l’alcalde de Móra 
d’Ebre, Joan Piñol. Per tal que 
l’equip funcioni els propietaris 
han de fer servir la targeta asso-
ciada que li donen en comprar 
el vehicle i amb la qual poden 
desbloquejar el carregador no-
més passant-la pel lector de 
l’aparell i endollant el cotxe a 
continuació. (ebredigital.cat)

SANT ANTONI, 
FESTA MAJOR 
D’HIVERN  
Sant Antoni és celebra aquest 
cap de setmana i és quan es 
realitza la Festa Major d’Hi-
vern de Móra d’Ebre. La festa 
de la clotxa, cercavila popular, 
diversos concursos, especta-
cles i esdeveniments, i  la tradi-
cional benedicció de coques i 
animals.  També, es du a terme 
la Ruta de la Tapa Porca, on els 
establiments locals ofereixen 
tapes típiques elaborades amb 
els ingredients del porc amb 
un preu molt econòmic (del 10 
al 26 de gener).

MÓRA 
D’EBRE

PER FRENAR EL DESPOBLAMENT
La Terra Alta demana millores en habitatge, 
comunicacions i tecnologia 
País d’Oportunitats, País viu’ 

tanca la primera fase amb 
la constitució de la comissió 
de dinamització comarcal 
a la Terra Alta, la 4a de les 
comarques on s’ha posat en 
marxa el projecte.       
La comarca ebrenca té un greu 
problema de despoblament i 
envelliment i ha situat com a 
prioritat per al seu desenvolu-
pament la millora de les infra-
estructures, el transport i les 
telecomunicacions, la creació 
de borses d’habitatge i l’impuls 
del sector agroalimentari del vi i 
l’oli i el turisme enològic. “Volem 
donar una injecció a l’econo-
mia i consolidar llocs de treball 

per frenar el despoblament. Que 
la gent es pugui anar a formar 
fora i després pugui treballar 
des d’aquí”, ha reclamat Neus 
Sanromà, presidenta del Con-
sell Comarcal. Aquest dijous s’ha 
constituït a Gandesa la comissió 
territorial del projecte País Viu a 
la Terra Alta. La sessió ha comp-
tat amb la participació del de-
legat del Govern a les Terres de 
l’Ebre, Xavier Pallarés, la presi-
denta del Consell Comarcal de 
la Terra Alta, Neus Sanromà i el 
secretari d’Administracions Lo-
cals i de Relacions amb l’Aran, 
Miquel Àngel Escobar. També hi 
han participat alcaldes de la co-
marca i agents socioeconòmics 

del territori. “Estem satisfets per 
la rebuda, per les taules de diàleg 
i l’aliança que miren al present i 
afronten les dificultats des del 

SANT ANTONI
Ascó ja gaudeix de la Festa Major d’hivern, 
festa patrimonial d’interès nacional
La vila d’Ascó ja ho té tot a 

punt per encetar la festa 
major d’hivern en honor a 
Sant Antoni, des d’ahir dijous i 
fins diumenge.       
Quatre dies intensos amb un va-
riat programa d’actes que convi-
den a viure-la al carrer malgrat 
el fred del gener. La festa conté 
tot un seguit d’ingredients que la 
van fer mereixedora l’any 2010 
de la declaració per part del go-
vern de Catalunya de festa patri-
monial d’interès nacional. 
Cal destacar la tasca que duen 
a terme els Majorals, tres per-
sones que en períodes de tres 
anys s’encarreguen de la seva 

organització i sobre ells recau 
bona part del protagonisme. 
Precisament aquest 2020 coin-
cideix amb l’estrena dels majo-
rals -Xavier Sans, Miquel Biarnés 
i Albert Plaza- que fins el 2022 
encapçalaran la festa i seran res-
ponsables de la seva perpetua-
ció. Tot i que com en tota festa 
major el ball amb les orquestres, 
concerts i dj’s, els àpats popu-
lars o els espectacles també en 
formen part, el principal corpus 
festiu està marcat per la tradició 
com és la recollida de la llenya 
que ha d’alimentar la foguera 
de la festa, la plega o capta de 
diners pels carrers del poble, els 

curt i el llarg termini per cons-
truir identitats, potencialitats i 
valor afegit al territori”, ha apun-
tat Escobar.

Tres Tombs i la benedicció dels 
animals, el trasllat de la imatge 
del Sant a casa d’un dels Majo-
rals que el custodiarà durant tot 
un any, les corrides de cavalls, 
matxos i rucs, i la ballada de la 
jota a redós de la foguera que 
durant tres vespres-nits acull la 

festa al seu voltant. Sant Antoni 
és un moment de retrobada en-
tre els veïns, els asconencs que 
viuen fora vila i la moltíssima 
gent que visita la vila per una cita 
obligada que conjuga sentiment 
i tradició, devoció i festa, identi-
tat i cultura.

MOR EL REGIDOR 
SALVADOR 
FLORIDO  
L’Ajuntament d’Ascó ha 
comunicat la mort aquest 
passat diumenge del seu 
regidor Salvador Florido Flo-
rido, representant del grup 
municipal Independents 
d’Ascó-FIC. Florido, que 
tenia 62 anys, ha tingut una 
llarga trajectòria municipal 
ja que ha estat membre de la 
Corporació des de l’any 1991 
exceptuant el període 2007-
2011. Des de l’Ajuntament 
d’Ascó es va convocar un ple 
extraordinari urgent dilluns 
al vespre i es van decretar 
tres dies de dol oficial.

ASCÓ



15DIARI MÉS EBRE • divendres 17 de gener / 2020terres de l’ebre

PENYA 
BLANCIBLAVA 
ALCANAR I LES 
CASES
La Penya Blanc i Blava d’ Alcanar 
i les Cases ja és una realitat. El 
local, situat al primer pis del Bar 
Moreno, va quedar petit davant 
la gran acceptació que va tenir 
l’esdeveniment i l’expectació 

que va despertar entre l’aficio-
nat Perico local i de poblacions 
veïnes. Després dels parlaments 
institucionals de la presidenta de 
la FCPE, Araceli Pérez i el repre-
sentant del club i ambaixador del 
RCD Espanyol, Rafa Marañón, així 
com el president de la Penya Ca-
nareva, Joaquin Sancho i les au-
toritats locals, van agafar el torn 
de paraula els periodistes convi-
dats Sergi Mas i Manolo C. Cáno-

vas i Francesc Via. L’entitat cana-
reva, va guardonar amb el Premi 
PERICO DE L’ANY obsequiant 
amb el seu pes en kg de manda-
rines d’Alcanar, producte estrella 
del municipi i símbol identitari 
per la seua excel·lent qualitat. En 
definitiva, molta satisfacció per 
part dels membres de la Junta, ja 
que feia molta il·lusió que el poble 
tingués aquesta nova ambaixada 
‘perica’.

‘CONCLUSIONS 
DE LA COMISSIÓ 
D’INVESTIGACIÓ 
DEL CASTOR’ 
Dimecres 29 de gener. A 
partir de les 18 hores, al 
consell Comarcal del Montsià 
(Sala Emili Vives), tindrà lloc 
l’acte de presentació de les 
Conclusions, amb la partici-
pació del Sindic de Greuges 
de Catalunya, els periodistes 
Jordi Marsal i Sílvia Tejedor, la 
Plataforma en Defensa de les 
Terres del Sénia, Alfons Pérez 
i Mònica Guiteras, Activistes 
de l’Observatori del deute i 
els diputats al Parlament Lluís 
Salvadó, Mònica sales i David 
Cid.

AJUNTAMENT DE 
LA SÉNIA 
Primera sessió del 2020 de 
‘Tertúlies de llum’ a càrrec 
d’Eduardo Garcia sobre “el 
poder de la paraula”. Al final 
de la conferència l’autor va 
cedir un quadre a l’Ajunta-
ment dibuixat per ell mateix 
fa uns anys.

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA DE 
CAMARLES
Els interessats en formar part 
de la Comissió Permanent de 
Participació Ciutadana poden 
inscriure’s abans del 31 de 
gener de 2020. La Comissió 
de Participació Ciutadana 
és un òrgan que vetlla per 
la qualitat, transparència i 
compliment dels processos 
participatius que es realitzen 
al llarg de l’any al municipi.  

MÉS 
NOTÍCIES

SUCESSOS
Assalten mitjançant butrons sis naus del 
polígon industrial Baix Ebre de Tortosa
Sis naus del polígon 

industrial Baix Ebre de 
Tortosa van ser assaltades 
entre el passat divendres a la 
nit i dissabte a la matinada.        
Els lladres van accedir a un dels 
magatzems, situat a l’avinguda 
del Japó, forçant la porta me-
tàl·lica amb el sistema conegut 
com l’obrellaunes. Des de l’inte-
rior, van poder accedir a les altres 
quatre naus contigües mitjançant 
butrons als murs laterals. Poste-
riorment, van accedir també fent 
un forat a la nau d’una altra em-
presa al carrer D, paral·lel a l’an-
terior. A l’interior van perforar 
també les parets per arribar a les 
dependències administratives. 

Durant els assalts els lladres van 
arribar a forçar almenys dues cai-
xes fortes. Un camioner que ana-
va a carregar en una de les naus 
va avisar els Mossos. Es tracta 
d’una empresa dedicada a la dis-
tribució d’una coneguda marca 
de iogurts i productes làctics. Els 
efectius policials van trobar la 
porta metàl·lica exterior forçada. 
El mateix testimoni va relatar que, 
almenys fins divendres al migdia, 
havia hagut activitat a les instal-
lacions. Des d’allí, els assaltants 
van accedir a la resta de naus de 
la mateixa illa, fent butrons a les 
parets laterals des de l’interior 
sense que ningú se n’adonés. Es 
tracta d’instal·lacions ocupades 

per empreses, entre d’altres, de 
productes càrnics o de manteni-
ment d’infraestructures ferrovià-
ries. Els lladres també van assaltar 
les instal·lacions d’una empresa 
de tiradors i poms per a mobles 
que es troba al carrer D, paral·lel a 
l’avinguda del Japó. Van accedir 

MOSSOS D’ESQUADRA
Nous cap i sotscap de la 
Regió Policial de l’Ebre

Els intendents dels 
Mossos, Vicenç Lleonart i 

Daniel Aleixendri, han estat 
nomenats nous cap i sotscap, 
respectivament, de la Regió 
Policial de l’Ebre.       
Lleonart, fins ara sotscap de la 

Regió Policial del Camp de Tar-
ragona, havia ocupat anterior-
ment diversos càrrecs al Baix 
Ebre i Montsià. Daniel Aleixen-
dri era fins ara cap de l’Àrea Bà-
sica Policial del Montsià. 
(ebredigital.cat))

BÍTEM
Apagat l’incendi a 
la serra del Boix

Els Bombers de la 
Generalitat van extingir per 

la tarda un foc declarat aquest 
dimecres al migdia a la serra 
del Boix, al terme de Bítem, 
que va cremar prop d’1,2 
hectàrees d’arbusts i matolls.
En total hi van treballar set do-
tacions dels Bombers i també 

un helicòpter bombarder perquè 
així ho van requerir les condi-
cions orogràfiques de la zona 
afectada, força abruptes. De mo-
ment, es desconeixen les causes 
que van provocar aquest foc ori-
ginat prop del parc eòlic Ecovent 
de Tortosa.  
(ebredigital.cat)

a través d’un forat i, ja a l’interi-
or, van fer forats amb una radial 
i esbotzar portes amb puntades 
de peu per poder accedir a les 
dependències administratives. A 
les sis naus els lladres van arribar, 
com a mínim, a forçar dues cai-
xes fortes. 
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CONTINUA 
LA CRISI A 
TARRAGONA
Al 2006, el Vendell ja va 
donar el primer avís quan 
va renunciar a jugar a la 
primera regional. Al 2013 el 
Llorenç, que va ser campió 
de 3a catalana, va renunciar 
a l’ascens. La passada set-
mana el Borges es va retirar 
de la competició. Ja va tenir 
dubtes d’ascendir a Segona 
i va ser un error fer-hoa. 
Altres equips van ser d’au de 
pas en les últimes tempo-
rades a la segona catalana 
(només van durar una tem-
porada) foren: R Bonavista, 
Pastoreta, Salou, Segur, 
Tancat, Sant Pere Sant Pau, 
Selva, Cunit i dues La Riera. I 
Vilaseca, Morell, Torreforta, 
Reddis, Torredembarra que 
no fa moltes campanyes 
estaven en la 1 catalana, avui 
militen a la tercera després 
d’intentar salvar-se en la 
segona sense Èxit. Com el 
Camp Clar que era a la Pre-
ferent i, el Cambrils que el va 
absorbir el Reus, que també 
ha desaparegut. Em deia el 
president del Cambrils Unió 
aquests dies: “a veure el 
primer equip va poca gent; 
al juvenil, en canvi, que està 
a Preferent, dóna gust veure 
la gentada que hi va” Aquest 
és resum de el futbol de la 
zona Tarragona, segueix la 
catarsi, pocs espectadors, 
problemes per fer equips 
i un Nàstic a prop de la 3a 
divisió.

CELMA

DILLUNS, DIA DE 
WHATS
Quin gran invent, el what. 
Serveix per guanyar temps i, 
sobre tot, per no perdre’n. I els 
audios...agilitzen en segons 
trucades de 20 minuts. Però 
compte que en calent, i sense 
mirar cares, enviar un what és 
ràpid però potser perjudicial. 
És una eina perillosa en aquest 
sentit. Perquè a més deixa 
constància de l’enviament. 
En el meu cas, el dilluns, és 
dia de whats. Per enviar-ne’n 
però també per rebre’n. I la 
veritat és que no tots els que 
rebo són del tot agradables. 
Una possibilitat és bloque-
jar a la persona que envia 
whats tòxics. I una altra és no 
contestar. És el millor. Aquest 
dilluns el mòbil va vibrar molt. 
I és bo acceptar les crítiques. 
No obstant, va ser curiós quan 
vaig rebre un missatge que 
em deia que se’m veu que sóc 
de la Rapitenca. I per la nit, en 
canvi, en vaig tenir un altre 
que comentava que se’m veu 
que vaig contra la Rapiten-
ca. Cada cap de setmana, 
segons els missatges, sóc d’un 
equip diferent. És anecdòtic. 
Aquesta setmana, va passar 
el dilluns i llavors entro al Fa-
cebook i llegeixo un missatge 
privat d’un jugador, amb qui 
no he parlat mai. A banda 
d’un petit insult, em diu que ja 
m’ho dirà quan vagi a gravar 
al seu equip...Lógicament, no li 
he contestat.  Ni ho faré.  Que 
quedi clar que els missatges 
amb carinyo superen la resta.

MICHEL

MINUT 91 . A CANAL TERRES DE L’EBRE

DIUMENGE (22.40 h). Dilluns 16.30h. Resums amb els gols: Ascó-Mollerussa,  

Ulldecona-Tortosa, Camarles-Ampolla, Amposta-Rapitenca, R Bítem-Ametlla, Santa 

Bàrbara-Batea, Olimpic-Ebre, Xerta-Ginestar. Intervindran: Albert Bel (Ulldecona), 

Kiki (Camarles), Carlos Gilabert (Amposta), Hernan (Rapitenca), Vallés (R Bítem), 

Parra (Santa Bàrbara), Roca (Olimpic) i Jota (Xerta).  

PROPERA JONADA

PRIMERA CATALANA

Ascó-Mollerussa diss 16h

SEGONA CATALANA 

DISSABTE

Móra Nova-Roda (16.30h)

Bonavista-la Sénia (17h)

Riudoms-Pobla (18h)

DIUMENGE

Ulldecona-Tortosa 16.15 h

Perelló-Cambrils U 16.30h

Gandesa-Montblanc 16.30h

Camarles-Ampolla 16.30h

Amposta-Rapitenca 17h

*Borges retirat

TERCERA  CATALANA 

DISSABTE 

Flix-Catalònia   16.15 h

S Bàrbara-Batea  16.30h

Rapitenca-Amposta  17h

DIUMENGE

Arnes-S Jaume  15.30h

J i Maria-Corbera 16h

Olimpic-Ebre E 16h

La Cava-Roquetenc  16h

Godall-Aldeana 16.30h (Jesús)

R Bítem-Ametlla 16.30h

QUARTA  CATALANA 

DISSABTE 

Gandesa-Alcanar 16h

La Cava-Pinell 16h

Catalònia-R Bítem 16.30h

Ebre-Olimpic 19.30h

DIUMENGE 

Xerta-Ginestar  12h

Benissanet-Tivenys 16h

Descans: Masdenv. i Fatarella

FEMENÍ   

Tortosa Eb B-Arnes B dis 19h 

J i Maria-Gandesa diss 15.30h

Batea-Ginestar (ajornat)

Esc Delta-la Plana B dis 18.15h

Rapitenca-Campredó diu 10.30h

Arnes-Tortosa Eb C diu 18h

La Plana A-Roquetenc diu 18h

R Bítem-Alcanar diu 20h

SEGONA DIVISIÓ FEMENINA 

Tortosa E-Castellví dissabte 17h

PRIMERA CATALANA

L’Ascó va empatar al camp 
del Martorell (1-1).

D’aquesta manera, l’equip de la 
Ribera puja a la tercera plaça i 
ara afronta dos partits seguits a 
casa coincidint amb el final de 
la primera volta i l’inici de la se-
gona. Demà, en festes de Sant 
Antoni, rebrà el Mollerussa i el 
dissabte següent, a l’Almacelles. 
Del partit al camp del Martorell, 
dir que l’Ascó va estar molt ben 
posat a la primera meitat i va 
tenir-lo controlat. A la represa, 
Quim Cardona va marcar el 0-1.  
L’Ascó podia encarrilar la con-

frontació, però poc després, just 
quan Ñoño estava sent atès fora 
del camp, un rebuig a la frontal 
de l’àrea va suposar una canona-
da del local Víctor que fou l’1-1. 
El partit es va trencar i van haver 
possibilitats a les dues àrees. Al 
final, 1-1. Jordi Font, tècnic de 
l’Ascó, deia que “sabíem que ens 
trobariem a un rival intens que 
buscaria canviar la dinàmica de 
resultats. Penso que vam estar 
bé i que l’empat és positiu, i més 
fora, però tenim sensacions de 
que podíem haver tret alguna 
cosa més”.  

L’Ascó puja a la 
tercera plaça (1-1)

DERBI AMB L’AMPOSTA

El Tortosa va guanyar 
l’Amposta i segueix co-líder 

de la taula (3-1).                   
Un partit igualat en què el Tor-
tosa es va avançar aviat però en 
el que l’Amposta va empatar a la 
represa a la sortida d’un córner, 
gol de Roger. Amb l’1-1 el partit 
va seguir igualat i no es va decidir 
fins els darrers minuts quan una 
bona jugada local va acabar amb 
un bon gol de Samu. Al 95, en la 
darrera jugada, Nacho va fer un 
gran gol des de fora de l’àrea. El 
tècnic roigiblanc, German, valo-
rava la victòria en un derbi que 
“va ser molt igualat davant d’un 
Amposta que em va agradar. A 
casa ens falta tenir més control 
del joc amb la pilota i per això 
hi ha fases que juguem més a 
la contra. Hem de millorar en 
aquest aspecte. Els canvis ens 
van anar força bé i penso que 
en el darrer tram del partit vam 

fer mèrits per assolir la victòria”. 
Xavi Cid, de l’Amposta: “va ser un 
partit molt igualat en què el 3-1 
fou massa càstig per nosaltres”. 
El Tortosa visita demà l’Ulldeco-
na i l’Amposta, que té un partit 
menys (22 de febrer al Perelló) 
rebrà la Rapitenca. Abans del 
partit de diumenge passat es va  
recordar a Pere Bonfill i també es 
va fer un emotiu acte de reco-
neixement a jugadors d’Amposta 
que van militar al Tortosa. 

El Tortosa no perdona

CANAL TERRES DE L’EBRE

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

Dissabte (22 h), Ascó-Mollerussa. 
Diumenge, Xerta-Ginestar (20.30 
h). Dilluns (22.30h), Amposta-Ra-

pitenca. Amb locució d’Andreu 
Miralles. Dilluns estaran els partits 
gravats (8), els resums i integres, a 
ebredigital.cat. Minut 91, diumen-
ge, començarà a les 22.40 hores. 

Partits transmesos
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TRIOMF AL CAMP 
DEL MONTBLANC
El Camarles va vèncer a Mont-
blanc (0-4). Un triomf molt im-
portant perquè l’equip del Baix 
Ebre va acabar l’any passat sense 
haver guanyat en set jornades. 
La victòria és balsàmica per la 
confiança i per l’estabilitat de 
l’equip després dels dubtes que 
hi havia a finals del 2019. Segons 
Kiki, tècnic del Camarles: “sabíem 
que el partit era molt important 
després de la ratxa de set sense 
guanyar. Vam recuperar juga-
dors, tot i encara tenir algunes 
baixes. L’equip va començar 
força bé, marcant el 0-1 i jugant 
molt ben posat. Al descans vam 
arribar amb el 0-2 que ens va do-
nar molta confiança. A la represa 
ells van fer-se avant i nosaltres, 
amb un gran gol de Pau, vam 
encarrilar la victòria. L’equip 
defensivament va estar força bé 
i va mantenir la porteria a zero. 
I finalment va arribar el quart 
gol que ampliava l’avantatge i 
que va confirmar un triomf que 
ens feia molta falta i que ha de 
permetre recuperar sensacions 
de cara a propers partits, el més 
immediat diumenge, en la dar-
rera jornada de la primera volta, 
contra l’Ampolla en el derbi”. 
Posteriorment, també a casa, el 
Camarles rebrà a la Pobla. Dos 
partits que, cas d’assolir bons 
resultats, impulsarien a l’equip 
a posicions més còmodes de la 
taula. Arnau (2), Pau, amb un 
golàs des de fora de l’àrea, i Leo, 
que tornava a l’equip, van marcar 
a Montblanc. Tini ha causat 
baixa i ha tornat a l’Hospitalet. 

SEGONA CATALANA
El Gandesa és líder amb 
el triomf a la Canonja
El Gandesa va guanyar a 

la Canonja (1-2) i segueix 
sent el líder. 
Segons el tècnic Guillermo 
Camarero: “va ser una victòria 
molt treballada i també com-
plicada. La Canonja, sobre tot 
a la segona meitat, i del minut 
10 al 40, em va semblar l’equip 
més complet de tots els que 
ens hem enfrontat fins ara. Ens 
vam haver de defensar a la nos-
tra àrea, no vam poder sortir 
fins els darrers minuts. També 
és cert que nosaltres, durant 
el primer temps, vam estar ben 
posats i ens vam avançar amb el 
0-1, el gol de Gumi. I a l’inici de 
la represa, Saumell va fer el 0-2.  

Però amb el 0-2 vam patir mol-
tíssim i va ser perquè la Canonja 
ens va sotmetre amb el seu joc 
i la intensitat. Ens van fer l’1-2 
i encara vam patir més fins els 
darrers minuts quan vam tenir 
espais a la contra i vam poder 
disposar d’un parell d’opcions”. 
Dilla va ser baixa mentre que 
Ubalde, amb molesties, va estar 
a la banqueta. Aquest també va 
ser el cas de Cuenca, amb fe-
bra. En acabar el partit es van 
viure moments de tensió amb 
una batussa mentre els juga-
dors accedien al vestidor. La 
victòria va ser molt important 
per al Gandesa que ara afronta 
dos partits seguits a casa.  

AIRE PER AL 
CAMARLESLa Rapitenca pateix 

però guanya el Perelló
La Rapitenca va guanyar el 

Perelló (3-2).    
El partit a l’inici fou travat, amb un 
Perelló ben replegat que dificul-
tava el joc interior de la Rapiten-
ca. Amb els minuts, els rapitencs 
van tenir arribada, reclamant un 
penal i disposant de tres ocasi-
ons, una claríssima de Valcàrcel. 
I es van avançar amb un gol de 
penal. A la represa, el Perelló va 
ser dominador. La Rapitenca es-
perava recuperar i sortir a la con-
tra. Amb l’1-0, els visitants van re-
clamar un penal a Jack. Teixidó, 
mister visitant, el va veure ‘clar’. 
Sancho, tècnic local, va dir que 
‘si cada contacte a l’àrea es xiulés 
penal, se n’haurien de pitar molts 

cada partit’. En un córner, De la 
Torre va fer el 2-0. Però, un penal 
xiulat a Jack va ser el 2-1. El partit 
era vibrant, amb un Perelló amb 
més possessió i una Rapitenca 
replegada que, amb Becerra, va 
ser letal a l’espai. Ell va assistir a 
Ferran que va fer el 3-1. La Ra-
pitenca va tenir una altra contra, 
d’Àlex, frenada amb falta (era ver-
mella i no groga). Edgar va mar-
car un golàs per al Perelló que 
fou el 3-2. La darrera opció va ser 
visitant amb una falta de Jack que 
va aturar Ròdenas. Per Teixidó, 
“per la segona meitat, el resultat 
no va ser just”. Per la Rapitenca va 
ser un triomf important després 
dels darrers resultats del 2019. 

CONTRA L’ULLDECONA
La Sénia s’emporta el 
derbi del ‘Pantano’
La Sénia va guanyar 

l’Ulldecona en el derbi, 
sumant 3 punts que li 
permeten pujar a la quarta 
plaça. 
L’equip senienc es va avançar avi-
at amb una rematada amb el cap 
del pichichi Callarisa. Bon gol. 
I va tenir control del joc en els 
primers 20 minuts. Però després, 
l’Ulldecona va reaccionar i, a més 
de l’empat, amb gol de Dani, va 
fer altres arribades, pressionant 
més amunt i estant més posat 
que l’equip senienc. A la represa 
el partit es va igualar. La Sénia va 
fer el 2-1 en un córner, amb re-
matada de Gasparin. A partir de 

llavors, el partit va trencar-se. 
L’Ulldecona va insistir tenint dues 
ocasions, una d’elles al final molt 
clara que va evitar Kevin. La Sé-
nia, amb espais, va poder sor-
tir a la contra però sense poder 
culimnar les darreres passades i 
sense poder definir. Al final, 2-1 
i 3 punts d’or pels seniencs que 
ara visiten Bonavista i Riudoms. 
“Dos partits que hem d’afrontar 
amb serietat i sent competitius 
perquè ens poden donar confi-
ança i poder seguir creixent, en 
el cas de guanyar-los”, deia el 
tècnic Serrano.  Per part de l’Ull-
decona, dir que Ivan Gonzalez 
no segueix a l’equip. És baixa.   

NOU TÈCNIC LOCAL
El Móra la Nova 
empata a Cambrils
El Móra la Nova va empatar 

(1-1) al camp del Cambrils 
U, equip que estrenava 
entrenador amb el retorn 
d’Amores. 
Nando Garcia, tècnic morano-
venc, admetia que “ens va cos-
tar entrar en el partit. En aquest 
sentit, després d’acabar l’any 
passat en una bona dinàmica de 
joc i actitud, l’aturada no ens va 
anar massa bé. Malgrat això, a la 
primera meitat vam controlar el 
partit. Però no vam disposar de 
claredat d’idees ofensivament, 
malgrat fer un parell d’aproxima-
cions i disposar d’alguna ocasió 
com una de Piqué en un córner 

o una altra amb un tret de Guiu. 
A la represa, durant els primers 15 
minuts, el Cambrils va estar millor. 
Més posat. Nosaltres vam come-
tre algunes errades que van pro-
piciar contres locals. En un d’elles 
ens van fer l’1-0. Vam reaccionar 
i arran de la millor jugada que 
vam fer vam empatar. Amb l’1-1, 
el partit va tenir anades i tornades, 
amb arribades pels dos equips. 
Vam acabar amb deu per l’expul-
sió del porter. Al final, 1-1. Cal va-
lorar el punt davant d’un rival que 
estrenava tècnic i que va jugar 
ben posat i fou competitiu. Ara 
hem de buscar fer-lo bo en els 
dos propers partits seguits a casa”.

ANY NOU I L’AMPOLLA 
GOLEJA (6-2) 

L’Ampolla va començar l’any 
retrobant-se amb la victòria, 
després de dues jornades sen-
se guanyar, les dues darreres 
del 2019. Va golejar el Riu-
doms (6-2). La bona notícia, a 
més de la victòria, fou la recu-
peració d’efectius com Galle-
go, que va fer 3 gols. Ramon 

va marcar els altres tres. 
Enric Alaixendri, tècnic de l’Am-
polla, del partit, deia que “la 
veritat és que fins avançada la 
represa, el Riudoms va sorpren-
dre. Un equip jove que va pres-
sionar dalt i que ens va dificultar 
la circulació de pilota. Cal des-
tacar que l’equip va saber llegir 
la situació de partit i va ser més 
directe de l’habitual. D’aquesta 
manera, en contres i aprofitant 
els espais, amb la velocitat de 

Ramon i Enric, vam posar-nos 
amb el 2-0 en el marcador. A la 
represa, Gallego va fer el 3-0 i 
semblava que que el partit que-
dava encarrilat. Però ens vam 
adormir i el Riudoms no va bai-
xar i es va posar en el partit amb 
el 3-2. Vam passar uns minuts 
d’incertesa fins que va arribar 
el 4-2 que ja sí que fou defini-
tiu. Després vam aconseguir el 
cinquè i el sisè gols. Penso que 
el 6-2 final fou massa abultat 

pel que va ser el partit. Però el 
Riudoms va baixar els braços 
a partir del quart gol nostre. 
En qualsevol cas, tres punts 
importants per la confiança i 
més davant dels partits com-
plicats que s’aveinen amb el 
final de la primera volta i l’inici 
de la segona”. L’Ampolla visita 
diumenge el Camarles mentre 
que en la jornada següent es 
desplaçarà al camp del líder 
actual, el Gandesa.

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

30
32
33
30
25
28
31
26
25
28
20
24
15
18
18
20
11

11
18
17
23
16
23
27
23
19
23
21
30
24
24
35
39
41

31
31
30
28
27
25
24
23
22
20
19
16
16
13
12
10
4

equip                    GF       GC     PNTS

BON DERBI (3-2)

*El borges s’ha retirat 
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BATEA-R BÍTEM: 
DUEL DE LÍDERS (2-3)

3A CATALANA

L’OLIMPIC,A  LA 
POMADA (1-3)

El R-Bítem, segon classificat, va 
guanyar al camp del líder Batea 
(2-3). D’aquesta manera, tots 
dos equips lideren la taula amb 
els mateixos punts. El Batea va 
començar dominant i amb una 
pressió alta, que va obligar al Bí-
tem a defensar-se enrera. Amb 
els minuts, el partit es va igualar. 
Però quan el R Bítem ja va equi-
librar la possessió de la pilota. 
el Batea es va avançar amb una 
contra i amb un golàs de crac de 
Ferri, d’uns 35 metres, veient al 
porter rival avançat. No obstant, 
amb l’1-0 i fins el descans, va ser 
el Bítem qui va pressionar i qui va 
tenir més control del partit i tam-
bé arribades. El Batea fou llavors 
qui va defensar-se enrera. A la re-
presa, aviat, Vilarroya va empatar 
per al Bítem. El gol va afectar al 
Batea. Els visitants, més posats i 
intensos, van ser dominadors i es 
van imposar al centre del camp, 
empatant amb gol de Balada. 
Però l’ofici de Paul (molt vigilat 
durant el partit) va propiciar un 
penal que fou el 2-2. Era un bon 
resulatt per al Batea, però al 93 
Vilarroya va marcar el 2-3 final. 
Gran partit, de categoria superior.  

L’Olimpic va guanyar a Corbera i 
és quart (1-3). Josera López, del 
Corbera: “vam sorprendre amb 
una pressió molt alta. I a més 
vam marcar aviat l’1-0, arran 
d’una acció d’estratègia. Però 
ells foren molt efectius i van re-
muntar abans del descans, fent 
el tercer a l’inici de la represa. 
De 5 ocasions en van marcar 3. 
Nosaltres vam tenir-ne fins a 8, 
amb 2 pals i diverses aturades 
de Nogales. El partit va ser dis-
putat però penso que vam estar 
millor que l’Olímpic. Però no 
vam culminar, i ells sí. Hem de 
seguir i segur que la dinàmica 
canvia”. Jordi Roca, de l’Olím-
pic: “ens va costar entrar en el 
partit i adaptar-nos a la gespa 
natural davant d’un Corbera 
que va crear dificultats. Vam 
reaccionar al gol del Corbera, 
amb l’empat d’Imanol. I abans 
del descans, Imanol va fer l’1-
2. A la represa vam marcar aviat 
l’1-3. El Corbera va pressionar, 
motivat i va intentar-ho, però 
ens vam defensar amb ordre i 
vam tenir opcions per sentenci-
ar definitivament el partit que va 
evitar el porter local”.  

EMPAT A L’EBRE 
ESCOLA-S BÀRBARA

EL CATA, MÉS EFECTIU 
QUE LA CAVA (2-0)

L’AMETLLA S’IMPULSA 
I EL FLIX S’ESTANCA

LA RAPITENCA VENÇ 
A SANT JAUME (0-4)

Ebre Escola i Santa Bàrbara van 
empatar (2-2). Xavi Subirats, tèc-
nic de l’Ebre Escola: “la primera 
meitat va ser nostra, amb con-
trol del joc i intensitat, superant 
bé les línies de pressió del rival 
i buscant els espais a l’esquena 
de la seua defensa. Així vam tenir 
ocasions, a més del gol de Tor-
nel. Pep va tenir el 2-0 poc abans 
del descans. Va evitar-lo el porter 
del Santa Bàrbara. A la represa, 
ells van sortir millor, més posats. 
Nosaltres ja vam tenir més dub-
tes alhora de circular la pilota. 
Malgrat això, una doble acció de 
Tornel i Roger va poder ser el 2-0. 
A la contra següent, amb indeci-
sió nostra, ens van empatar. Ens 
vam quedar amb 10 (la primera 
targeta fou injusta) i ja vam ser 
més directes. El Santa Bàrbara, 
arran d’una pèrdua nostra, va fer 
una contra i l’1-2 i nosaltres amb 
una falta penjada vam empatar, 
gol de Galiana. Penso que me-
reixiem més”. Tornel (Rapitenca) 
va debutar. Es cert que l’Ebre va 
tenir el 2-0 en dues jugades però 
també ho és que el Santa va tenir 
arribades clares a la represa, fins 
el final. Juanjo, porter planer, es 
va lesionar a la represa. 

El Catalònia va guanyar la Cava 
(2-0) i puja fins la sisena plaça, a 
9 punts dels líders. Chema, tèc-
nic del Cata, admetia que “vam 
començar bé, durant els primers 
10 minuts, però després el partit 
es va igualar i, dins de la igualtat 
i del travat que va poder estar, la 
Cava fou qui va tenir opcions per 
marcar. A la represa, en canvi, 
nosaltres, ja més posats, vam ser 
més efectius i vam fer l’1-0, mar-
cant després Aleix un gran gol 
que fou el 2-0. La Cava va dis-
posar d’alguna ocasió més però 
sense transformar-la en una se-
gona meitat en què defensiva-
ment nosaltres vam estar millor. 
Important la victòria i també el fet 
de no rebre cap gol. Hem de se-
guir treballant i millorant”. El Cata 
es desplaça demà a Flix i després 
visitarà el R Bítem. Carlos Gila-
bert va debutar a la banqueta de 
la Cava. El tècnic lamentava que 
“no vam tenir encert en les oca-
sions i, a més, ens van penalitzar 
les errades que vam cometre”. 
Era un partit clau per la Cava per 
enganxar-se als cinc primers. Ara 
està a 10 punts dels líders, lluny 
de l’objectiu. Diumenge rebrà el 
Roquetenc i després el S. Jaume.

L’Ametlla va guanyar el Flix (2-0). 
Ivan Romeu, de l’Ametlla: “la vic-
tòria va ser justa, potser un pel 
curta. Ja des de l’inici vam estar 
molt ferms en la pressió, saltant 
quan ells no tiraven en llarg i re-
plegats quan sí que ho feien. En la 
única errada nostra ells van tenir 
una ocasió clara però nosaltres, 
quan robàvem, feiem perill i així 
vam crear diverses ocasions d’un 
contra u. Abans del descans vam 
fer l’1-0. A la represa aviat vam 
marcar el 2-0 i ja vam controlar 
encara més el partit, ben reple-
gats i sortint a la contra, tenint 
altres situacions de gol, mentre 
ells recordo que en van fer una”.  
L’Ametlla porta 8 jornades sense 
perdre (16 de 24). Des de Flix de-
ien que “vam començar bé, tenint 
domini de pilota i dues ocasions 
davant d’una Ametlla ordenada 
en defensa. D’un possible 0-1 es 
va passar, arran d’una errada nos-
tra, a l’1-0. A la represa, vam fer el 
pal amb un tret de falta. De l’1-1 
es va passar al 2-0, per un pèrdua 
nostra. Després vam intentar-ho 
però sense poder crear perill i ells 
a la contra van tenir altres opci-
ons”. El Flix només ha guanyat un 
partit en 8 jornades. 

La Rapitenca va guanyar a Sant 
Jaume i s’impulsa amb dues vic-
tòries seguides (0-4). Anton Flo-
res, del Sant Jaume: “va ser un 
partit molt disputat, sobre tot a la 
primera meitat quan, per mèrits 
nostres o demèrits d’ells, nosal-
tres vam estar més posats i vam 
tenir més ocasions. Ells, en can-
vi, no en recordo cap excepte 
la del gol. Al primer temps, vam 
estar millor que la Rapitenca. A la 
represa vam sortir amb ganes de 
posar-nos dins del partit però no 
vam poder fer-ho i com ens ha 
passat en altres ocasions, vam 
aguantar fins el minut 70 i llavors 
es perden les posicions per voler 
aconseguir el gol. La Rapiten-
ca va fer el 0-2 i el partit es va 
acabar. Després van arribar els 
altres dos gols. Seguirem lluitant 
esperant trencar la dinàmica. En 
qualsevol cas, lluitarem fins el fi-
nal”. Regolf (2), Àlex i Richard van 
marcar. 
Mario Maza, de la Rapitenca: “la 
primera meitat va ser anivellada i 
a la represa va decidir la qualitat 
per marcar el 0-2 i sentenciar. 
Però no vam jugar bé i penso 
que el resultat va ser massa abul-
tat pels mèrits dels dos equips”.  

OXIGEN PER A 
L’AMPOSTA B (3-0)
Segona victòria seguida de l’Am-
posta B que s’allunya de les pla-
ces de descens. Va vèncer 3-0 al 
Godall. To, de l’Amposta B: “vam 
fer el millor partit a casa. Vam 
canviar el sistema per les 5 bai-
xes defensives, jugant un central 
que és juvenil i que va estar for-
ça bé. L’equip va efectuar bones 
circulacions de pilota, obrint el 
camp i va jugar amb fluidesa. Tot 
i que ells, amb el 0-0, van te-
nir una opció arran d’una errada 
nostra, nosaltres vam crear-ne 
més, a més del gol. A la represa, 
ells van baixar en l’aspecte físic i 
nosaltres vam seguir amb intensi-
tat, obrint el camp i marcant dos 
gols més i creant possibilitats per 
fer-ne algun més. L’equip creix i 
destacar que eren 3 punts molts 
importants”. Robert, del Godall: 
“la primera meitat va ser igualada 
amb ocasions dels dos equips, la 
nostra fou molt clara de Piñeiro 
que va evitar el seu porter. A la 
represa, en deu minuts, l’Amposta 
ens va fer dos gols i nosaltres ja 
vam sortir del partit, sense poder 
reaccionar tot i tenir opcions com 
una rematada de Royo al pal. Ells 
van merèixer la victòria. Nosaltres 
no vam estar a l’altura”

Dalt, vestidor de l’Ametlla després del partit contra el Flix. Baix, vestidor de l’Alcanar, equip que va guanyar el cinquè 
partit seguit i que va dedicar el triomf a Josep Bort.
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ROQUETENC I ARNES 
EMPATEN (2-2)

3A CATALANA                                                                   

SE SUSPÈN EL PARTIT 
ALDEANA-J I MARIA

El Roquetenc va empatar amb 
l’Arnes (2-2). Segons Miquel 
Campos, del Roquetenc, “als 30 
segons, Joel va fer l’1-0. Però 
l’Arnes es va refer i va empatar 
aviat. I arran d’una falta en què la 
pilota fou desviada per la tanca, 
va marcar l’1-2. Ells, tot i no crear 
opcions excepte un tret des de 
fora de l’àrea a la vora del des-
cans, van dominar el partit fins 
el descans. A la represa, però, 
la dinàmica del partit va canviar. 
L’equip va reaccionar i va domi-
nar tenint ocasions clares a més 
del gol de l’empat de Camarero. 
Es podria dir que va haver una 
part per equip”. Roger, de l’Arnes: 
“el Roquetenc va marcar al pri-
mer minut i el partit es va com-
plicar. Però l’equip va reaccionar 
força bé i va empatar poc després 
amb el gol de John. Amb l’1-1, 
vam tenir  el control del joc i vam 
ser dominadors, fins el descans. 
A la represa, potser vam acusar 
el tema físic i el Roquetenc ens 
va pressionar molt i ens va obli-
gar a defensar massa enrera. Ells 
van empatar i van tenir ocasions 
que va evitar Joaquim. Una part 
per equip i un empat que fou just 
i que cal valorar”.  

*El partit Aldeana-Jesús i Ma-
ria es va ajornar per la mort del 
pare del jugador del Jesús i Ma-
ria, Juanra Mars. Es disputarà el 
dijous dia 23 a les 20.30 hores. 
*El Godall afrontarà el segon 
partit de tancament del seu 
camp, diumenge vinent, a la 
Santa Creu de Jesús, on rebrà 
l’Aldeana (16.30h).
*Òscar Camarero va debutar en 
el retorn al Roquetenc. Va fer-ho 
amb gol. L’equip no va passar de 
l’empat i segueix en una zona 
compromesa, tercer per la cua. 
De moment, la millor notícia, 
per a l’equip roquetenc, és que 
el Corbera no guanya i està en-
cara a 8 punts. 
*Dissabte, a Roquetes, es van in-
augurar les millores que s’han fet 
als accessos a les instal.lacions 
esportives i també les reformes 
dels vestidors.
*Oriol Prat (exjugador del Jesús 
i Maria campió la lliga passada) 
va tornar a jugar amb l’Olímpic 
amb qui no ho havia fet des de 
la primera jornada per motius 
d’estudis. El jugador va marcar 
el tercer gol morenc a Corbera.  
L’Olímpic ha guanyat 8 dels dar-
rers 9 partits. 

EL BENISSANET 
CREIX AL PINELL

ALCANAR: CINQUÈ 
TRIOMF SEGUIT

PAS ENRERA DEL 
MASDENVERGE (0-0)

El Benissanet segueix creixent i, 
amb la victòria a Pinell (0-2), es 
posa a la lluita per l’ascens. Blai, 
delegat del Pinell: “a la primera 
meitat ells van ser molt supe-
riors. Nosaltres no vam estar al 
partit, sense ritme ni intensitat. 
Vam rebre els gols i Aaron va evi-
tar rebre’n més. A la represa, en 
canvi, l’equip va reaccionar. Va 
jugar amb una altra actitud i va 
merèixer alguna cosa més, però 
va pesar la primera meitat que 
havíem fet. Amb l’actitud de la 
segona podem seguir lluitant pel 
que sigui. Amb la de la primera, 
no”. Ginés, del Benissanet: “partit 
molt disputat amb una part per 
equip. La primera va ser nostra, 
tenint ocasions clares que va evi-
tar el seu porter. Potser amb les 
menys clares vam marcar, però 
en vam crear més. A la represa, 
tot i parlar-ho, ens vam fer en-
rera per la inèrcia del resultat. 
I ells, més posats i dominadors, 
van tenir ocasions per entrar en 
el partit. El nostre porter va estar 
força bé i ells no van tenir encert. 
Al final, amb espais, vam dispo-
sar d’alguna contra. Victòria molt 
important”. El Benissanet ha gua-
nyat 7 dels darrers 8 partits. 

Cinquè triomf seguit de l’Alcanar, 
contra el Catalònia (2-1). Triomf 
dedicat a Josep Bort. Miquel 
Cervelló, de l’Alcanar: “tot i mar-
car aviat, en la segona ocasió, 
ens va costar entrar en el partit. 
Poc a poc vam agafar el domini 
però teníem dificultats perquè 
ells creaven superioritats al cen-
tre del camp. Al descans vam fer 
uns retocs i a la represa, d’entra-
da, vam ser dominadors, fent el 
2-0. Quan millor estàvem, vam 
cometre una petita errada i, d’un 
xut llunyà, el Catalònia va fer el 
2-1. Va haver incertesa per l’ajus-
tat del marcador i perquè no vam 
decidir les situacions de gol que 
vam crear. Content pel treball en 
un partit intens”. Pau Alegria, del 
Catalònia: “l’inici del partit va ser 
molt obert, amb ocasions a les 
dues àrees. Ells van marcar, no-
saltres no. El partit va seguir molt 
igualat. A la represa hi ha una falta 
a Abdel, a la frontal de l’àrea, que 
era la segona targeta del defensa 
i no es va traure. Acte seguit es va 
passar al 2-0. Vam fer el 2-1 i ha-
gués pogut passar de tot. L’Alca-
nar és un equip jove, que toca bé, 
i que ens va fer còrrer. Penso que 
l’empat hagués estat el més just”. 

El Masdenverge va empatar al 
camp del R Bítem (0-0). Sisco 
Martí, del R Bítem: “vam co-
mençar amb intensitat i vam 
tenir un penal que el porter vi-
sitant va aturar. Malgrat això, 
vam ser dominadors en diverses 
fases i ja a la represa vam tenir 
dos un contra u amb el porter 
rival. Ens vam quedar amb deu 
i en el darrer tram del partit el 
Masdenverge va tenir la millor 
opció. Va evitar-la el nostre 
porter. Penso que mereixiem 
la victòria”. Poley, del Masden-
verge: “va ser un partit en què 
vam sortir amb poca intensitat i 
ritme. L’aturada nadalenca es va 
acusar. El R-Bítem va fallar un 
penal i va tenir una altra ocasió 
que també va aturar Marc. No-
saltres també vam disposar de 
dues o tres ocasions per a po-
der marcar. Però l’ansietat de 
voler guanyar va generar pre-
cipitació per transformar-les. 
Penso que l’empat va ser just”. 
El Masdenverge fa 5 partits que 
no guanya (3 punts de 15): “fins 
les últimes jornades, crec que 
res estarà decidit. Hem de se-
guir perquè queda molt i hi ha 
temps per poder reaccionar”.  

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

60
34
36
46
38
32
26
28
27
32
35
25
22
19
32
21
19
8

35
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14
25
26
26
14
25
26
27
24
32
28
35
40
31
45
74

36
36
32
32
28
27
26
26
26
24
22
22
20
15
14
14
6
0
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1. Fatarella
2. Ginestar
3. Gandesa
4. Pinell
5. Benissanet
6. Alcanar
7. Masdenv.
8. Xerta
9. Tivenys
10. Catalònia
11. R Bítem
12. Ebre E
13. La Cava
14. Olimpic

30
31
34
28
36
23
29
26
16
20
22
22
14
12

9
16
18
17
18
20
29
26
24
26
33
34
35
38

29
28
27
25
24
21
21
19
14
13
11
7
7
1
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1-1: PRIMER PUNT 
DE L’OLIMPIC B
L’Olimpic B va sumar el primer 
punt, contra el filial de la Cava 
(1-1). Segons Emilio Pedrola, en-
trenador de l’Olímpic B: “partit 
entre dos equips situats a la cua 
de la classificació. Però el joc i 
la intensitat mostrada durant els 
90 minuts fa pensar que aquests 
dos equips donaran molt que 
parlar en la segona volta”. Pedro-
la afegia que “primera part amb 
moltes alternatives en l’intens joc 
però amb un equip local que va 
tenir moltes ocasions clares per 
poder posar més distància de la 
finalment aconseguida. Al des-
cans es va arribar amb l’1-0  grà-
cies al gol de Moha al minut 25. 
La segona part va ser una mica 
més igualada i fruit d’això l’equip 
visitant va fer el gol de l’empat al 
culminar una bona jugada d’atac. 
A partir d’aquest moment l’equip 
local va tornar a agafar el con-
trol del joc per mirar de tornar a 
avançar-se en el marcador però 
sense sort. Als últims 5 minuts 
ambdós equips es van llençar a 
la descarada a per la victòria te-
nint clares ocasions. No obstant, 
el marcador ja no es va moure 
cosa que va significar el primer 
punt per nosaltres”.

EL GANDESA  B 
SORPRÉN EL LÍDER

LA FATARELLA ÉS 
ARA EL NOU LÍDER

El Gandesa B va guanyar al 
camp del líder Ginestar (2-3). 
D’aquesta manera, s’ajusta la 
part alta de la taula. Els gines-
tarols, després de 9 victòries 
seguides, han sumat un punt 
dels darrers nou possibles. Del 
partit, dir que el Ginestar, apro-
fitant errades del Gandesa, va 
tenir les dues primeres oca-
sions. Però després, amb els 
minuts, el Gandesa va jugar 
més posat i va ser dominador, 
creant diverses situacions de 
gol, a més del que va fer Vili 
en posició dubtosa. El Ginestar 
va passar per una fase de dub-
tes i el Gandesa va imposar-se 
fent Oriol el 0-2 aprofitant una 
indecisió dels locals. Carlos, 
pichichi local, amb ujn gtret 
des de fora de l’àrea, va marcar 
l’1-2 abans del descans, quan 
també es va anular un gol de 
xilena als visitants per joc peri-
llós. A la represa, del 2-2, amb 
una ocasió local, es va passar 
a l’1-3, derivat d’errades en de-
fensa dels locals que va rendi-
bilitzar Pau. Carlos va fer el 2-3 
i el Ginestar, que va reclamar 
dos penals (un va ser-ho a Ra-
fik), no va poder empatar. 

La Fatarella és el nou líder, des-
prés de golejar l’Ebre Escola. Té 
un partit més. La propera jorna-
da, darrera de la primera volta, 
descansarà. Robert Costa, de la 
Fatarella: “va ser un partit que es 
va decantar aviat del nostre cos-
tat quan al minut 12 ja guanyà-
vem 2-0. Es veritat que abans de 
marcar nosaltres i també després 
de fer-ho, ells van tenir alguna 
opcions davant del nostre por-
ter. Però no van marcar i el 3-0, 
abans del descans, ja va decidir. 
A la represa nosaltres vam baixar 
i ells van tenir més domini, però 
sense crear ocasions clares. Al fi-
nal, nosaltres vam establir el 4-0”. 
Xavi Vaquer, de l’Ebre Escola: “als 
primers 5 minuts vam tenir dues 
opcions. Però d’un córner la Fa-
tarella va fer l’1-0. Vam reaccio-
nar, amb possibilitats. De l’1-1 es 
va passar al 2-0 en una jugada 
aillada. Vam seguir, jugant bé, 
però en un llançament de ban-
da va venir el 3-0. La represa va 
ser nostra, amb opcions, però no 
vam marcar i ells van fer el 4-0 
en un altre llançament de banda. 
Fràgils en defensa, però satisfet 
del joc en un camp d’un rival amb 
ofici. Resultat massa abultat”.  

4A CATALANA

EL XERTA S’IMPOSA 
A TIVENYS (0-2)
El Xerta va ser el just guanyador 
del derbi de l’Assut, a Tivenys (0-
2). La primera meitat va ser igua-
lada i també molt travada. Dins 
de la igualtat, el Xerta ja va estar 
més posat, en l’aspecte defen-
siu, dominant més el centre del 
camp i va tenir més arribada, amb 
una rematada de Jorge i trets de 
Pol i Jota. A la represa, el Tivenys 
va disposar d’una primera opció 
però, amb els minuts, el Xerta va 
imposar-se i amb una incurssió 
de Santi va establir el 0-1. Bona 
acció del jugador pinellà del Xer-
ta. Per velocitat i definició. El Ti-
venys no va poder reaccionar i 
no va poder crear ocasions per 
empatar. El Xerta es va quedar 
amb deu per l’expulsió de Jor-
ge. I el Tivenys també per la lesió 
de Jordi Sanz, una vegada havia 
esgotat el torn de canvis. Amb el 
partit més trencat es va arribar al 
final quan llavors va aparèixer la 
màgia de Jota, un jugador dife-
rencial que sempre té imaginació 
i qualitat tècnica per buscar gols 
inverosímils. Des del seu camp, 
escorat a una banda, es va perfi-
lar i va fer un golàs impressionant 
amb el porter local avançat. Fou 
el 0-2. Gol per emmarcar.
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TORTOSA

esports

VOLEI
DERROTA 
DEL SÈNIOR A 
MALLORCA

Retorn a la competició del Club 
Volei Roquetes en l’inici de la se-
gona volta en el desplaçament 
a Mallorca a la pista del Tren de 
Sóller que es va imposar de for-
ma contundent per 3 sets a 0. 
Era un partit on els roquetencs 
tenien més a guanyar que a per-
dre. El Sóller va ser superior. 
Juvenil masculí. Bon partit dels 
roquetencs a partir del segon 
set, ja que al primer no s’arriba-
va en condicions a culminar els 
atacs. Però no fou suficient per 
a endur-se la victòria del camp 
dels Monjos. Juvenil femení. CV 
Cubelles 3-1 CV Roquetes. Ca-
det femení. CV Cubelles 3-1 CV 
Roquetes. Tot i la derrota, hi va 
haver bones sensacions. Infantil 
femení. CV Salou 3-0 CV Ro-
quetes. Contundent derrota de 
les noies de Roquetes en un par-
tit en què les locals es van impo-
sar en totes les facetes del joc.

HANDBOL HANDBOL
L’AMPOSTA  LI 
CREA DIFICULTATS 
AL CASTELLÓ

RESULTATS DEL 
CENTRE D’ESPORTS 
TORTOSA

Tot i la derrota bona imatge a la 
pista del Castelló, clar candidat 
a jugar les fases d’ascens a “Liga 
Guerreras Iberdrola” (27-23). El 
partit va començar amb igualtat 
i alternatives al marcador, però 
es va trencar al minut 12, amb un 
parcial de 9-1 que va decidir, ar-
ribatn-se al descans amb el 17-7.  
A la represa l’Amposta va millo-
rar i va ajustar el marcador fins el 
27-23. Demà dissabte l’Amposta 
rebrà La Roca, partit clau enfront 
d’un rival directe. S’ha reforçat 
amb Erika Graciani, jugadora que 
compleix ja la tercera temporada 
reforçant l’equip a la segona vol-
ta. Erika arriba procedent del Río 
Grande de Puerto Rico.
Altres resultats d’equips del club: 
Juvenil femení. Amposta-Esplu-
gues 29-16. Cadet femení: Am-
posta-Agramunt 24-17. 
Aleví femení: Amposta-Molins 
10-6

Infantil Masculí. CE Tortosa 35 
(19)-CH Vic 28 (11). Primer par-
tit de la segona fase de Primera 
Catalana Infantil i primera vic-
tòria de l’equip d’Alejandro Cas-
tro. Infantil/Cadet Femení. CE 
Tortosa 33-La Canonja 6. Supe-
rioritat local. Cadet Masculí. CE 
Tortosa 22 (10)-CH Sant Andreu 
18 (10).
Els cadets sumen la tercera vic-
tòria consecutiva i es mantenen 
invictes en la segona fase.
Juvenil masculí. Esparreguera 
28 (14)-CE Tortosa 23 (12). Mal 
començament de la segona 
volta, els d’Esparreguera van 
posar més ganes i més joc; per 
tant, res a dir. Sènior Masculí: 
CH Ripollet 21 (9)-CE Tortosa 
27 (15). Victòria del sènior mas-
culí en un partit en què l’avan-
tatge de l’inici de la represa (10-
16), tot i la relaxació va acabar 
sent suficient. 

BÀSQUET
CANTAIRES I EL 
CB RAPITENC, 
COLÍDERS

Primera jornada de l’any i bons 
resultats per al Cantaires Torto-
sa i el Bàsquet Rapitenc que se 
situen colíders dels dos grups 
de territorial, resolent els duels 
de forma ajustada davant el Pare 
Manyanet B (69-63) i davant el 
Constantí per 65 a 68. Els torto-
sins s’emparellen amb l’Àguiles 
en el liderats, mentre els mariners 
ho fan amb el Morell. De la resta 
de la jornada la Sénia-Stockplus 
va caure derrotat àmpliament a 
la pista del Teresianes B per 79 a 
54. Els duels del Móra d’Ebre da-
vant el Carme Bàsquet i la visita 
de l’Ametlla de Mar a la pista del 
Sant Pere i Sant Pau, quedaven 
ajornats. En l’altre compromís de 
la jornada el Bàsquet Alcanar va 
perdre en el darrer quart de partit 
per cinc punts de diferiència (71-
66). L’altre duel entre la Selva B 
i el Pitbox Amposta fou ajornat 
(ebredigital.cat).

I TROBADA 
GIMNÀSTICA 
RÍTMICA

El Club Rítmica Tortosa tindrà 
el seu bateig com organitzador 
d’una activitat pròpia el pròxim 
dissabte 18 de gener amb la I 
Trobada de Gimnàstica Rítmica 
Ciutat de Tortosa.
La jornada reunirà gimnastes 
del mateix club i també del CGR 
L’Ampolla, AME l’Ametlla de Mar 
i l’Escola Municipal de Rítmica 
Tortosa. La trobada, no compe-
titiva, permetrà poder compro-
var el nivell dels esportistes de 
cara als campionats federats i 
escolars ja convocats i fer una 
ordre de sortida on tindran ca-
buda des del grup de l’escola 
del club, fins conjunts, individu-
als i una exhibició final del con-
junt juvenil. 
L’activitat està prevista de 10,00 
a 13.00 hores al pavelló de Re-
molins.

(ebredigital.cat)

FUTBOL SALA
RESULTATS DE LA 
LLIGA TERRES DE 
L’EBRE

Partits de la desena jornada: 
Benifallet-AME Ametlla 4-1
UD AP-Dertochip 4-7
AFS Deltebre-Rapitenc 4-0
TM Tortosa-Golafre 6-3
Bulls Boys-Campredó     10-4
Toscà-Futsal Dermisa       2-1
Lligallos-Roquetes            3-4

VETERANS
L’AMETLLA 
SEGUEIX LÍDER EN 
SOLITARI
9a jornada. Roquetenc, descansa 
Vinaròs, descansava
Perelló-Aldeana  2-6
Alcanar-Rapitenca  6-0
Roquetenc-Tortosa 6-1
Canareu-Amposta                  3-4
Ametlla-Delta de l’Ebre 2-1
  

CLUBS CENTENARIS
EL CF SANTA BÀRBARA I EL CD ALCANAR 
VAN REBRE ELS RECONEIXEMENTS A LA 
FESTA DE L’ESPORT CATALÀ

El Club de Futbol Santa Bàrbara i 
el CD Alcanar van rebre dimarts 

a la Festa de l’Esport Català el 
reconeixement pel centenari. 

AL PERELLÓ
EL PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ 
CATALANA DE FUTBOL ESTARÀ 
DIUMENGE AL PARTIT DE FESTES

El president de la Federació Ca-
talana de Futbol, Joan Soteras, 
estarà el diumenge al Perelló en 
el partit de festes de Sant Anto-
ni, Trofeu Felicidad, entre l’equip 
local i el Cambrils Unió.
Soteras, acompanyat del direc-
tius de la delegació ebrenca, vi-
sitarà l’estadi de la Vinyeta, res-

ponent a la invitació que va fer-li 
el club perellonenc, pel partit 
festiu. El president va assumir el 
compromís de venir a l’Ebre i així 
ho farà. 
D’altra banda, aprofitar per dir 
que el Perelló ha fitxat a Munta, 
experimentat jugador que va es-
tar a l’Ascó i també a l’Ulldecona. 
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EQUIP DE LA SETMANA
CF LA SÉNIA
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EQUIPS DE LA JORNADA. SEGONA             

· De la jormada 1 a l’equip ini-
cial de la Cava només tres ju-
gadors van jugar aquesta set-
mana: Figo, Brian i Raimon. 
Va arribar un nou fitxatge de 
la lliga de Uruguai: Juan Da-
vid.
· Duel de gallets, Batea-R Bi-
tem. L’equip de Jordi Vallés 
va demostrar que va a per 
L’ascens. Gran partit de tots 
els seus jugadors.
· L’Arnes és dels equips amb 
menys jugadors que han 
marcat gol, sols sis, amb 
Quim Bru amb 9 dianes. A 
casa no són inferiors a cap 
equip, practiquen un futbol 
estil anglès.
· Carlos Tornel va fitxar per 
l’Ebre Escola. Tenia pocs mi-

TERCERA I QUARTA EN OFF

·  Els entrenadors ebrencs es 
van menjar tots els Torrons. 
A Tarragona, va haver canvi a 
Montblanc i també a Cambrils, 
on ha tornat Amores (ja va estar 
en aquest equip i va ser artífex 
de dos ascensos, de tercera 
catalana a 1a catalana). Alberto 
López deixa de el míster. I a Riu-
doms també hi ha canvis. Arriba 
Alvaro Garcia. El seu últim equip 
fou el juvenil del Reus. José 
Lucha ha fet una bona feina a 
Riudoms.
· Tres jugadors que van comen-
çar la temporada a La Sénia són 
baixa. Pau Andreu, per decisió 
tècnica, Beranuy per lesió i la 
ultima ha estat la de Sergi Cid, 
que va rebre una oferta per anar 

PRIMERA I SEGONA EN OFF
a Kuwait, a l’escola del Barça.
· Li van anar bé les festes al Ca-
marles després de 7 jornades sen-
se guanyar. Victòria important. Els 
jugadors van rebre un toc d’aten-
ció per tenir més disciplina amb 
els Entrenaments. De moment 
no hi ha multes. Tini, per feina, ha 
causat baixa.
· Gran Ampolla, últimes 10 deu 
jornades és el millor equip amb 
només un partit perdut per la mí-
nima. Aquesta setmana, Ramon 
i Gallego, abans de començar el 
partit, es van abraçar i van marcar 
tres gols cadascun.
· A la Rapitenca li falten un central 
i un jugador estil Pachu. Pot ha-
ver-hi un fitxatge. L’equip està pa-
tint, en els últims tres partits, una 

nuts a l’equip de Ramon i al 
viure a Barcelona tenia dificul-
tats per anar a tots els Entrena-
ments. La temporada passada 
va marcar 14 gols i 36 fa dues 
campanyes a la Rapitenca B
·Ja són tres els fitxatges en els 
dos últims mesos de l’Aldeana, 
Sergi Escoda, Paul i ara Marc 
Lucero que va jugar 33 par-
tits any passat al Jesús i Maria 
i estava inactiu, tenia oferta de 
l’Ebre Escola.
· Fitxatge estrella al Roquetenc 
amb el retorn d’Òscar Camare-
ro. Ell pròdig torna a Casa. La 
passada temporada va fer 21 
gols. Una altra alta important és 
la de Miki Torondel que va jugar 
8 partits amb l’Amposta.
· Mitjana d’edat de l’Amposta B: 

21,94 anys. Tots els jugadors 
sortits del futbol base, co-
bren 0 euros i tots es paguen 
la fitxa per Jugar. Jugadors 
que senten el club. Vaig dir 
que se salvarien i cada vega-
da estan més a prop la per-
manència.
· Gran moment de l’Amet-
lla, vuit partits sense perdre 
i això que només 7 jugadors 
han marcat gol. Gran treball 
d’Ivan Romeu que, fins ara, 
moment controla el vestidor.
· La 4 catalana està que Cre-
ma. Tercera punxada en tres 
jornades del líder Ginestar i 
un Alcanar que porta 5 jor-
nades guanyant. La Fatarella, 
amb un partit més, és ara lí-
der.

derrota, un empat i aquest set-
mana Teixidó va fer suar tinta 
a l’equip de Ramon. Quin mig 
del camp tindrà l’equip pere-
llonenc: Gustavo, Xavi Jaime i 
ara un nou reforç, Munta, que 
va estar a l’Ulldecona. Un altre 
fitxatge podria ser Iker cid, que 
va causar baixa en l’equip ga-
llec de Tercera divisió, el Silva. 
Està estudiant ofertes, crec que 
acabarà fitxant pel Perelló.
· L’Amposta va jugar diumen-
ge amb tots els jugadors de les 
Terres de l’Ebre. Va causar baixa 
Miki Torondel
· Impecable el Gandesa, igual 
ascendeix i Rapitenca i Tortosa 
es queden sense fer-ho.  Dilla 
en tres setmanes podrà jugar.

· Pràcticament anem a canvi de 
mister per mes a la tercera ca-
talana. Van ser cessats Barrufet 
a Corbera, Juanjo Agustin al 
Catalònia i tampoc han seguit 
Joan Subirats a la Rapitenca i 
l’últim Narcís a La Cava, mister 
que en en els equips que ha 
militat (Ametlla, Perelló, Olím-
pic, Flix i Deltebre) havia acabat 
en totes les campanyes. Arriba 
Carlos Gilabert que la passada 
campanya es va estrenar com 
mister a Ulldecona on va estar 
dos terços de la lliga. Rècord 
Guines a La Cava que en les 
deu últimes temporades només 
en quatre 1 mister ha acabat la 
campanya i en sis han hagut 
canvis de míster.
· Ivan Gonzalez, baixa a l’Ullde-
cona per decisions tècniques, 
tot i jugar 12 partits de titular. Va 
estar a l’Amposta, Alcanar, Jesús 
i Maria i Pobla Mafumet. Gran 
jugador que li agrada treballar al 
màxim a en els entrenaments.
· En dues setmanes Brayan po-
dria tenir la baixa de la Rapiten-
ca.
· Que passaria si els equips 

ebrencs renunciessin a pujar 
durant unes temporades i que-
dés una lliga majoritàriament 
ebrenca?
· Diuen que l’arbitre Rebena-
que té tendència a ser casolà, 
aquesta setmana va xiular el 
Tortosa-Amposta i en el partit 
Ulldecona-Rapitenca, els visi-
tants no van acabar contents.
· El gran mister Lucha del Riu-
doms va dimitir d’entrenador i 
coordinador de futbol base per 
diferències amb la directiva.
· El jugador del Jesús Catalò-
nia, Aleix només té 38 Anys. 
Aquesta setmana va marcar un 
gol des de gairebé el centre del 
camp. Encara podria jugar amb 
el Tortosa. El seu secret? Està 
molt enamorat.
· Gran detall per als jugadors del 
Jesús i Maria de futbol base, van 
rebre cadascun una caixeta de 
bombons i xuxes.
· El senienc Gerard Verge, que 
juga al Huelva de 2a divisió B, 
va marcar a la tanda de pena-
tis que va donar el passi al seu 
equip contra el Fuenlabrada, a 
la Copa de Rei.  

TOP SECRET

MONFORTE
(Ulldecona)

GALLEGO
(Ampolla)

MARQUÈS
(Ascó)

GUIU
(Móra N)

DE LA TORRE
(Rapitenca)

ROJAS
(Gandesa)

BLANCO
(La Sénia)

PERELLÓ 
(Amposta)

GUSTAVO
(Perelló)

ARNAU 
(Camarles)

SAMU
(Tortosa)

DIDAC
(Amposta)

TORNEL
(Ebre E)

IMANOL
(Olimpic)

VILANOVA
(Batea)

VILARROYA
(R Bítem)

JOEL LOPEZ
(Rapitenca)

GERARD
(Jesús)

SAM
(Ametlla)

VENTURA
(Roquetenc)

JOHN
(Arnes)

CRISTIAN
(S Bàrbara)

TERCERA

Vestidor del Catalònia, després del triomf de dissabte contra la Cava. 
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• 4 plàtans
• 1 llimona
• 2 cullerades soperes de sucre
• 2 cullerades soperes de  
fruits secs (panses, anous, 
pistatxos...)
• ½ cullerada sopera de ca-
nyella mòlta
• 1 cullerada sopera d’oli d’oli-
va

Es pelen els plàtans i es tallen en 

dues meitats pel llarg.

Es freguen amb suc de llimona i es 

col·loquen en una plata que pugui 

anar al forn.

Es reparteix el sucre, la canyella i 

les panses pel damunt.

Es cou al forn, escalfat prèviament 

a 180 ºC, durant uns 12-15 minuts. 

Bon profit!

PLÀTANS 
AL FORN

INGREDIENTS 4 PERSONES PREPARACIÓ:
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VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest
és el teu espai 

privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

No t’ho
pensis més!

112

TELÈFONS D’INTERÈS 
EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES  (AMBULÀNCIES)

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

La lluita per fer-te 
lloc al món, conti-
nua, però has après 
com funciona el 
joc i ja no t’afecta 
tant. Amb Venus 
transitant per Casa 
II, l’economia pot 
mostrar una millora.

aquari
21/01 al 19/02

Felicitats! En aquests 
dies, el Sol entra al 
teu signe i renoves 
energies. Urà, ja no 
està retrògrad, do-
nant impuls als teus 
projectes. L’econo-
mia pot començar 
a fluir.

sagitari
23/11 al 21/12

Pots sentir-te una 
mica neguitós. Potser 
t’anirà bé practicar 
relaxació i esport per 
cremar l’energia que 
proporciona Mart al 
teu signe. Possible 
tensió amb un 
familiar.

escorpí
24/10 al 22/11

Potser tens diversos 
fronts oberts en 
aquests dies, però 
trobes un oasi en 
l’afecte. Tant pot 
ser amb la parella o 
amb els fills, amb els 
que vius moments 
entranyables.

balança
24/09 al 23/10

Venus a la Casa VI, 
inclina que en el teu 
lloc de treball pugui 
sorgir una bona 
amistat o fins i tot 
l’amor. També pot 
indicar una millora 
de les condicions 
laborals.

àries
21/03 al 20/04

Mostres un esperit 
rebel i cerques la 
teva filosofia de vida. 
No permets que et 
diguin com has de 
viure. Molta energia 
per cremar amb Mart 
a Sagitari a la teva 
Casa IX.

cranc
22/06 al 23/07

Sol i Mercuri a Casa 
VIII, pot fer que et 
preocupis per qües-
tions econòmiques i 
estudiïs com posar-hi 
remei. La relació de 
parella, sembla que 
necessita una bona 
conversa.

verge
24/08 al 23/09

Es comença a 
activar el teu sector 
laboral. Si cerques 
feina, sembla que 
una amistat pot 
ajudar-te. Pel que fa 
a la salut, t’interesses 
per alguna teràpia 
innovadora.

taure
21/04 al 21/05

Es pot donar una for-
ta atracció amb una 
amistat. Urà al teu 
signe, proporciona 
un toc extra d’ener-
gia i sembla que ja 
ha arribat el moment 
d’atendre assumptes 
pendents.

peixos
20/02 al 20/03

Venus, transitant 
al teu signe, inclina 
a mostrar-te més 
proper. També 
que et donis algun 
petit plaer. El sector 
professional demana 
que hi posis energia i 
optimisme.

lleó
24/07 al 23/08

Si inicies una relació, 
assegura’t de deixar 
les coses clares, 
potser no cerqueu 
el mateix. La salut 
demana que hi de-
diquis atenció, si no 
aniràs acumulant 
petites coses.

bessons
02/05 al 21/06

Si véns d’un període 
una mica trist o 
que estaves molt 
concentrat en solu-
cionar problemes, 
ara entres en una 
mena d’oasi, que et 
permet recuperar 
energies i l’ànim.

I M M O B I L I À R I A  / /  S E R V E I S  / /  R E L A X

COMPRO
tractors, cotxes, 4x4, 

furgonetes...

i tot tipus de 

maquinària ·

 No importa l'any ni 

l'estat

Màxima serietat. Pere

tlf: 686 979 513

LA RÀPITA 
ES TRASPASSA 

BOTIGA

Totalment equipada i 
en funcionament.

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

Constitució) al 
davant del Bon Area

Tel. 609 689 249

EL PERELLÓ 
OFERTA 

EN VENTA 
TERRENO CON 

OLIVOS 
VISTAS AL MAR 

AMPOLLA 

8.600 M, 200M 
VALLADO DE JARDIN, 

BARBACOA, ESTANCIA 
ANIMALES

677 712 549

TORTOSA
 Bella y caliente Escort panameña.

 Ven a conocer y disfrutar de la compañía de 
esta sensacional Musa Del Erotismo.

631 902 400

OFERTa 
CATALANA

VARIOS MASAJES
COMPLETOS

20€

TODOS LOS DIAS
DE 9H A 21H

643 766 439

GANGA
AMPOSTA

ES VEN PIS 2 
HABITACIONS, 

CUINA I 
MENJADOR, 

BANY I TRASTER. 
REFORMAT PER 

ESTRENAR. 
45.000€              

ZONA ESTACIÓ 
AUTOBUSOS 

645 888 266

PER 
JUBILACIÓ

 ES LLOGA 
PERRUQUERIA
 ZONA TORTOSA 
PLE RENDIMENT 
SENSE TRASPÀS.

645 888 266

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT

977
279
290

comercial@mesebre.cat

No t’ho 
pensis més!

TÈCNICS
 TITULATS

EN JARDINERIA

- Podes, gespa, escarifica-
cions, control de plagues 

(palmeres i altres), optimit-
zació del reg, rocalles, etc...

PRESSUPOSTOS
DE NOVA CREACIÓ 

DEL SEU JARDÍ
I/O MANTENIMENT 

SENSE 

COMPROMÍS
Som PROFESSIONALS 
amb TITULACIÓ acadè-
mica, ASSEGURANÇA 
de responsabilitat civil, 

carnet i CERTIFICAT 
d’aplicador de produc-

tes fitosanitaris, pla 
d’higiene i SEGURETAT 

al treball en vigor.

TEL. 615 24 66 99 
www.florestajardineria.com 
florestajardi@hotmail.es
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“Portem molts anys en risc i en 
perill”, va denunciar. Una por-
taveu de la Plataforma Cel Net 
fou l’encarregada de llegir un 
manifest on va denunciar que 
el complex tarragoní ha esde-
vingut “un còctel químic con-
vertit en polvorí”, situat molt a 
prop de zones habitades i amb 
episodis constants de sorolls, 
incidents i males olors.
Dels 3 morts per la greu explo-
sió, un d’ells fou l’encarregat 
desaparegut en la deflagració. 
Els bombers van trobar el cos 
sense vida. La víctima era na-
tural de Flix i residia des de feia 
anys al Camp de Tarragona.
D’altra banda, ahir dijous, els 
Mossos d’Esquadra van escor-
collar les instal·lacions d’IQO-
XE per ordre judicial.
La policia catalana va entrar 
a seus de la Canonja i el Prat 
de Llobregat en una causa que 
està sota secret de sumari. 
FACUA-Consumidores en Ac-
ción recorda als afectats per 
l’explosió de la Canonja que 
poden reclamar danys a l’em-
presa. L’organització reclama 
celeritat en la investigació i 
que es depurin responsabili-
tats. L’ensurt va ser de grans 
dimensions. I costarà recupe-
rar-se. A més queda el missat-
ge de que “la tragèdia encara 
hagués pogut ser molt més 
greu”. 

Més de 3.000 persones 
es van manifestar 

aquest dimecres al vespre 
a Tarragona per exigir més 
seguretat a la indústria 
química i una millor 
comunicació d’incidents 
com el de dimarts al polígon 
petroquímic sud. Convocats 
per la Plataforma Cel Net i 
el moviment Xarxa Sud, els 
manifestants es van aplegar 
a la plaça de la Font i es 
van desplaçar fins al davant 
de la seu de l’Associació 
Empresarial Química de 
Tarragona (AEQT).
Equipats amb mascaretes i 
pancartes, els concentrats 
van reclamar “menys impu-
nitat i més seguretat” després 
de l’incident a IQOXE, que ja 
suma tres víctimes mortals i 
set ferits. 
La revisió dels protocols d’ac-
tivació de les sirenes del PLA-
SEQTA i l’exigència d’estudis 
epidemiològics i de la qualitat 
de l’aire també van centrar les 
reivindicacions.
Un bomber va relatar que l’ex-
plosió podria haver tingut en-
cara pitjors conseqüències si la 
metralla hagués arribat a més 
llocs. A més, va alertar que els 
efectius no disposen de tot 
el material necessari perquè, 
entre d’altres, hi ha màscares 
caducades que no es reposen. 

UNA DE LES VÍCTIMES DE LA GREU EXPLOSIÓ DE 
LA CANONJA ERA NATURAL DE FLIX. 

RESIDIA DES DE FEIA ANYS AL CAMP DE TARRAGONA.

CLAM PER EXIGIR MÉS SEGURETAT 
I MILLOR COMUNICACIÓ DELS 
INCIDENTS A LA INDÚSTRIA QUÍMICA


