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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial.
Els articles d’opinió expressen
els criteris de qui els signa
i el diari no els fa seus.

ELS ARTICLES ANÒNIMS
NO SERAN PUBLICATS
Degut a la quantitat
d’articles d’opinió que
estem rebent a la redacció
i a la manca d’espai per
publicar-los al diari, podeu
trobar-los a la nostra web

www.mesebre.cat
dins l’apartat: opinió

L

‘explosió de la setmana
passada d’un reactor
a l’empresa Industrias
Quimicas del Óxido de
Etileno S.A. (IQOXE) ha
reobert debats latents
en zones especialment
sensibllitzades com les
Terres de l‘Ebre. El polígon
petroquímic més gran del
sud d’Europa es troba al
Camp de Tarragona i va
començar a funcionar l’any
1975 produint derivats del
petroli que serveixen per
fabricar plàstics, cosmètics,
productes de neteja, gasos,
alcohols... Gairebé un 40%
dels llocs de treball de la
zona estan relacionats amb
aquest complex industrial. Té
un impacte econòmic molt
positiu sobre l’entorn, però
també en té d’altres tipus...
Així ho reflectia “És a l’aire”, un
documental sobre l’impacte
que el complex industrial químic té en la població, i també
una anàlisi sobre els buits legals que actualment hi ha a Europa en relació a les emissions
de gasos industrials. Un documental que s’havia d’emetre el
passat 13 de novembre a Caixa
Forum dins les sessions prèvies del Festival Internacional
de Cinema REC de Tarragona,

però va ser vetat. En efecte, el
documental havia de formar
part dels treballs presentats en
la secció Emergències centrades en temes de medi ambient,
dins les prèvies del festival REC,
però, Glòria Olivé, directora del
CaixaForum, per compte propi,
va refusar projectar-lo en les
seves instal.lacions argumentant excuses tècniques de format i horari. Una decisió que
deixa entreveure el monopoli
econòmic del Camp de Tarragona i la influència de les empreses del complex petroquímic, que pot influir fins i tot en
propostes culturals. Finalment,
el documental es va emetre al
programa Sense Ficció de TV3.
És a l’aire de Christophe Sion i
Santi Suárez és un documental
sobre un estudi independent
realitzat per un equip de científics que tracta la contaminació
de l’aire al voltant del complex
petroquímic del Camp de Tarragona explicat a través de tres
històries. La darrera història és
la d’un equip de científics de la
Universitat Politècnica de Catalunya especialitzat en temes
de contaminació atmosfèrica
que des de 2012, l’equip dirigit
per Xavier Roca, ha efectuat diversos estudis sobre la qualitat
de l’aire al voltant del complex

industrial. Sempre hi han detectat nivells alts de substàncies i gasos tòxics que poden
provocar diferents malaltíes.
Un dels efectes domino, és que
hi ha diferents entitats ecologistes i plataformes del territori
que coincideixen en exigir que
s’escolten les demandes del
territori, s’assumeixen responsabilitats públiques i denuncien la manca de compromís i
control per part del Govern de
la Generalitat de Catalunya en
la protecció i seguretat de la
població per sobre dels interessos econòmics de les grans
empreses.
L’efecte domino també ha evidenciat la poca visibilitat que
tenim los que vivim al sud de

Catalunya. En efecte, les xarxes
socials han manifestat nombroses critiques a TV3, concretament al TN d’aquest dimarts
al migdia i al 3/24 , el canal de
Televisió de Catalunya dedicat
íntegrament a la informació,
perquè s’ha fet molta més difusió del desboradament del
l’Onyar a Girona que dels efectes que ha tingut el temporal
al Delta de l’Ebre. Cal recordar
que El director de TV3, Vicent
Sanchís, va estar convidat fa
poques setmanes al Canal Terres de l’Ebre, i va explicar que
TV3 té reptes i problemes importants que s’han de resoldre
perquè sinó el model d’èxit i
virtuós acabarà sent un model
de fracàs... Potser un dels reptes seria no oblidar aquestes
terres.

en portada
MÉS
NOTÍCIES
SÁNCHEZ VA
SOBREVOLAR
AHIR LES ZONES
DEL MARESME
I DEL DELTA
DE L’EBRE
AFECTADES PEL
GLORIA
El president del govern
espanyol, Pedro Sánchez,
va sobrevolar ahir dijous
les zones del Maresme i del
Delta de l’Ebre afectades
pel temporal Gloria. Es
tracta d’una visita oficial
que no tindrà cobertura
dels mitjans de comunicació. En les darreres hores, la
borrasca va deixar un mort
a Catalunya i importants
efectes arreu del territori
català. Posteriorment el cap
de l’executiu espanyol es
va desplaçar a les Balears
on va sobrevolar l’entorn
de Cala Ratjada, a Mallorca. Aquí sí que va saludar
els efectius dels serveis
d’emergència i atendre els
periodistes.

SITUACIÓ
DRAMÀTICA
De “dramàtica de forma
exponencial” ha qualificat
la situació l’alcale de Deltebre, Lluís Soler, a diferència
dels anteriors temporals.
“No té precedents”, ha
assegurat. “Vivim una
situació d’emergència total.
El Delta ja no està per a
bones intencions. Està per
a accions contundents i
efectives que marquin una
línia a l’agenda institucional catalana i espanyola
d’emergència absoluta, això
és el que els ajuntaments
Delta i els més afectats o
la Taula de Consens posem
sobre la taula de l’agenda
institucional”, ha argumentat Soler per fonamentar
la declaració de zona
catastròfica per les afectacions al sector arrossaire,
aqüicultors, infraestructures municipals i activitats
privades afectades. (ACN)

DIARI MÉS EBRE • divendres 24 de gener / 2020

3

ELS EFECTES DE GLORIA
El mar inunda una tercera part dels arrossars
de l’hemidelta esquerre i tota l’illa de Buda
U

na tercera part dels
arrossars de l’hemidelta
nord de l’Ebre –més de
3.000 hectàrees- es troben
inundades sota el mar, com
també la pràctica totalitat de
l’illa de Buda.
La llevantada torna a posar en
evidència la fragilitat de l’espai
natural i la necessitat de mesures
urgents, segons ha reclamat. La
inundació dels arrossars amb aigua salada, recorden, condicionarà també seriosament la pròxima collita. Els alcaldes de la zona
parlen de situació “dramàtica” i
estudien demanar la declaració
de zona catastròfica. Encara no
es pot arribar als punts del Del-

ta més afectats. Quan això sigui
possible, el nombre d’hectàrees
afectades podria incrementar
considerablement. De moment,
l’aigua salada ha arribat fins a
tres quilòmetres terra endins. “El
mar penetra costa cap a dins, la
pluja està acumulant aigua i els
únics sistemes de drenatge que
tenim, les bombes, estan paralitzades per la situació”. La zona de
la platja de l’Arenal, a l’Ampolla, i
el tram costaner comprès entre
la Marquesa i Riumar, a Deltebre,
es troben entre les zones que
més han patit l’embat de les fortes onades, així com la pràctica
totalitat de l’illa de Buda que es
troba negada per l’aigua del mar.

DELTEBRE
El ple de l’Ajuntament demana al govern
espanyol la declaració de zona catastròfica
E

l ple de l’Ajuntament
de Deltebre ha acordat
demanar al govern espanyol
la declaració de zona
catastròfica.
El consistori estima que els costos econòmics per recuperar la
situació i també tenint en compte les pèrdues previstes dels
sectors productius estan al voltant dels 9,5 MEUR de moment.
L’alcalde, Lluís Soler, ha parlat
d’”emergència total”, i ha remarcat que caldrà fer una valoració
definitiva quan desaparegui el
temporal i els ecosistemes tornin a la normalitat. A hores d’ara,

PREOCUPACIÓ PER
BUDA
L’alcalde de Sant Jaume, Joan
Castor Gonell, va explicar que
la pràctica totalitat de l’illa de
Buda es troba negada per l’aigua del mar. L’aigua del mar
va vessant pel riu i travessa el
braç de Migjorn inundant els
arrossars de l’altre costat amb

el temporal ha fet desaparèixer
25 metres de la línia de costa i
ha afectat 3.000 hectàrees de
cultiu d’arròs. També ha desdibuixat 6.500 metres de les platges, entre altres afectacions als
camins rurals i desaigües.
A més, hi ha dues famílies
desallotjades, més de 40 carrers inundats, una quarantena
d’arbres tombats, 30 pals d’enllumenat públic caiguts, talls
de subministrament elèctric de
més de 6 hores a un 85% dels
veïns i diferents desperfectes i
inundacions a equipaments municipals.

alçades que superaven dimarts
els 50 centímetres a la carretera que comunica amb la platja
-moment en el qual l’Ajuntament de Sant Jaume va tallar
l’accés-. “La nostra preocupació
és que quan la mar baixi la petita
separació, la barrera estreta entre la llacuna i la mar no existirà.
Ja la vam deixar, amb les obres
d’emergència amb les que ens
ha agafat el temporal pel mig,

molt debilitada amb una obertura molt difícil de tapar. Buda
quedarà comunicada amb la
mar i amb tot el valor ecològic
que té, la intrusió d’aigua salada (i no sabem durant quant de
temps) ens preocupa molt”, ha
argumentat Gonell, com un argument irrefutable que cal “atacar” de forma urgent el problema de la regressió amb mesures
urgents. (ACN)

Joan Castor Gonell, alcalde de S. Jaume.
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MÉS
NOTÍCIES
ARROSSARS DEL
DELTA ACUMULEN
LÀMINES D’AIGUA
DEL MAR DE FINS
A 1,5 METRES DE
PROFUNDITAT
Els arrossaires veuen amb
desesperació com la llevantada s’enduu els arrossars
més pròxims a la costa i pot
frustrar les pròximes collites.
Aprofitant l’aturada de les
pluges d’aquest dimecres
al matí, Jordi Margalef ha
visita els seus quadres
d’arròs a la zona de la bassa
de l’Arena. Ho hagut de fer
preparat i utilitzant un camí
elevat. Segons ha calculat,
als seus arrossars s’acumula
una làmina d’aigua salada
d’un metre i mig. Per poder
conrear l’arròs a la primavera
caldrà drenar-la i rentar el
terreny. “No crec que hi hagi
temps”, reflexiona. Des que
aquest dilluns al migdia va
començar a fer-se sentir un
dels pitjors temporals de
llevant que es recorden al
delta de l’Ebre, Jordi Margalef ja ha visitat diversos
cops les desenes de jornals
d’arròs que té a la zona de
la bassa de l’Arena. Va venir
aquest passat dimarts i ha
tornar aquest dimecres. Per
poder comprovar l’estat del
terreny, totalment inundat
pel mar, s’ha hagut de calçar
les botes d’aigua i travessar
els quadres per un camí
absolutament inundat. L’arrossar a banda i banda és,
visualment, com el mateix
mar. Les ones esmorteïdes
baten contra les estructures
de formigó de les sèquies
paral·leles al camí asfaltat.
Margalef agafa una barra de
fusta de longitud considerable i la clava fins al fons de
l’arrossar. No pot mesurar
de forma exacta la part mullada, però diu que, en bona
part de la seva propietat, la
làmina d’aigua salada arriba
al metre i mig. “És molt
bèstia. Mai havia passat”,
esbufega, entre la ràbia i la
resignació.

terres de l’ebre

VISITA DEL PRESIDENT TORRA
“El Delta necessita una solució ara i aquí, no
pot esperar més, cal un pla d’acció immediat”
E

l president de la Generalitat,
Quim Torra, va afirmar
dimecres que “el Delta de l’Ebre
necessita una solució ara i
aquí, no pot esperar més, cal
un pla d’acció immediat”.
Així de contundent es va mostrar,
després de reunir-se aquest dimecres amb els ajuntaments de
l’Ampolla i Deltebre, zones afectades pel temporal Gloria. Torra,
que va parlar d’”autèntica catàstrofe natural” al Delta, va agrair
als serveis d’emergència l’esforç
d’aquests dies.
Per la tarda, dimecres, Quim
Torra, es va reunir amb el vicepresident, Pere Aragonès, i els
consellers Miquel Buch, Josep

Bargalló, Meritxell Budó, Alba
Vergés, Damià Calvet, Àngels
Chacón, Meritxell Budó i Teresa
Jordà. Ho va fer per abordar la
situació creada a Catalunya arran del pas de la tempesta Gloria, que va provocar danys arreu
de la costa i va obligar, entre altres, a tancar escoles, tallar vies
de comunicació, i realitzar evacuacions. El Govern vol així coordinar la resposta davant de la
situació meteorològica, per això
va citar els consellers que tenen
competències en la gestió dels
efectes del temporal.
El conseller Miquel Buch també
va estar dimarts la nit a l’Ebre,
concretament a Tortosa.

L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, i el president de la Generalitat, Quim Torra.

DELTEBRE
La platja de la Marquesa, gairebé desapareguda:
“si ara no fan res, el Delta s’acabarà”
E

l restaurant Vascos de
la platja de la Marquesa
de Deltebre és un dels
establiments més afectats pel
temporal Gloria al Delta de
l’Ebre.
La seva situació privilegiada, a
tocar del mar, ha fet que amb
el fort onatge i l’entrada d’aigua
als arrossars hagi estat un dels
principals damnificats. Aquest
dimecres, amb l’onatge ja de
baixada, encara hi impactava
aigua. La seva propietària, Maria
Cinta Otamendi, ha explicat que
“la impotència i la ràbia és brutal”
i ha fet un crit d’alerta per tal de
rebre ajudes dels representants

TRES
DESALLOTJATS A
DELTEBRE A CAUSA
DEL TEMPORAL
Tres persones han estat
desallotjades aquest dimarts al
vespre a Deltebre per conseqüències del temporal Gloria.
Dues persones han estat eva-

polítics: “Si ara no fan res, nosaltres ens negarem d’aigua i el
Delta s’acabarà”, ha assegurat.
La platja de la Marquesa ha

cuades després de la caiguda
d’un arbre i una tercera també
ha estat desallotjada perquè se li
ha inundat la planta baixa del seu
habitatge. Les dues incidències
han tingut lloc al nucli urbà de
la població. Segons ha explicat
l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, a l’ACN, tots tres ja han estat
reubicats i se’ls fa un seguiment.
A la foto, l’entrada a instal·lacions
esportives de Deltebre, dimarts.

pràcticament desaparegut i els
arrossars propers s’han cobert
d’aigua de mar.
L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler,

va argumentar l’excepcionalitat
dels danys i proposa reclamar la
declaració de zona catastròfica
al delta de l’Ebre.

terres de l’ebre
MÉS
NOTÍCIES
EL CONSELLER
DE TREBALL,
AFERS SOCIALS
I FAMÍLIES VA
VISITAR L’EBRE
El conseller de Treball, Afers
Socials i Famílies, Chakir el
Homrani, va visitar ahir les
Terres de l’Ebre per conèixer de prop els efectes del
temporal Glòria al territori.
El conseller es va reunir amb
els alcaldes de Caseres, Bot
i Horta, així com amb els
presidents comarcals del
Montsià i el Baix Ebre. Pel
matí, juntament amb la
presidenta de la Diputació de
Tarragona, Noemí Llauradó,
el conseller es va trobar amb
l’alcalde de Caseres, Joan
Manel Palau i, posteriorment, van visitar les zones
afectades pel temporal.
Posteriorment El Homrani
va anar a Bot on va reunir-se
amb l’alcalde Lluís Agut a
l’Ajuntament. Després es van
traslladar a les zones afectades del municipi. Més tard,
el conseller va visitar Horta
de Sant Joan, on es va trobar
amb l’alcalde Jordi Martin i
van fer una inspeccció a les
zones afectades pel temporal
Gloria. A la tarda, Chakir el
Homrani, es va traslladar a la
seu del Consell Comarcal del
Montsià on es va reunir amb
el president de l’ens comarcal, Joan Roig, i també amb
el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Xavier
Faura. El conseller va tancar
à la seva estada a les Terres
de l’Ebre amb una visita a la
zona del Trabucador.

FORTO CHAKIR
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L’AMPOLLA
Els veïns intenten recuperar la normalitat
després d’un temporal “com mai s’havia vist”
E

ls veïns de l’Ampolla han
començat a intentar
recuperar la normalitat aquest
dimecres, després del pas del
gruix del temporal Gloria.
La pujada del nivell del mar i la
baixada de les rieres han causat danys importants a la plaça
González Isla, tant en el mobiliari urbà com en alguns establiments, que s’han trobat amb
el negoci “amb dos pams d’aigua”. Al costat del barranc de
Sant Pere i al passeig de l’Arenal la força de la riera ha fet que
la calçada hagi quedat coberta
amb un pam de pedres i fang.
Els ciutadans han assegurat que
“mai” havien vist un temporal

Pla general de la plaça González Isla de l’Ampolla, enfangada i amb runa, després del pas del temporal.

amb tanta potència, amb onatge, pluja i tempesta. L’alcalde de

l’Ampolla, Francesc Arasa, comenta que els pescadors de la

localitat mai havien vist un temporal tan violent. (ACN)

L’AMETLLA
La tempesta Gloria ataca amb força la costa
calera i també engoleix les platges del municipi
L

a borrasca Gloria va viure
dimarts les seves hores més
actives deixant registres de
150 l/m², ratxes de vent de fins
a 77 km/h i onades d’uns cinc
metres d’alçada en tot l’episodi.
Un temporal excepcional que
va causar desperfectes a tota la
costa de l’Ametlla.
A la Cala, es van haver de fer diverses actuacions a la via pública
per la caiguda d’arbres. També
van haver-hi problemes de subministrament d’aigua en alguns
punts del municipi i es van produir talls a la xarxa elèctrica. Les
fortes onades van saltar per damunt de l’escullera del moll de

LES TERRES DE
L’EBRE HA ESTAT
LA ZONA MÉS
PERJUDICADA PEL
TEMPORAL
Unió de Pagesos ha alertat
aquest dimecres dels «greus
perjudicis» per a la collita per
culpa de l’entrada d’aigua sa-

Llevant del port de l’Ametlla i per
sobre el dic del port esportiu de
Calafat, on es van malmetre diverses embarcacions. El sector

pesquer es va mantenir amarrat. Un temporal marítim que es
va engolir les cales i platges del
municipi, com la de l’Alguer on va

causar danys al passeig que comunica amb Pixavaques. Es van
precintar els accessos a les platges. (La Cala Ràdio)

lada als arrossars del Delta de
l’Ebre. El sindicat agrari ha expressat la seva solidaritat amb
els afectats i la «preocupació»
pels efectes del temporal que
ha negat milers d’hectàrees del
Delta. El sindicat està a l’espera que acabi la borrasca per fer
una valoració definitiva de danys
i prendre «les mesures necessàries» però ja ha admès que la
situació afectarà «les properes

campanyes». Unió de Pagesos
també ha mostrat el seu «malestar per la manca d’actuacions de
protecció a la zona» per part de
les administracions. Una manca
de mesures a la qual també s’hi
ha d’afegir la falta d’un consens
ampli els darrers anys en l’àmbit
territorial per impulsar mesures
i infraestructures que permetin
preservar aquest espai natural.
Com s’ha vist clarament arran

del pas de la tempesta Gloria, el
Delta no pot esperar més.
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MÉS
NOTÍCIES
TALLS DE
CARRETERES
La carretera T-301 entre
Bítem i Tivenys es va tallar
dimarts per inundacions
d’aigua a la calçada. També
van haver-hi acumulacions
d’aigua a la mateixa via, entre
Benifallet i Tivenys.Els aiguats del fort temporal també
van provocar esllavissades
a l’Eix de l’Ebre, al terme
municipal d’Aldover, i també
a la carretera que accedeix a
Paüls, des de Xerta.

EL SERVEI DE
TREN A LA R16
ENTRE TORTOSA
I L’ALDEA ES VA
INTERROMPRE
PER ACUMULACIÓ
D’AIGUA A LES
VIES
El servei de la línia R16 de
rodalies de Renfe es va
interrompre dimarts a les 20
hores entre Tortosa i l’Aldea
per acumulació d’aigua a les
vies. Fou una de les moltes
incidències a la xarxa ferroviària catalana, afectada aquest
dimarts a diversos indrets del
país a causa del temporal de
pluja, neu, vent i mala mar.

TONYINES
MORTES A LES
PLATGES DE
L’AMPOLLA I
L’AMETLLA
El temporal Glòria ha llançat
una desena de tonyines mortes a les platges de l’Ampolla
i l’Ametlla de Mar. Els túnids
han aparegut a la costa litoral
arrossegats pel fort onatge
dels darrers dies i això ha
suposat que les persones que
s’han apropat a les platges
han aprofitat per esquarterar
les grans tonyines i endur-seles a trossos cap a casa. Ahir
dijous es va comunicar a la
població que s’abstengui de
consumir-ne perquè no són
aptes per a fer-ho.

terres de l’ebre

TORTOSA
La tempesta ocasiona una gran nombre
d’incidències a la capital del Baix Ebre
L

a forta tempesta registrada
aquest dimarts a la tarda
a Tortosa ha provocat un
gran nombre d’incidències en
diversos punts de la ciutat per
acumulació d’aigua.
Dimarts, la carretera C-12 a Tortosa va quedar tallada a l’avinguda Marcel·lí Domingo. A l’avinguda de la Generalitat, a l’altura del
parc, es acumular força aigua i
també es va inundar la plaça de
la Unió, al Raval de Sant Llàtzer.
Dimarts mati, va haver-hi un
despreniment d’un edifici al carrer Montcada. Els serveis tècnics
municipals van descartar que es
pugués produir l’esfondrament
(ebredigital.cat)

BAIX EBRE

A PORTS

Desperfectes
a la Via Verda

El temporal costarà
entre 6 i 7 milions
E

E

l fort temporal que castiga
tot el país ha provocat
danys en diversos trams de la
Via Verda del Baix Ebre.
El personal de la brigada del
Consell Comarcal del Baix Ebre
va recórrer dimecres matí la Via
Verda per valorar l’afectació i ha
constatat que hi havia esllavissa-

des en diversos trams, on arbres i
pedres dificulten la circulació.
És per això que des del Consell
Comarcal s’instava la població a
no utilitzar aquesta via fins que
finalitze l’episodi de pluges i el
personal de la brigada pugui reparar els danys ocasionats pel
temporal.

EL RAMADER
PEDRO FUMADÓ
RESCATA UN
CENTENAR DE BOUS
ATRAPATS PER LES
INUNDACIONS

nar de bous que havien quedat
atrapats per l’aigua de les inundacions que ha patit el delta de
l’Ebre. Dimarts, en una estona, la
finca era una mar. Els animals es
trobaven a la finca de les Olles,
al terme municipal de l’Ampolla,
un dels indrets més castigats pel
pas del temporal Glòria. Segons
el ramader, a no ser per la ràpida
actuació feta molts bous haurien
mort ofegats. (ebredigital.cat)

El ramader Pedro Fumadó ‘Lo
Xarnego’ ha rescatat un cente-

l director de Ports de la
Generalitat, Joan Pere
Gómez (a la imatge), ha
assegurat aquest dimecres que
el temporal Gloria costarà unes
pèrdues d’entre 6 i 7 milions
d’euros als ports catalans que
gestiona, que no inclouen als
de Barcelona i Tarragona, que
depenen de Foment.
Gómez ha afirmat que el temporal a nivell del litoral “està
començant a millorar” i “poc a
poc” s’aniran obrint els ports de
Catalunya per començar a valorar els danys. “La gent està molt
preocupada”, ha afirmat Gómez,
remarcant que es viu un tempo-

ral “excepcional”. Malgrat això i
els danys en dics i altres instal·lacions, el director de Ports ha dit
que en general les instal·lacions
“han aguantat prou bé”.

terres de l’ebre
MÉS
NOTÍCIES
INCIDÈNCIES A
AMPOSTA
El passat dimecres, a Amposta, fou un dia d’avaluació dels danys que les
fortes pluges de dimarts
van ocasionar als carrers i
camins. La Policia Local i la
Brigada Municipal treballen
per minimitzar l’afectació i
prendre nota de totes aquelles actuacions necessàries
per a solucionar els danys
ocasionats.
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AMPOSTA
La Taula de Consens en contra de la regressió vol
mesures urgents i demana la zona catastròfica
L

a Taula pel Delta -que
aplega les comunitats de
regants i els ajuntaments de
la zona- s’ha reunit d’urgència
per mostrar el seu suport als
municipis que més han rebut
l’embat de la llevantada, els de
la costa de l’hemidelta nord i
la desembocadura: l’Ampolla,
Deltebre i Sant Jaume.
El portaveu de la Taula, Xavi
Curto, ha reclamat a les administracions que “demostrin”
amb fets la voluntat de treballar
pel territori i aprovin mesures
urgents per lluitar contra la regressió i la subsidència. “El que
veiem que pot passar en un espai de desenes d’anys –en refe-

rència als models que preveuen
l’evolució de la costa tenint en
compte els efectes del canvi climàtic a finals d’aquest segle- en
una nit ha passat”, ha subratllat.
Més enllà del problema que suposa la salinització, que obligarà a bombejar l’aigua fora dels
arrossars i rentar la terra, preocupa la “desaparició física de la
terra”. La Taula té previst presentar la setmana que ve la primera
bateria de mesures, tant a mig,
llarg i curt termini, com urgents.
Els alcaldes parlen de situació
“dramàtica” i estudien demanar
la declaració de zona catastròfica. La llista de danys, és gruixuda i no para d’ampliar-se.
Reunió urgent de la Taula de Consens del Delta a Amposta, dimarts.

REUNIÓ A L’AMPOLLA
AFECTACIONS A
ULLDECONA
Tots els efectius de la Brigada Municipal, Policia Local,
professionals diversos i serveis públics treballen amb
la màxima rapidesa possible
per recuperar la normalitat
en els punts més afectats
pel temporal Gloria, dins
nucli urbà es va tallar el carrer Barcelona encreuament
carretera Godall per caiguda
arbres i l’avinguda Escoles,
davant zona ajardinada, per
prevenció.

La Diputació treballa per restablir la
normalitat a les carreteres de la xarxa viària
E

ls equips de Carreteres
de la Diputació treballen
des de dimarts per restablir la
normalitat a les diferents vies
de la seva xarxa viària que han
patit el temporal, en especial
en alguns trams ebrencs.
Algunes es van tallar temporalment al trànsit, com la TV-3401
de l’Ampolla a Deltebre (per aigua a la calçada), la T-301 entre
Tivenys i Benifallet (esllavissada)
o la TV-3301 entre Prat de Comte i Bot (per arbres a la via). Altres
no es van tallar però mantenen
restriccions de trànsit. Paral·lelament als diferents treballs que
duu a terme la Diputació a les

UNA ‘EMBARCACIÓ’
PELS CARRERS DE
SANTA BÀRBARA
Les moltes imatges devastadores que s’han vist els darrers
dies per les xarxes socials, van
contrastar amb una que es va
fer viral, a Santa Bàrbara. Els
efectes de la barrancada van
generar inundacions de carrers

Terres de l’Ebre, la presidenta
de la Diputació, Noemí Llauradó, s’hi ha desplaçat aquest dimecres per participar a la reunió
de treball que s’ha celebrat a
l’Ampolla, amb el president de la
Generalitat, Quim Torra; la consellera d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació de la Generalitat, Teresa Jordà; els alcaldes
de l’Ampolla, Francesc Arasa; de
l’Ametlla de Mar, Jordi Gaseni; el
delegat territorial de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, Xavier
Pallarès, i altres representants
d’administracions públiques i de
les forces d’emergències i de seguretat. Tot seguit, han conegut
i els més atrevits van fer un trajecte, aprofitant l’ocasió, amb la
seua barqueta. Una imatge simpàtica enmig de la situació caòtica que es vivia.
A la foto es pot observar un moment del petit video que mostrava les conseqüències de la
barrancada i que fou penjat el
mateix dimarts a les xarxes i que
va tenir una difusió extraordinària, com molts altres que van
aparèixer durant el dia.

sobre el terreny els desperfectes
en una visita al passeig de l’Ampolla. També s’han desplaçat a
Deltebre per visitar-ne altres zones afectades pel temporal, jun-

tament amb l’alcalde, Lluís Soler,
i representants de les comunitats
de regants i dels arrossaires. La
visita va continuar a altres municipis ebrencs. (La Plana Ràdio)
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MÉS
NOTÍCIES
PRIMERA
VALORACIÓ
DELS DANYS
OCASIONATS PEL
TEMPORAL A LA
RÀPITA
Els tres punts més afectats
del terme municipal rapitenc són la barra de sorra
del Trabucador, el camí de
la platja del Molinet i les
platges urbanes. El temporal
marítim ha esborrat per
complet la barra de sorra
del Trabucador (l’istme que
uneix la Punta de la Banya
amb la plana deltaica) i és
inaccessible des del camí de
Baladres. Així, les Salines de
la Trinitat han quedat incomunicades, afectant l’activitat de l’empresa INFOSA
on treballen més de 60
persones de manera directa.
En segon lloc, el camí de la
platja del Molinet (un camí
que voreja la costa interior
de la badia dels Alfacs) està
afectat per la pujada del
nivell del mar, el qual també
ha entrat en diversos camps
d’arròs, i impedeix l’accés a
les finques de la zona.
Per últim, les platges
urbanes del municipi estan
majoritàriament inundades.
Algunes, com el cas de la
platja del Garbí, per l’aigua
de la pluja; però altres per
l’efecte del temporal de
mar, com la del Suís, que ha
desaparegut.
A causa de la forta tempesta
que va afectar les Terres
de l’Ebre el dimarts a la
tarda, la Policia Local de la
Ràpita va tallar l’accés nord
a la població (N-340a) pel
desbordament d’un barranc.
Així mateix, l’Ajuntament va
decretar la suspensió de l’activitat escolar per dimecres,
seguint les recomanacions
dels serveis d’emergència i
el departament d’Educació.
La xarxa de telefonia mòbil
també ha patit incidències i
el subministrament elèctric
s’han vist interromput de
forma intermitent en diverses zones de la població.

terres de l’ebre

LA RÀPITA
L’alcalde demana una reacció “històrica”
davant la catàstrofe natural al delta de l’Ebre
L

’alcalde de la Ràpita,
Josep Caparrós, ha
reclamat una reacció “urgent
i sense excuses” de totes les
administracions per restablir
la línia de costa del delta de
l’Ebre que ha quedat malmesa
pel temporal Glòria.
Caparrós ha declarat que
“davant d’aquesta catàstrofe natural històrica es necessita reaccionar també de manera històrica”, i ha fet una crida a totes les
administracions competents a
executar
inversions d’urgència per retornar “al seu estat original” els
tres punts més fràgils del delta:
la platja de la Marquesa, l’illa de

Buda i la barra del Trabucador.
Els danys que ha patit el Trabucador i la resta de costa deltaica
durant aquest temporal posen
de manifest, segons Caparrós,
que no “es poden posar més excuses” i que les “administracions
competents i la resta d’actors
involucrats hem de trobar solucions immediates”. “No podem
deixar perdre el Trabucador, un
dels espais més emblemàtics del
delta de l’Ebre”, ha afegit Caparrós.
L’alcalde, regidors de l’equip de
Govern i els serveis tècnics de
l’Ajuntament han fet aquest dimecres una primera valoració
dels danys que ha provocat el

temporal.
Visita a les zones més afectades pel temporal al municipi rapitenc.

ALCANAR
L’Ajuntament sol.licitarà la declaració de zona
afectada per emergència de protecció civil
L

’Ajuntament d’Alcanar
sol•licitarà la declaració de
zona afectada per emergència
de protecció civil, per tal de
fer front al cost de totes les
afectacions del temporal
Glòria.
“No tenim prou recursos econòmics per a tornar a la normalitat.
L’impacte de la tempesta ha sigut
tan virulent que ha modificat tota
l’orografia de la costa del nostre
terme municipal. Per tant, necessitem l’ajuda de les administracions supramunicipals”, assegura,
Joan Roig, alcalde d’Alcanar. Ahir
dijous l’Ajuntament es va posar
en contacte amb la Generalitat

AFECTACIONS A
ALCANAR
Més enllà d’aquestes greus
afectacions, les conseqüències del temporal Glòria també
s’han fet presents amb incidències a la xarxa de telefonia
mòbil i el subministrament
elèctric, que s’ha vist interromput de forma intermitent en

perquè aquesta faça la petició al
Govern espanyol. “Pensem que
cal compensar urgentment tots
els afectats i afectades, i també
és prioritari reparar tots els danys
a les infraestructures. El turisme
és un actiu importantíssim per
al nostre poble, i també hem de
conservar el nostre patrimoni
econòmic, paisatgístic i natural”,
ha afegit Roig. El consistori encara està quantificant els danys,
“tot i que estimem que la despesa econòmica per a recobrar la
normalitat serà ingent”, explica el
batle. “A les Cases, la línia de costa s’ha modificat completament,
el mar s’ha menjat el passeig i el

mur de la costa i ha cobert de pedres i còdols la carretera, el parc
infantil, etc. També hi ha diversos
habitatges i camins afectats. Així
mateix, el port marítim necessita

una actuació d’urgència perquè
no pot fer front a llevantades
d’aquest tipus, ja que posen en
perill greu les embarcacions i la
població”, detalla l’alcalde.

diverses zones de la població;
inundacions a les vies públiques;
desperfectes a equipaments
municipals i instal•lacions esportives; arbres caiguts; pals de
comunicació tombats, etc.
De moment, la Brigada Municipal d’Obres i Serveis continua
amb les tasques d’emergència,
que ja van començar dimarts,
per obrir pas i netejar el passeig
marítim i als carrers afectats de

les Cases, ja que la costa ha estat
la principal afectada, i d’altres indrets del municipi..
A més, a causa de l’episodi de
pluja, vent, neu i fort onatge que
va afectar les Terres de l’Ebre el
dimarts a la tarda, la Policia Local
d’Alcanar va tallar l’accés al passeig i ports marítims, i a diferents
carrers de les cases pel desplaçament de còdols, arbres i altres
materials a la via pública. També

va tallar camins propers al riu
Sénia, ja que, tot i que habitualment està sec, baixava amb un
cabal considerable.
Així mateix, com a la resta de
municipis, l’Ajuntament canareu va decretar la suspensió de
l’activitat escolar per la jornada de dimecres passat, seguint
les recomanacions dels serveis
d’emergència i el departament
d’Educació.

terres de l’ebre
MÉS
NOTÍCIES
CONSEQÜÈNCIES
DEL TEMPORAL A
L’ALDEA
Inundacions de camins, carrers, camps agrícoles, edificis
varis. Talls de llum de més de
24 hores a comerços i habitatges, sense resposta per part
de la companyia. Possibles
pèrdues econòmiques dels pagesos per les inundacions dels
seus terrenys agrícoles. Danys
en camins rurals del municipi.
Comportes del canal tancades
impedint el pas de l’aigua pel
seu curs natural, provocant
desbordament del barranc i
del mateix canal.

MENCIÓ
HONORÍFICA A
L’ICAATOR
El Departament de Justícia de
la Generalitat va celebrar l’acte de lliurament del Premi Justícia 2019, medalles d’honor
i mencions honorífiques en
matèria de justícia. L’Il·lustre
Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa fou reconegut
amb una menció honorífica
en matèria de justícia tot
destacant la seva activitat en
favor del dret català, el suport
i l’impuls a la constitució del
Consell de Col·legis d’Advocats
de Catalunya i en celebració
dels seus 175 anys d’història.
Alhora, també per la tasca
de divulgació i posada en
funcionament del Centre de
Mediació de Dret Privat de
les Terres de l’Ebre, el primer
centre de mediació a Catalunya de naturalesa no funcionarial i propi d’un col·legi de
l’advocacia, a excepció del
centre de Barcelona. El Col·legi
rebé la distinció per part de
la consellera de Justícia, Ester
Capella, en mans de la Degana Marta Martinez i Gellida.
Entre molts altres premiats,
es va concedir també una
medalla d’honor a la Lletrada
de l’Administració de Justícia
i directora del Servei Comú
Processal General d’Amposta,
Paloma Sampedro Herreros.
El Premi Justícia fou per a
l’exjutge Fernando Salinas.
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L’ALDEA
L’Ajuntament acorda sol·licitar que es declari
el municipi com a zona catastròfica
A

hir la nit, al plenari
extraordinari urgent, es
va aprovar per unanimitat la
moció per reclamar solucions
als danys ocasionats des del
passat dia 21 de gener pel
temporal Gloria.
La moció diu que “aquests dies
l’Aldea s’ha vist fortament colpejada pel temporal Glòria. Els
nostres veïns i veïnes han sofert
de prop les seves conseqüències,
per això mateix i baix la responsabilitat que tenim com a consistori,
prenem aquestes determinacions per denunciar formalment
tots els greuges soferts i sol·licitar
també ajudes a la Generalitat de
Catalunya i les administracions de
l’Estat Espanyol”.
Per tot l’exposat, els grups municipals de Junts per l’Aldea i Endavant l’Aldea acordem aquestes
mesures: “sol·licitem al món de
la pagesia que facin resposta a la
crida de l’Ajuntament i ens facin
saber els danys ocorreguts pel
temporal. Reclamar a la Genera-

litat i a la Subdelegación del Gobierno en Tarragona que declarin zona catastròfica el municipi
de l’Aldea, a l’igual que a la resta
dels municipis del Delta i els costaners. Sol·licitar a la Comunitat
de Regants que davant d’aquests
temporals s’estudiï la possibilitat d’obertura de les comportes
manuals de la Casilla i el tub de
Sorteig. Reclamar oficialment,
per enèsima vegada, a Endesa,
que faci les inversions necessàries al nostre municipi. Que ens
facin arribar el calendari d’actuacions tal i com s’havien compromès amb converses en l’Alcaldia
en el termini d’un mes. Cada cop
que hi hagi un tall de llum, que
previsiblement hagi de tenir una
durada de més de 5 hores, doten
la xarxa afectada d’un grup electrogen per restablir el servei als
usuaris afectats, mentrestant els
seus equips treballen per resoldre
l’avaria. Fer arribar la nostra solidaritat a tots i cadascun dels municipis afectats pel temporal i po-

sar-nos a la seva disposició per fer
un front comú per reclamar solucions. Participar activament com
a poble amb les mesures que es
proposaran a la Taula de Consens
pel Delta”. Aquest acord s’enviarà
a la Subdelegación del Gobierno

de Tarragona, a la Delegació del
Govern de Catalunya a les Terres
de l’Ebre, al Departament d’Empresa i Coneixement (Indústria),
a Endesa, a la comunitat de Regants de l’Esquerra de l’Ebre i als
municipis veïns afectats.

POLÍTICA
Joan Pere Gómez i Comes deixa el càrrec
com a regidor de l’Ametlla de Mar
D

es del grup municipal
de Junts per l’Ametlla
de Mar s’ha comunicat que
“ el nostre cap de llista
en les darreres eleccions
municipals, Joan Pere
Gómez Comes, ha decidit
deixar el seu lloc com a
regidor de l’Ajuntament de
l’Ametlla de Mar”.
També renunciarà al seu càrrec
dins del Consell Comarcal del
Baix Ebre.
El principal motiu d’aquesta decisió “és l’aprovació de la
nova llei de Ports de Catalunya
del passat 27 de novembre.
Amb aquesta nova normativa, la gerència de Ports de la
Generalitat, dins la qual ara el
nostre regidor en serà el director, aglutinarà més competències. Concretament passarà a
gestionar un total de 45 ports

(anteriorment en gestionava
26). La nova Llei dota el sistema portuari català, integrat
per 45 ports de titularitat de la
Generalitat, “d’un nou sistema
de governança on el Departament de Territori i Sostenibilitat
planifica i regula tots els ports
i l’empresa pública Ports de la
Generalitat executa i gestiona
directament o mitjançant de les
concessions”, ha exposat Joan
Pere.
D’aquests 45 ports, en la pràctica totalitat (44) s’hi desenvolupa activitat nauticoesportiva;
en 18 també hi ha activitat pesquera; 5 tenen activitat comercial i 3 reben creuers.
Fins ara, a la principal norma
reguladora dels ports catalans era la Llei 5/1998, de 17
d’abril, de ports de Catalunya.
Els canvis que s’han produït en

els últims anys i les tendències
de futur aconsellaven reformar
el règim jurídic dels ports catalans, amb la finalitat d’optimitzar aquest sector clau per
al país. “Tot i els esforços del
nostre regidor, amb aquest nou

escenari li resultarà impossible
compaginar el seu nou càrrec
amb la política municipal. És
per això que ha decidit fer un
pas al costat per seguir treballant pel seu poble des d’una
vessant diferent”.
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MÉS
NOTÍCIES
L’HOTEL
MIRALLES
D’HORTA, C.A.P.
IMPROVISAT
Els professionals del CAP
d’Horta de Sant Joan van
atendre dimarts a l’Hotel Miralles, ja que el centre d’atenció primària estava inundat
i no disposava de llum ni
telèfon (vegeu comunicat
plana 14). Els professionals
de les ambulàncies també es
van desplaçar al mateix hotel.
A la foto adjunta, imatge de
dilluns de l’Hotel amb neu.

terres de l’ebre

TEMPORAL
A la Terra Alta es va acumular un gruix
de neu d’uns cinquanta centímetres
D

illuns, la Terra Alta es va
llevar amb neu.
La poblacions d’Arnes i Horta de
Sant Joan, ubicades en l’extrem
oest del massís del Port, es van
despertar aquest dimarts al matí
amb un gruix de neu de gairebé
50 centímetres.
L’accés per carretera a Arnes
i Horta de Sant Joan va estar
obert però fou obligatori l’ús de
cadenes a la T-330 i T-334, entre
altres reestricions.
Els camps de futbol dels minucipis terraltins van quedar cobert
d’una capa gruixuda de neu. A
Arnes encara en quedava ahir dijous. Per això es podria suspendre el proper partit.

INCIDÈNCIES
CAMINS TALLATS
A ASCÓ
L’Ajuntament va comunicar ahir dijous matí que els
camins, Penalba Forn Teuler,
Aixalella, cami del pont a
l’assut de la nuclear estaven
tallats per desprendiments.
Es treballava per restablir el
trànsit el més aviat possible.

DESCENS DEL
MEANDRE DE FLIX
L’Ajuntament de Flix comunica que el 4t Descens del Meandre de la Vila de Flix queda
anul·lat fins nou avís degut
a l’alta acumulació de pluja i
a la previsió d’augment del
cabal del riu. D’altra banda,
demà dissabte està prevista
la XXVI Caminada de la Punta
de l’Home. La sortida serà
a les 9.30 h des de la Bassa
de les Clotxes, l’avinguda
Montredons. La durada serà
d’entre quatre i cinc hores, 14
i 15 Km (dificultat mitjana). La
novetat serà el nou recorregut
batejat com “La Diretissima”,
l’última pujada oberta que
porta directament al monòlit
de la Punta de l’Home.

La neu i els 200 litres posteriors ocasionen
greus desperfectes en municipis terraltins
L

a neu va propiciar,
d’entrada, episodis
divertits, dilluns i dimarts a la
Terra Alta. Però els conflictes
van arribar per la tarde de
dimarts, quan la pluja va
deixar 200 l/m2.
La neu acumulada va comportar
que les canals estessin tapades i,
per tant, no es podia desaiguar la
quantitat d’aigua acumulada per
la tarde. D’aquesta manera, als
edificis que són segona vivenda
i en els que no hi havia ningú,
no es va poder desaiguar des
del terrat i això va fer que l’aigua,
obstruida als terrats per la neu,
no podia tenir sortida exterior i
anava baixant a les parts inferiors
de les vivendes, creant desperfectes als sostres de les plantes
baixes que, en alguns casos,
van patir enfondaments. Un
d’aquests edificis és on es troba
l’Oficina Caixabank d’Horta, on
es va afonar part del sostre i per
això va haver de tancar també
dimecres i ahir dijous. A les cases
on sí que hi havia gent, i on es va
poder desaiguar d’alguna manera des del terrat, les incidències
no van ser tan greus. Però els

Una vivenda d’Arnes, negada per no poder

Planta baixa afectada per la caiguda de part d’un sostre a Horta i

desaiguar.

desperfectes han afectat a un
gran nombres de finques, tant
d’Arnes com d’Horta. A Arnes i
Cretes també cal dir que s’han

imatge del pavelló de Vallderroures.

enfonsat sostres de granges i a
Vallderroures fins i tot el del pavelló poliesportiu i el de les pistes de padel. Els dos darrers dies

veins terraltins s’han vist obligats
a traure aigua de les plantes baixes. Greus incidències de les que
costarà recuperar-se.

publicitat
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TORTOSA
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BREUS
*L’ATENEU LA PASTORA
ha fet un comunicat en el que
lamenta la gestió que “està
fent Endesa. Horta i Arnes,
arran de la nevada, es van
quedar sense llum. Tampoc hi
ha cobertura a molts mòbils
i hi ha parts del poble sense
aigua. Proposem un canvi de
paradigma al servei energètic.
Són necessàries les xarxes
d’autoabastiment elèctric i
tenir una pròpia governança
energètica”. Ahir, avançada
la tarda, es va poder arreglar
l’avaria de la llum a Horta.
*GODALL: ahir dijous es va
informar que a causa dels
aiguats s hi havia una avaria
generalitzada a la línia de telefonia fixa. S’estava treballant
per solucionar-ho el més aviat
possible.
*ALCANAR: els actes per celebrar Sant Antoni van quedar
ajornats el cap de setmana
passat, pel mal temps, i se
celebren aquest proper.
*LA SÉNIA: el proper cap
de setmana, se celebra Sant
Antoni. Entre els actes, demà
dissabte, actuació dels ‘Quicos’
a la Casa de Cultura. Diumenge al matí, volta dels 3 tombs.
*ROQUETES: dilluns vinent
(11h), a la Sala de Plens de
l’Ajuntament, reunió informativa dels ajuts pel transport
subvencionat.
*TORTOSA: setena edició de
la ruta Mossèn Sol, organitzada pels ‘Amics dels Josepets’.
Tindrà lloc el matí del diumenge. El punt de trobada serà la
plaça Mossèn Sol, al barri del
Rastre, a les 9h.
*PINELL: avui divendres, dia
24, es podrà donar sang a La
Pianola, de 17 h a 21 h.
*BENIFALLET: “Tast d’Olis.
Vine a tastar l’or líquid” a
càrrec de Marisa Díaz Rosell,
tastadora del Panell de Tast
Oficial d’Olis Verges d’Oliva.
Acte per demà dissabte a les
19h, al Centre d’Interpretació.
* FESTES SOLIDÀRIES
SANT FRANCESC GIL DE
FEDERICH: darrer cap de
setmana d’actes amb el
sopar solidari avui divendres,
repartiment de coquetes per
les pubilles (demà al matí) i
el Festival Insòlit per demà la
tarda a l’esglèsia de Sant Blai.

terres de l’ebre

TURISME

MONTSIÀ

La Ràpita, present a
Boot Düsseldorf

Serveis Socials
de Joventut
A

L

’Ajuntament de la Ràpita,
a través de la regidoria de
Turisme, i l’Estació Nàutica ha
acompanyat una delegació
d’empresaris rapitencs al Boot
Düsseldorf (Alemanya).
Entre aquest dilluns i dimarts,
5 empreses locals han visitat el
que és considerat el saló nàutic
de referència a Europa. Són el
Club Nàutic Sant Carles, Delting Parks, Embarcacions Badia

Alfacs, Deltaventur, Nàutica Alfacs i Radicalsurfex. L’objectiu és
conèixer les últimes tendències
del mercat i fer contactes comercials en el que és considerat
un dels salons nàutics més importants del món. L’alcalde i regidor de Turisme, Josep Caparrós, ha valorat la visita conjunta
perquè reforça la col·laboració
del sector públic i privat en la
promoció del municipi.

JXCAT PROPOSA
COMPENSAR ELS
AJUNTAMENTS PETITS
QUE DEIXEN DE GAUDIR
D’INGRESSOS FISCALS DE
LES CONCESSIONS DE L’AP7
Amb la finalització de la concessió de l’AP7 s’ha
assolit una fita important per a molts usuaris
d’aquesta infraestructura, “però aquesta bona
notícia ha tingut uns efectes colaterals en els
pressupostos dels ajuntaments que gaudien
d’uns ingressos, essencialment l’IBI, provinents
de les concessions. Aquest impacte és especialment rellevant en els ajuntaments petits, ja
que són aquests els que disposen d’un pressupost molt inferior i als quals se’ls fa molt difícil
assumir aquest impacte pressupostari a curt termini. És per aquest motiu que des de Junts per
Catalunya proposem que en els propers Pressupostos Generals de l’Estat hi hagi una partida
pressupostària per compensar els ajuntaments
de 10.000 o menys habitants que deixen de percebre aquests ingressos com a conseqüència de
la finalització de les autopistes de peatge”. “L’impacte en els municipis petits és difícil d’assumir
a curt termini, aquesta compensació no ha de
tenir caràcter permanent”, ha afegit el diputat al
Congrés, Ferran Bel, “però sí que s’hauria d’establir durant uns anys i anar-se reduint de forma progressiva per a que aquests ajuntaments
tinguin la possibilitat de buscar ingressos alternatius”. Amb aquest finalitat “s’ha presentat un
proposició no de llei per debatre tant al ple del
Congrés, com a la comissió d’Hisenda de la mateixa cambra”.

quest passat 2019, un total
3857 consultes han estat
ateses per l’Oficina Comarcal
de la Joventut i de l’Oficina
Jove del Montsià.
Des de l’àrea de Joventut del
Consell Comarcal del Montsià es
valora aquesta dada com a molt
positiva, ja que mostra la implicació dels joves en la inserció
laboral i en la formació acadèmica. El perfil dels usuaris atesos
pel servei és molt jove: el 36,9%
tenien entre 16-20 anys mentre que el 32,16% tenien més de
16 anys. És a dir que quasi tres
quartes parts dels joves atesos
pels Serveis Comarcals de Joventut del Montsià tenien 20
anys o menys. Pel que fa el gènere, les noies utilitzen més el
servei que els homes, 55,51%
dones front un 44,49% d’homes.
Els joves opten majoritàriament
per l’atenció presencial, concretament el 93%. Les consultes

es produeixen fora de l’equipament, quan els tècnics de joventut es desplacen als centres educatius o a altres municipis de la
comarca, essent representades
aquestes consultes presencials
descentralitzades en un 64% del
total, mentre que, les consultes
fetes als serveis comarcals suposen un 29,5%. No obstant això,
les atencions via xarxes socials
adquireixen cada cop més protagonisme, sobretot les que es
fan a través d’Instagram.

l’entrevista
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LAS MIL LUNAS
DE UNA MALA MAR
(Ed. Atlantis)
Graduada en multimèdia i
apassionada per l’escriptura, l’any 2015 decideixes
escriure aquest llibre. Per
què?
Vaig tenir la idea d’escriure
aquest llibre perquè volia fer
arribar a la gent els diferents
símptomes que patim els escleròtics. L’esclerosi múltiple
és una malaltia que la societat
no coneix en profunditat i que
ens acompanya durant tota la
vida, perquè encara no s’ha
trobat la cura.

llar, ni t’has proposat formar
una família, però no ens hem
de rendir. S’ha de continuar
endavant i confiar amb l’Esperança, que per cert és un
personatge més del llibre.
El títol del teu llibre: Las
mil lunas de una mala mar
El títol és en si una hipèrbole: són els mil símptomes que
pot sofrir un escleròtic. Són
llunes perquè hi ha símptomes que es veuen i altres que
estan en aquesta cara oculta,
però no deixen de ser molt
molestos per a qui els pateix.
I la mala mar és una metàfora
de la mateixa malaltia que, a
més a més, és immensa. Sonorament al títol ens trobem
una al·literació de nasals per
a indicar l’angoixa (m, n). Fonèticament, les altres consonants que apareixen són
líquides (l, r). És un títol que
suggereix i, un cop dintre, les
diferents històries i els seus
personatges guiaran al lector
per a evitar que naufragui en
l’oceà de l’esclerosi múltiple.

És un llibre basat en la
teua experiència?
Hi ha de tot. Al llibre podeu
trobar tant històries pròpies basades amb experiències
que he tingut, com ficció. De
fet, crear els diferents personatges i posar-los en situacions que foren creïbles em va
suposar tot un repte.
El llibre combina 13 històries que parlen de les mil
cares que presenta l’esclerosi múltiple.
Vaig decidir fer un llibre de
relats i no una novel·la, perquè volia obrir un ampli ventall de símptomes. A més, vaig
usar un llenguatge entenedor i proper. Una persona diagnosticada afortunadament
no els experimentarà tots,
però al llibre volia donar-li
aquesta visió, incloent els
símptomes invisibles, que són
aquests que la resta de la gent
no percep, però que la persona afectada sent i no se’n pot
desfer. I de vegades, són els
símptomes que ens produeixen més dolor emocional.
És impossible explicar totes
les cares de l’esclerosi múltiple en la seva totalitat, perquè cada esclerosi és diferent
encara que el llibre intenta
exposar la majoria d’aquestes
cares.
També intento mostrar l’entorn de l’afectat, tant el seu
àmbit familiar com d’amics,
el mèdic, ambient de treball,

Escriure aquest llibre ha estat per tu plaer o patiment?
Per a mi, escriure sempre
és un plaer. Si fos patiment,
deixaria de fer-ho. Escriure’l
m’ha servit per posar sobre
paper la incògnita d’aquesta
malaltia que sofreixo des de
fa anys. A través de paraules
l’he anat coneixent i encara
continuo descobrint-la.

inclús si l’envolta un entorn
rural o urbà.
Els relats van des del diagnòstic, passant per l’acceptació, i aprendre a conviure amb la malaltia.
Sí. I no és gens fàcil. Necessitem molt el recolzament de
professionals tant a nivell físic
com psíquic. Has d’aprendre
a conviure amb una malaltia
que és estranya, perquè se’t

pot manifestar de múltiples
maneres. A més, no pots fer
plans a llarg termini perquè
la incertesa ens envolta dia a
dia.
Els escleròtics ens hem
d’oblidar dels plans de futur i
aprendre a viure el moment. A
la majoria ens diagnostiquen
de ben joves, quan encara
comences a viure i no tens
encara acabats uns estudis,
no has començat ni a treba-

Durant el teu treball has
patit diferents brots que
inclús et van afectar el nervi òptic. Et vas plantejar tirar la tovallola?
No, tirar la tovallola mai! Tenia fet l’esbós principal de
què tractaria cada relat. Potser no vaig anar al ritme que
voldria, però a la fi vaig acabar-lo. El pitjor va ser combinar les ganes d’escriure amb
la fatiga que en determinats
mesos de calor m’envaïa.
No hem de perdre mai l’espe-

ISABEL CARRASCO

HELENA SAURAS MATHEU

rança, confiar amb la investigació, l’equip mèdic i amb els
diferents tractaments. Abans,
fa vint anys no hi havia cap
mena de tractament i era desesperançador. Ara ha canviat
el panorama i hi ha diferents
tractaments que s’adeqüen a
les necessitats del malalt. Esperem que algun dia trobin
la cura definitiva i també que
s’aconsegueixi reparar les
zones de mielina afectades
en els brots que hem patit en
antelació. Això seria magnífic.
A qui va destinat?
És un llibre obert a tots els
públics. El pot llegir qualsevol
persona que es vulgui endinsar en el món de l’esclerosi,
tant si és afectat, com familiar, amic o fins i tot qui no
té res a veure amb la malaltia.
Són relats que us deixaran un
bon sabor de boca.
Hi ha alguna cosa que no
t’has atrevit a publicar?
Les coses no publicables no
les he escrit. Volia fer relats
amb un aire optimista per
donar ànims en els moments
baixos. La vida continua i hem
de seguir cap endavant.

NO HEM DE
PERDRE MAI
L’ESPERANÇA,
CONFIAR AMB LA
INVESTIGACIÓ,
L’EQUIP MÈDIC
I AMB ELS
DIFERENTS
TRACTAMENTS
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CELMA

MICHEL

PRIMERA CATALANA
El Mollerussa frena
l’impuls asconenc
L

GANDESA, REI DE
2A CATALANA

ALGUN DIA
PASSARÀ

Una població amb 3000
habitants porta 20 anys
consecutius a 2a catalana i
amb una reguralitat gairebé
perfecta. 58 punts per campanya de mitjana i líder de
tots els participants: últimes
10 temporades i sempre en
el pòdium dels cinc millors,
excepte dos (6 i 7). 17 anys
va estar l’expresident Jose
Lorenzo portant el club al
més alt de la història i jo creia
que amb la seva marxa el
club podria perdre pistonada.
Tot el contrari: segueixen
amb el seu ADN i més ferms
que mai. El nou comandant
Òscar Gómez ja porta 3 anys
demostrant que aquest Gandesa va a per totes. La clau
ha estat tenir grans entrenadors: Enric, Rafel Navarro,
Alberto López i Guillermo
Camarero en dues etapes.
Un dels seus secrets és fitxar
jugadors que s’adapten a
l’estil de l’equip amb un gran
rendiment. Un equip amb
jugadors consolidats al club,
Rojas, Gumiel, Ubalde, Dilla,
Josep i Genis. Tot i el poder
econòmic del Tortosa i Rapitenca, el Gandesa és campió
d’hivern. Pujar no és el seu
objectiu, però la moral està
molt alta. La pregunta del
milió: si queden campions,
renunciaran? Jo crec que no.
Mereixerien provar-ho. I no
podem oblidar un altre èxit:
el filial que també és líder, a
Quarta.

Setmana complicada amb
una tempesta que ha centrat
tota l’actualitat informativa.
Normal. La situació, principalment dimarts, va ser
càotica. Un desastre natural.
Però un desastre. No obstant, ha passat la tempesta i
les competicions tornen, tot i
que la propera jornada estarà marcada perquè els equips
no hauran pogut fer, com
haguessin volgut, la preparació per als partits durant
la setmana. Serà la tercera
jornada de l’any. En les dues
primeres, en els partits que
he estat, he viscut en cada
cap de setmana una mateixa
incidència: un àrbitre parant
el partit perquè rebia insults.
I ja sé sap que l’àrbitre no
només pot parar el partit, si
no que també pot suspendre’l. I sembla que no se’n fa
cas d’això. Un dia, i potser no
trigarem, passarà. Passarà
que un àrbitre ja no anirà a
la banqueta a dir que para el
partit pels insults. Agafarà la
directa i marxarà al vestidor.
Estem amb el de sempre; només són uns quants els que
insulten. Però aquests ‘uns
quants’ poden perjudicar a
la resta. 			
Intentem reflexionar i estar
més calmats. Cuidem el que
estimem. Sobre tot, respecte. Sé que no servirà de molt,
però una setmana més, aquí
deixo el missatge. Fins al
proper.

MINUT 91 . A CANAL TERRES DE L’EBRE
DIUMENGE (22.35 h). Dilluns 16.30h. Resums amb els gols: Ascó-Almacelles,
Gandesa-Ampolla, Rapitenca-Tortosa, R Bítem-Catalònia, Olimpic-Batea, Aldeana-Amposta, Santa Bàrbara-Ametlla, Alcanar-Xerta i Tivenys-Pinell. Intervindran:
Camarero (Gandesa), Àlex Rodenas (Rapitenca), Sabaté (Tortosa), Vallés (R Bítem),
Andreu Cano (Olimpic), Sergi Auré (Aldeana) i Miquel Cervelló (Alcanar).

’Ascó va perdre contra el
Mollerussa(1-2).
D’aquesta manera, veu frenat el
seu impuls, tot i que manté la
tercera plaça.
El conjunt lleidatà es va avançar
aviat amb el 0-1. Però l’Ascó,
després d’un inici de partit amb
dubtes, va tenir resposta amb
els minuts. I una gran assistència
per a Marqués va culminar-la el
jugador tortosí amb una excel.
lent arribada de segona línia i
amb una impecable rematada
amb el cap. Amb l’1-1, l’Ascó va
viure els millors moments, do-

minant i creant diverses ocasions. No obstant, no va poder fer
el segon gol. A la represa, l’Ascó
va perdonar. Va seguir sent dominador i tenint opcions. Però a
mesura que avançava la segona
meitat, el partit es va igualar i el
Mollerussa va buscar els espais
i va tenir més profunditat, marcant l’1-2. L’Ascó, amb modificacions obligades per lesions, ja va
acabar precipitat i sense poder
empatar. Jordi Font, tècnic de
l’Ascó, comentava que “el resultat no fou just. Vam crear joc
i ocasions però va faltar encert”.

DERBI. DIUMENGE (12H)
Rapitenca-Tortosa
R

apitenca i Tortosa
s’enfronten diumenge (12
h) en el derbi de a jornada.
Els dos equips arriben amb 31
punts, a tres del líder Gandesa.
El Tortosa va veure frenada diumenge passat la ratxa de 8 jornades seguides sense perdre (5 triomfs seguits). Va perdre al camp
d’un Ulldecona que es va refer de
les dues derrotes anteriors (1-0).
L’Ulldecona va imposar-se, sobre
tot a la primera meitat, quan va
ser molt intens davant d’un Tortosa que no va ser-ho i que no va
poder contrarestar el ritme local.
A la represa el partit es va igualar i
el Tortosa va tenir una opció amb
una jugada de Benito. Però, en
general, li va mancar més velocitat per superar un Ulldecona que
va seguir sent intens en defensa.
El gol local fou polèmic perquè
Miguel, tot i que d’esquena, va
obstruir el llançament del porter

PROPERA JONADA
PRIMERA CATALANA
Ascó-Almacelles diss 16h
SEGONA CATALANA
DISSABTE
Móra Nova-Canonja (16.30h)
Bonavista-Ulldecona (17.30h)
Riudoms-la Sénia (18h)
DIUMENGE
Rapitenca-Tortosa 12 h
Perelló-Roda 16h
Camarles-Pobla 16.30h
Gandesa-Ampolla 16.30h
Amposta-Cambrils U 17h
*Borges retirat
TERCERA CATALANA
DISSABTE
Flix-Roquetenc 16.15 h
S Bàrbara-Ametlla 16.30h
DIUMENGE
Aldeana-Amposta 12h
Arnes-Rapitenca 16h
La Cava-S Jaume 16h
Olimpic-Batea 16h
J i Maria-Ebre E 16h
Godall-Corbera 16h

VS

R Bítem-Catalònia 16.30 h
QUARTA CATALANA
DISSABTE
Tivenys-Pinell (a Bítem) 18h

visitant, Rios. El rebot li va deixar
la pilota als peus del davanter que
va marcar. Un gol de ‘pillo’ de Miguel. Amb l’1-0, l’Ulldecona va
trobar espais i va gaudir de fins a
3 ocasions clares per sentenciar.
El Tortosa, al final, va tenir-la en
un córner. Fluix partit d’un Tortosa que havia guanyat els partits
anteriors però sense estar del tot
bé, sent intermitent. Així arriba al
derbi. La Rapitenca ho fa després
d’empatar a Amposta (0-0).

Masdenverge-Fatarella (susp)
Gandesa-R Bítem 17.15h
Ebre E-la Cava 19.15
DIUMENGE
Alcanar-Xerta 16h
Benissanet-Ginestar 16h
Descans: Catalònia i Olimpic
FEMENÍ		
J i Maria-Alcanar diss 10.30h

CANAL TERRES DE L’EBRE

Campredó-Tortosa E diss 12h

Partits transmesos

Arnes-La Plana A diss 17h

P

La Plana B-Arnes diu 12.30h

artits que es transmetran el
cap de setmana a Canal TE.
Dissabte (22 h), Santa Bàrbara-Ametlla. Diumenge, Rapitenca-Tortosa. Amb locució d’An-

dreu Miralles. Dilluns estaran els
partits gravats (8), els resums i integres, a ebredigital.cat. Minut 91,
diumenge, començarà a les 22.35
hores. Repetició dilluns 16.30h

Gandesa-Rapitenca diss 15.30
Ginestar-R Bítem diss 17h
Tortosa Eb C-Batea diu 10h

Roquetenc. Esc. Delta diu 12h

SEGONA DIVISIÓ FEMENINA
Pardinyes-Tortosa E diu 17h

esports
SEGONA CATALANA
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El Gandesa és el campió No hi ha gol al derbi
Amposta-Rapitenca
d’hivern (3-1)
E

l Gandesa va guanyar el
Montblanc i és campió
d’hivern.
Va haver de patir perquè els visitants van avançar-se en el marcador. Saumell va empatar i a
la represa Gumiel va remuntar.
Ell, de penal, va establir el 3-1
que, amb els resultats de la jornada, va comportar el liderat en
solitari, i ser campió d’hivern.
Camarero deia que “no vam fer
un bon partit, en general. Vam
començar bastant insegurs, imprecissos. Anàvem a la pressió
però el Montblanc desplaçava
en llarg constantment i això suposava tornar a començar cada
vegada des de darrera. I la cir-

culació nostra era lenta. Per això
vam tenir dificultats. Arran d’una
indecisió nostra, en una de les
seues pilotes llargues, ens van
fer el 0-1. Albert es va lesionar
i en no tenir davanters a la banqueta vam ubicar a Josep com
a davanter i ens va anar bé. Ell
va assistir a Saumell que va fer
l’empat. A la represa, tot i marcar aviat el 2-1, no vam millorar
en excés, i, malgrat tenir moltes opcions, no vam sentenciar
fins el final”. El Gandesa segueix
amb baixes. Aquesta setmana
espera recuperar a Jose Ramon,
Blasi i potser a Dilla. L’equip és
campió d’hivern: “és anècdotic.
Hem de seguir, queda molt”.

A

mposta i Rapitenca van
empatar sense gols.
Primers 25 minuts intensos de
l’Amposta que va pressionar a la
Rapitenca. Els locals van poder
crear un parell de possibilitats,
però sense excessiva claredat. A
la represa, la Rapitenca va circular la pilota amb més velocitat,
d’un costat a l’altre, i va tenir més
profunditat. Així va gaudir de diverses ocasions, sense poder-les
concretar. Al final, 0-0. L’Amposta, amb un partit menys, volia
enganxar-se amb els de dalt. La
Rapitenca volia impulsar-se però
no va poder fer-ho.
Xavi Cid, tècnic de l’Amposta:
“vam plantejar el partit per ju-

gar més a la contra. La primera
meitat va ser més anivellada, i a
la represa vam cedir i vam haver
de defensar una mica més enrera. Ells van dominar més la pilota
però tampoc van crear excessives ocasions. Nosaltres vam
poder tenir-ne però ens va faltar
frescura. En definitiva, donem
per bo l’empat i crec que va ser
just”. Ramon Sancho, de la Rapitenca: “la segona meitat va ser
diferent a la primera. Vam tenir
més possessió, podent circular
per dins, i també més profunditat i ocasions, per poder marcar.
Satisfets pel segon temps quan
podíem haver guanyat per les
possibilitats creades”.

A BONAVISTA (2-7)

BON DERBI

La Sénia no falla i
manté la quarta plaça

Camarles i Ampolla
empaten (1-1)

L

C

a Sénia va guanyar a
Bonavista (2-7) i segueix en
la quarta plaça, a 3 punts del
líder.
Segons el tècnic Serrano: “érem
molt conscients que l’Amposta i
Tortosa no havien guanyat a Bonavista. Nosaltres teníem molt
clar l’objectiu que era guanyar.
Havíem de sumar els 3 punts
sí o sí”. El mister senienc afegia
que “vam iniciar el partit molt
atents en defensa, per no cometre errors i amb paciència per ser
contundents en atac quan arribessin les ocasions”. Gasparin i
Capi van posar el 0-2. El Bonavista va fer l’1-2 a pilota aturada,

EL PERELLÓ
S’EMPORTA EL
TROFEU FELICIDAD
(3-1)
El Perelló va guanyar el Cambrils
Unió (3-1) en el partit de festes
de Sant Antoni. D’aquesta forma, es va emportar el trofeu Felicidad. Ambient festiu al camp,
amb presència del president de

“un aspecte del joc que hem de
millorar. I també que amb l’12 vam estar deu minuts que no
vam llegir bé el partit”. Gerard,
amb un gran gol, va marcar l’13 amb que s’arribava al descans,
amb 10 per l’expulsió del juvenil
Valentín “per a mi molt injusta”.
A la represa, amb 10, “vam fer un
excelent treball defensiu, sortint
amb decisió al contraatac. Vam
ser efectius fins el 2-7”. El tècnic
remarcava que “durant la segona
part, 8 dels 10 jugadors eren formats al club: Kevin, Escubedo,
Pomada, Óscar, Lleixa, Xolek,
Capi, Roberto/Ferran, un fet del
que ens sentim orgullosos”.
la Federació catalana, Joan Soteras. Aa la primera meitat el Cambrils va estar millor, avançant-se
amb el 0-1 i fallant un penal. El
Perelló no va estar dins del partit.
A la represa tot va canviar i els locals van ser més intensos. I a pilota
aturada van decidir. Primer Denís,
a la sortida d’un córner, i després
Vicent, rematant al segon pal una
centrada ben tocada de Xavi, van
remuntar. Al final, Anell va fer també un golàs que fou el 3-1.

amarles i Ampolla van
empatar (1-1).
Partit igualat a la primera meitat
en què els locals van començar
forts, tenint dues opcions. Amb
els minuts, el derbi es va igualar,
sent intens. Els dos equips pressionaven dalt i buscaven recuperacions per sortir a la contra.
D’aquesta manera, l’Ampolla va
tenir dues possibilitats per a poder marcar. A la represa, el Camarles va ser dominador del joc,
jugant a camp contrari. Va tenir
opcions fins que Sergi José va
marcar l’1-0. Llavors Arnau va
poder fer el 2-0 però la pilota va anar al pal. Del 2-0 es va

passar a l’1-1 amb un tret de falta
que va rematar el visitant Àlex.
L’Ampolla, en accions a pilota
aturada, va gaudir de les seues
aproximacions però la darrera
ocasió va ser per als locals: Arnau va centrar a Sergi José que,
forçat, no va poder rematar. Al
final, 1-1 i bon derbi. Amb l’Ampolla ha causat baixa Jordi Roca,
que ha fitxat a la lliga d’Andorra.
El Camarles millora però segueix
de pega en la defensa d’accions
a pilota aturada i no pot guanyar
a casa. Enric Ferré, encarregat de
les instal.lacions de Camarles, va
rebre un reconeixement del club
per la seua jubilació.

El capità Vicent, rebent el Trofeu Felicidad, en festes de Sant Antoni al Perelló.
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ES FRENA
LA RATXA
EL MÓRA LA NOVA
CAU AMB EL RODA
(2-3)
El Móra la Nova va veure frenat
el seu impuls (10 punts de 12)
amb la derrota contra el Roda.
Els visitants es van avançar amb
el 0-2 però el pichichi Agustí va
empatar a la represa. Quan s’havia fet el més complicat, al final,
els locals van cedir la derrota
quan el Roda va marcar el tercer
gol. Nando Garcia, tècnic del
Móra la Nova: “va ser un partit
amb dues parts diferents. A la
primera no vam estar a l’altura
i el Roda, amb un bon plantejament, va jugar més posat,
sent més intens que nosaltres i
avançant-se en el marcador. En
general, no vam estar bé. A la
represa, tot va canviar. L’equip,
tot i rebre el 0-2, va ser un altre,
recordant el de les anteriors
jornades, i durant uns 25 minuts
va desbordar el rival amb ganes
de guanyar i de competir. Va reaccionar remuntant el marcador,
fent l’empat. Al final, els riscos
que vam córrer i el desgast de la
represa es van acusar”. Nando
afegia que “la lectura positiva
fou la reacció de la segona
meitat. I la negativa fou que
a la primera no vam estar bé.
I en aquesta categoria, en la
que costa guanyar els partits,
hem de ser més constants, amb
intensitat des del minut 1. No
només durant 25 ó 30 minuts.
Es l’aspecte a millorar. El partit
ha de servir per saber que s’ha
d’estar ben posat durant els
90 minuts”. El porter Ferran
Argilaga, davant les baixes
dels porters, va jugar ajudant a
l’equip quan ho necessitava.
equip

GF

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

33
33
32
37
29
27
32
25
26
23
29
27
16
19
20
21
12

GC PNTS

12
17
19
25
23
19
28
19
23
22
24
32
27
25
42
42
42

*El borges s’ha retirat

34
31
31
31
28
27
25
23
23
22
21
19
16
14
12
10
5
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3A CATALANA

EL R BÍTEM, CAMPIÓ
D’HIVERN (2-1)

SANTA-BATEA, QUIN
PARTIDÀS (4-4)

El R Bítem va guanyar l’Ametlla
(2-1) i ha acabat la primera volta com a líder i, per tant, com a
campió d’hivern. El partit va ser
igualat amb iniciativa del R Bitem
que era dominador de la pilota
davant d’una Ametlla que defensava més enrera per evitar espais darrera de la seua defensa.
Els caleros es van defensar amb
ordre i els locals, tot i el domini, només van poder crear una
ocasió en botes de Balada. Al
descans es va arribar amb el 0-0.
A la represa, va seguir la mateixa
dinàmica. Però la primera ocasió va ser per als visitants amb
un tret de Pepe que va anar al
travesser. Un gol calero hagués
complicat el partit als locals. Del
0-1 es va passar, en un córner,
a l’1-0 amb rematada de Víctor.
Llavors els locals van trobar una
escletxa per la dreta amb una
gran combinació. I Marc va fer el
2-0. Calafat va reduir distàncies
i el partit va acabar ajustat però
sense més incidència al marcador. Amb la derrota, la Cala va
veure frenada la seua ratxa de 8
jornades sense perdre (16 punts
de 24). En la propera jornada el
Bítem rebrà el Catalònia.

Santa Bàrbara i Batea van empatar a 4 en un partit carregat
d’emoció. Els visitants van començar força bé, tenint una
opció i avançant-se amb gol de
Carlos. Però el Santa va reaccionar, aplicat en defensa i fent
contres letals que li van suposar
remuntar amb els gols d’Amado
i el de Cristian, a l’estil Ronaldinho amb vaselina inclosa. A la represa, aviat, en una altra contra,
Amado va afusellar el 3-1. Però
el Batea va saber refer-se, amb
l’aparició de Paul i Vilanova. Paul
va provocar un penal que Ferri
va transformar. Els visitants van
pressionar i el Santa va haver
de defensar-se enrera. Chico va
empatar i Ferri va marcar el 3-4.
Però el Santa va tenir orgull i Pau
va fer el 4-4. Parra, tècnic local,
destacava el “treball de l’equip,
sobre tot a la primera meitat. I a
la segona, tot i la reacció del Batea, penso que vam perdre dos
punts”. López, del Batea, parlava
“d’un partit intens en el que vam
fer el més complicat però al final vam cedir un empat que va
poder ser just”. D’altra banda,
López destacava “el bon tracte
rebut del Santa Bàrbara”.

Dalt, vestidor del Gandesa B després del triomf contra l’Alcanar. Baix, el filial de l’Olimpic va guanyar el primer partit.

PAS ENDAVANT DE
L’OLÍMPIC (4-2)

L’ALDEANA
S’IMPULSA (0-1)

EL ROQUETENC
EL FLIX REMUNTA
CONTRA EL CATA (2-2) EMPATA A LA CAVA

DERBI DE FILIALS
PER LA RAPITENCA

L’Olímpic va guanyar l’Ebre Escola (4-2) assolint una victòria amb
doble valor. És tercer (9 victòries
en 10 partits). L’Ebre és cinquè.
Imanol, amb un gran gol, va fer
l’1-0. Tornel va empatar abans
del descans. Al minut de la represa, Sergi va fer el 2-1. El partit
estava obert i Albert March, de
falta, va establir el 2-2. Cap dels
dos va renunciar al triomf. Nogales va evitar el 2-3 i, a la contra
següent, Oriol Prat va marcar un
gran gol, el 3-2. Al final, Imanol,
culminant una contra, va sentenciar. Roca, de l’Olímpic: “partit
intens, igualat, també obert davant d’un bon equip que fins el
final va estar dins del partit. Vam
haver de treballar molt defensivament i, a més, vam ser efectius en les ocasions”. Subirats,
de l’Ebre: “el resultat fou molt
injust en un partit obert davant
un molt bon equip, candidat a
l’ascens. Vam reaccionar als seus
gols i vam fer-ho ben posats en
el joc. A la represa, vam anar pel
partit. Però l’Olímpic a la contra
van sentenciar. El més just era un
empat. Ells al 65 s’havien d’haver
quedat amb deu però no es va
ensenyar la segona groga”.

L’Aldeana va guanyar el Godall
en partit jugat a Jesús (0-1). Un
gol de Kazu, que tornava, al 87
va valdre el triomf i els aldeans
que estan en la lluita per l’ascens. Robert, del Godall: “va ser
el segon partit que jugàvem fora
com a locals i que vam afrontar
amb moltes baixes. Malgrat això
destacar l’actitud i el treball de
l’equip. La derrota fou injusta. No
vam ser superiors però tampoc
inferiors a l’Aldeana que és un
bon equip i que lluitarà per l’ascens. El partit va ser molt igualat.
Al 84 ens van anul.lar un gol que,
per a mi, era gol claríssim i al 86
va arribar el 0-1. No mereixem
perdre”. Bartolo de l’Aldeana: “va
ser un partit molt igualat i en el
que nosaltres vam ser irregulars
en el control del joc. Van haver
moments en què vam baixar
intensitat i en què no vam estar
ben posats i el Godall, en aquestes fases, ens va superar al centre
del camp. En els darrers minuts
vam reaccionar i vam pressionar
fent Kazu el 0-1. Amb el 0-0 va
haver una jugada polèmica amb
un gol anul.lat al Godall per fora
de joc. Des de la banqueta no
puc opinar si ho era o no”.

Flix i Catalònia van empatar (2-2).
Els locals només han guanyat un
partit en 10 jornades. El Catalònia ha sumat 15 dels darrers 24
punts. Des de Flix comentaven
que “a la primera meitat el partit
va ser igualat, amb poques opcions, tot i rebre el gol que fou en
clar fora de joc. A la represa, una
vegada ens van fer el 0-2, nosaltres vam reaccionar i es va jugar
amb intensitat, remuntant amb
els gols de Nacho i Luis. Llavors
si bé ells van fer contraatacs nosaltres vam poder guanyar tenint
ocasions per fer-ho”. Chema, del
Catalònia: “ens vam avançar a
la primera meitat però el cert és
que fins el descans el partit va ser
igualat amb molt poques ocasions pels dos equips. A la represa,
amb un gran gol de Leo, ens vam
posar amb el 0-2 però llavors el
Flix va reaccionar i va fer el gol. El
partit amb l’1-2 es va obrir. Vam
poder decidir tenint ocasions per
a marcar l’1-3. No vam fer-ho
i el Flix va empatar. Llavors, en
els darrers minuts, nosaltres vam
poder fer ell 2-3 i ells també el
3-2”. El Flix rebrà el Roquetenc
en la primera jornada de la segona volta. El Cata visitarà el Bítem.

La Rapitenca B va guanyar l’Amposta B. El local Àlex López, de
falta, i amb un golàs, culminant
una gran jugada, va remuntar a
la represa. Regolf va ampliar el
marcador amb dos gols, el darrer de fantasia. Mario Maza, de la
Rapitenca B: “no vam començar
bé i ells van estar més posats i
van tenir opcions, a més del gol.
Nosaltres, però, al final de la primera meitat vam reaccionar i
vam poder empatar, amb dues
ocasions clares. A la represa vam
fer un canvi tàctic i la veritat és
que ens va anar bé. Vam estar
millor i vam remuntar assolint un
triomf just”. 3a. victòria seguida
de la Rapitenca. To, de l’Amposta B: “vam començar molt bé,
amb una pressió alta i amb molta
intensitat tenint fins a 3 ocasions
molt clares i fent el gol. En aquell
moment mereixiem haver fet el
segon. Ells van tenir una ocasió
inicial i una altra poc abans del
descans. A la represa ells van
passar a jugar amb un 4-4-2 i van
agafar superioritat al centre del
camp. Nosaltres ja no vam pressionar com al primer temps. Ells
van acabar remuntant però crec
que 4-1 fou molt abultat”.

El Roquetenc va empatar a la
Cava (3-3) remuntant en afegit.
Camarero va liderar la reacció
amb dos gols (en porta 3 en dos
partits). Carlos Gilabert, de la
Cava: “no vam entrar bé al partit
i vam cometre pèrdues en zones
que no s’han de tenir. Ell recuperaven i van fer situacions de gol.
Sobre el minut 10 vam agafar el
control i fins el descans vam estar bé, fent un bon futbol i creant 3 ó 4 ocasions, que van suposar el 2-0. A la represa, errada
de marcatge nostra arran d’una
falta i 2-1. El gol rebut ens va
afectar i un altre error tàctic va
suposar el 2-2. Vam acusar-ho,
però amb els minuts l’equip es va
posar al partit, tenint arribades i
marcant el 3-2. Però en afegit,
arran d’una falta, nova errada de
marcatge i 3-3. Aquestes errades
greus en defensa ens van costar
punts”. Miquel Campos, cap de
premsa del Roquetenc: “va ser
un partit trepidant en què l’equip
va reaccionar a la represa empatant a dos i també va fer-ho amb
el 3-2, en afegit, quan amb 10,
per l’expulsió del debutant Miki,
Camarero va empatar. Un punt
meritori i valuós”.
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TRIOMF PARTIDALENC
CONTRA EL CORBERA
El Jesús i Maria va guanyar el
Corbera (1-0). David Garcia, del
J i Maria: “nosaltres vam dur la
iniciativa però a la primera meitat vam ser massa directes i el
Corbera, bé en defensa, va contrarestar-ho. Avançat el primer
temps, arran d’una assistència de
Rullo, Isaac va fer un bon gol, per
l’escaire. A la represa, vam millorar perquè ja vam combinar més
i així vam tenir ocasions que va
evitar el seu porter. Al final ens
van anul.lar un gol que per mi
fou legal. Es va notar també falta
de ritme després de 3 setmanes”.
Joserra, del Corbera: “partit molt
igualat en el que vam contrarestar el joc directe del J i Maria,
que busca el seu punta veterà
per propiciar segones jugades.
Vam estar força bé, excepte en
una jugada en què vam cometre
una error tàctic i que va suposar
l’1-0. A la represa vam apretar i
ells van haver de fer-se enrere.
La jugada clau fou al 75 quan
unes mans clares a l’àrea local
no foren xiulades. Vull pensar
que l’àrbitre no les va veure però
van ser clamoroses. Quedava
temps i hagués pogut passar de
tot. Seguirem lluitant”.

4A CATALANA

NOTICIES

REVUELTA (FLIX),
AL GANDESA

*Xavi Revuelta (Flix), torna al CF
Gandesa que, d’aquesta forma,
ampliarà amb un jugador local
la primera plantilla.
*El Godall ha recuperat al ‘rifle’
Royo i de Nil. Tots dos tornen.
*Montoya, que va jugar al Bot,
va debutar amb el Batea.
*Juanjo Centelles, porter del
Santa, és baixa per lesió.
*L’Aldeana segueix amb baixes,
fins a vuit (4 d’elles de llarga durada). En la darrera convocatòria van entrar cadets.
*Miki Torondel (Amposta) va
debutar amb el Roquetenc, a
la Cava. Va ser expulsat amb la
vermella per protestar.
*La Cava va anunciar el fitxatge
de dos jugadors de Guatemala.
Aaron Pinto i Juan Marcos Ruiz
(migcampistes) provinents de
la segona divisió del seu païs.
*Poley ha deixat de ser el tècnic
del Masdenverge. Cristian Torta
és el nou mister. L’equip porta
cinc jornades sense guanyar.
*El partit Arnes-Sant Jaume, de
Tercera, fou suspés i es jugarà
el dia 23 de febrer. A Quarta, es
van ajornar, també per la pluja,
el Benissanet-Tivenys i el Xerta-Ginestar.

TERCERA

GF

GC PNTS

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

36
64
50
37
40
34
33
32
30
27
39
27
22
24
19
33
19
8

14
39
27
14
30
28
27
29
29
16
25
34
29
34
35
44
46
74

QUARTA

GF

GC PNTS

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

36
30
33
31
36
23
29
26
23
16
24
24
14
17

18
9
17
16
18
22
29
26
28
24
36
39
40
40

39
37
35
35
28
28
27
27
27
26
25
23
20
15
15
14
6
0

30
29
28
28
24
21
21
19
16
14
11
7
7
4

EL PINELL GOLEJA A EL CATA GUANYA EL PRIMER TRIOMF DE
LA CAVA (0-5)
DERBI DE QUARTA L’OLIMPIC B (2-5)
Joan Gilabert, tècnic de la Cava
B: “va ser un partit dominat de
principi al final per un Pinell molt
superior en totes les facetes. Un
equip que se sent més còmode
fora que a casa. Nosaltres vam
començar adormits i ells, més
posats, van fer dos gols. A partir
del minut 30, vam entrar al partit
i vam crear dos ocasions per reduir distàncies però el seu porter
va fer molt bones aturades. A la
represa vam sortir ben col.locats
per aguantar les envestides del
Pinell. Vam estar bé fins que al
minut 70 ens van marcar el 0-3
que per a mi hagués estat el resultat just. Però als minuts finals
el cansament ens va condemnar
i vam encaixar dos gols més. El
Pinell és el millor equip al que
ens hem enfrontat i és un clar
candidat per poder pujar”. Blai,
delegat del Pinell: “va ser un partit sense molta historia, en el que
el Pinell es va ficar les piles des
del minut 1, i als 20 ja guanyava
0-2, amb dos gols d’Infante. A
la represa, l’equip va sortir també ben posat i Bicho, J. Alberto i
Aleix van ampliar l’avantatge fins
el 0-5, davant d’un voluntariós
rival”.
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El Catalònia B va guanyar el R Bítem B (3-2). Pau Alegria, del Cata
B: “en general, tot i que va haver
una part per equip, nosaltres no
vam estar a l’altura d’altres partits.
El Bítem fou un bon rival que va
merèixer més. Nosaltres potser ni
l’empat mereixiem. Però en altres
ocasions ens ha passat a la inversa. Les individualitats van decidir
amb un esplèndit Aleix Bayerri,
que va marcar un golàs, va provocar el penal i va fer una jugada
amb Abde que aquest va aprofitar
per marcar el 3-2”. Sisco Martí, del
R Bítem: “vam començar intensos
i vam fer el 0-1. A partir d’aquí, ells
van apretar més i nosaltres ens
vam descentrar. Un penal dubtós va ser l’1-1. Però vam reaccionar i ens vam tornar a avançar.
A la represa vam tenir ocasions
clares però ens va faltar encert.
Va haver-hi un penal molt clar
però l’àrbitre va dir que era fora
de joc. No obstant, va donar llançament de banda. Estrany però
són d’aquelles coses que passen a Quarta amb els arbitratges.
Després, el Cata, efectiu, va fer el
3-2. No mereixiem perdre. Partit correcte amb bon tracte de la
banqueta, jugadors i afició locals”.

Xavi Vaquer, de l’Ebre Escola B:
“la primera meitat va ser molt
equilibrada, amb arribades dels
dos equips, potser amb més perill algunes de les nostres. Però
una pèrdua nostra en zona compromesa va suposar el 0-1. A la
represa vam sortir més intensos
i en els primers 10 minuts vam
tenir dues opcions per empatar. No va ser així i de l’1-1 es va
passar al 0-2 i el 0-3, amb noves
pèrdues nostres en zones que no
es poden tenir. Guille va fer l’1-3
i vam arriscar encara més, amb
possibilitats per remuntar. Però a
la contra ells van decidir amb l’14 i l’1-5. Adrià de falta, va marcar
el 2-5. A seguir treballant i aprenent”. Emilio Pedrola, de l’Olímpic: “primera part de clar domini
nostre ben col·locats i disposant
de moltes ocasions per poder
deixar sentenciat el partit. A la represa, amb el 0-1, vam ser efectius fent dos gols. L’Ebre, sense
perdre la cara en cap moment a
l’encontre, va marcar l’1-3. Llavors en dues contres ben executades vam sentenciar amb l’1-5.
Primer triomf que corrobora la
millora i que impulsa per ser més
competitius a la segona volta”.

EL GANDESA B, NOU LÍDER EN VÈNCER UN
ALCANAR MOLEST AMB L’ARBITRATGE (2-0)
El Gandesa B va guanyar l’Alcanar (2-0) i, amb l’ajornament del
partit del Ginestar, és ara líder i
campió d’hivern. Joel Martorell,
del Gandesa B: “va ser un partit
en què ens va costar entrar-hi
des d’un inici degut a la bona col·
locació de l’Alcanar, que ens va
fer una pressió a l’home en sortida de pilota i ens va tapar molt bé
els espais interiors. Fruit d’això,
vam haver de jugar més directes
i no vam poder fer el nostre joc.
A la primera part, la bona pressió que ens va fer l’Alcanar va
comportar alguna ocasió d’ells
fruit d’errades nostres. El porter
nostre va estar encertat. Al minut 22, arran d’una acció nostra
amb joc directe, Pau Boira va fer
1-0 després d’un xut ajustat al pal
des de fora de l’àrea. La segona
part va ser més complexa, molt
joc aturat, moltes faltes, molt joc
directe i canvis. A més, l’àrbitre va
parar el partit més de 15 minuts
per insults racistes provocats per
2 aficionats de l’Alcanar situats
darrera la porteria. Tot això va
venir perquè primer l’àrbitre va
xiular un penal a favor nostre per
unes mans, que Oriol va fallar al
76. I després en va xiular un altre

per unes altres mans que Esteban va transformar, al 85. Durant el partit, poques ocasions
per part dels dos equips, molt
joc directe, molt travat, amb el
qual no ens vam sentir gens còmodes. Vam acusar les baixes, i
felicitar a l’Alcanar pel partit que
va proposar”. Miquel Cervelló,
tècnic de l’Alcanar: “la derrota no reflecteix el que va ser el
partit. Vam tenir el control del
joc en tot moment i als 10 primers minuts ja vam disposar de
dues opcions per marcar. No va
ser així i avançat el primer temps,
arran d’una de les poques errades nostres en defensa, ells van
fer l’1-0. Ja cal considerar que a
la primera meitat ens van xiular 6
ó 7 fores de joc dubtosos o que
no eren. A ells, cap. A la represa,
quan estàvem pressionant per
buscar l’empat, l’àrbitre ens va
xiular un penal molt dubtós que
ells van fallar. Poc després ens
va xiular-ne un altre inexistent
que fou el 2-0. A nosaltres ens
va mostrar 12 targetes, a ells cap.
Vam intentar, com el rival, que és
un bon equip, jugar a futbol però
va haver un protagonista que la
va liar” (més info a la part inferior)

EL TÈCNIC DE
L’ALCANAR NO
MOSTRARÀ LA
PANCARTA ‘TOTS
SOM UN EQUIP’
El tècnic de l’Alcanar. Miquel
Cervelló, estava molt indignat en acabar el darrer partit al
camp del filial Gandesa (2-0).
Cervelló, que ja ho manifesta
a la crònica de la notícia de la
part superior, afegia que “és el
primer any que estic a Alcanar,
però no entenc el que està passant. En el que portem de temporada, un 90% dels arbitratges
han estat en contra nostra. Puc
afirmar-ho. Dissabte passat ens
van mostrar 12 targetes i al rival,
una. En la lliga, ens han xiulat 12
penals en 14 jornades. Som un
equip que intenta jugar a futbol.
No som un equip ‘barriobajero’
o antiesportiu. És molt lamentable el que ens passa. I no estem d’acord. Prepares un partit
i controles tot el que pots controlar, però hi ha un aspecte que
no pots controlar i arriba l’àrbitre
i la lia. L’àrbitre dissabte va voler
ser protagonista en una confrontació en què els dos equips
volíem jugar a futbol”. Cervelló
deia que “el jugador que no és

bo no juga però no passa el mateix amb els àrbitres. I el jugador
que no está bé, és suplent en la
jornada següent. Amb els àrbitres tampoc passa això. Als tècnics ens demanen títols i formació. No passa el mateix en altres
àmbits. A Gandesa, a més de les
targetes, ens van xiular uns fores
de joc que no eren i dos penals,
sobre tot el segon, amb l’1-0,
inexistent. Estàvem lluitant per
empatar. Les nostres protestes a
la banqueta sí que van ser sancionades amb targeta. L’àrbitre
va parar el partit 15 minuts perquè li havien dit alguna cosa. Per
tot plegat, ho he parlat amb el
president, el meu segon i jo no
sortirem amb la pancarta de la
Federació abans del partit. No
se’ns respecta amb el tema arbitral i se’ns envien àrbitres que
no poden xiular. No puc entendre perquè, però és així. I no em
queixo avui perquè vam perdre
després de 5 victòries. És una
problemàtica que ja ve des de
l’inici de la lliga”.
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esports

HANDBOL

TRIAL

FUTBOL SALA AL PERELLÓ

VICTÒRIA
VALUOSA DE
L’AMPOSTA

RAGA, A UN PAS
DEL TÍTOL A
BUDAPEST

RESULTATS DE LA
LLIGA TERRES DE
L’EBRE

El Club Handbol Amposta va
aconseguir una victòria molt
valuosa contra l’Avannubo BM
la Roca (25-24), rival directe a
la taula. La primera meitat de
les ampostines va ser fluixa i al
descans es va arribar amb un
11-15. A la segona part l’Amposta “Lagrama” va sortir amb
les idees més clares, materialitzant les accions ofensives
que tant es resistien a la primera meitat. L’empat a disset
gols es produia al minut 9 de
la represa. A partir d’aquí, el
duel va estar igualat. L’Amposta, amb un gran partit de
Marta Gàlvez a la porteria, la
capacitat anotadora de Gemma Gàlvez i Judith Tortajada,
juntament amb el sofriment
defensiu de tot el bloc, va
aconseguir el resultat final de
25-24.
Reacció molt meritòria de
l’equip ampostí en una segona
meitat molt exigent.

L’actual Campió del Món de
X-Trial, Toni Bou (Repsol Honda
Montesa) continua la ratxaenguany guanyant la tercera prova a Budapest. En aquest cas,
la final va estar molt disputada
amb Adam Raga que va estrènyer fins a l’últim moment per a
guanyar a Bou.
La que per a molts ha estat la
final més igualada i competida
de la història va decidir el seu
guanyador pels registres aconseguits en la segona ronda. Bou
i Raga arribaven empatats a 15
punts després de cobrir les sis
seccions en una clara mostra
de la igualtat i de l’altíssim pilotatge de tots dos. La zona
de desempat es va saldar amb
5 punts per a cadascun d’ells,
però finalment Bou feia millor
registre en la segona ronda (10
enfront de 13) i sumava el seu
tercer triomf de la temporada
i amplia l’avantatge amb Raga.
(Todo Trial)

HANDBOL

HANDBOL

VOLEI

DERROTA DE L’HC
PERELLÓ, A CASA
(26-41)

RESULTATS DEL
CENTRE D’ESPORTS
TORTOSA

JOCS
EL SÈNIOR DEL CV ROQUETES
ACONSEGUEIX UNA VICTÒRIA HISTÒRIA ESPORTIUS
ESCOLARS
CONTRA EL LÍDER

Derrota de l’equip sènior de
l’Handbol Club Perelló al partit
de Festes Majors de Sant Antoni, a casa, contra Les Franqueses (26-41). Partit interessant
en què l’equip local no va poder aturar l’efectivitat d’una jugadora vallesana, protagonista
de la gran majoria de gols del
partit. En acabar el matx, els
dos equips van rebre un petit
trofeu gentilesa de l’Ajuntament del Perelló, pel partit festiu. Les perellonenques buscaran millorar en els propers
partits.

Infantil Masculí. Castelldefels-CE Tortosa 31-30. Derrota en
un partit boig i molt disputat i
dels que fan estimar aquest esport. Infantil-cadet femení: Reusenc-CET 9-39. Tercera victòria
consecutiva, a casa del cuer. Cadet masculí: Sants Negre-CET
31-31. Els cadets empaten in
extremis els darrers instants del
partit i aconsegueixen un punt
a la pista del segon classificat.
Juvenil masculí. CET-Vendrell
31-27. Bona reacció a la represa
que va permetre decidir el partit. Juvenil femení: S Vicenç dels
Horts-CET 42-21. Superioritat
del líder inflexible del grup. No
obstant, a manca de dues jornades, les juvenils estan a punt per
entrar al Top-8. Sènior masculí.
CET-Maresme Llavaneres 22-13.
Partit plàcid per als ebrencs, que
s’enfrontaven a un rival de la part
baixa de la taula i no es van deixar sorprendre.

LA FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL,
PRESENT AL PARTIT DE FESTES
DE SANT ANTONI

Partits de 12a jornada:
Dertochip-Toscà
6-11
AME Bull Boys-AME Ametlla 4-4
Dermisa-Benifallet
4-3
Campredó-TM Tortosa
4-8
Golafre-Lligallos
4-7
Roquetes-AFSDeltebre
1-5
Rapitenc-UD AP
4-5

VETERANS
L’AMETLLA, LÍDER,
GOLEJA A LA
RÀPITA (1-5)
10a jornada.
Tortosa,
descansava
Perelló-Amposta
ajornat
Aldeana-Roquetenc
1-6
Rapitenca-Ametlla		
1-5
Delta de l’Ebre-Canareu
1-2
Vinaròs-Alcanar
no jugat

CV Roquetes 3 - 1 CV Sant Roque. El sènior del CV Roquetes
es converteix oficialment en el
primer equip de la lliga capaç de
vèncer al San Roque, fins al moment líder invicte. Després d’un
primer set on els canaris mostraven tota la seva força i potència la tàctica somriu als locals
que, amb la graderia plena, van
lluitar en defensa i van aconseguir fer caure els tres sets restants de cara a casa.

El president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras,
va presenciar el partit Perelló- Cambrils Unió, al Camp de
Futbol Municipal La Vinyeta del
Perelló (3-1). En la visita, dintre la campanya de l’FCF TOTS
SOM UN EQUIP, d’impuls del
futbol territorial, també hi van
participar per part federativa
el secretari de junta i delegat a
les Terres de l’Ebre, Joaquin del

Pino, el directiu Tomàs José, i
el subdelegat a la zona, Miquel
Piñol. Al llarg de la jornada, Soteras fou acompanyat per la
presidenta del CE Perelló, Mònica Llambrich, i l’alcaldessa del
Perelló, Maria Cinta Llaó, a qui ha
fet entrega de la nova samarreta
oficial de la Selecció Catalana,
així com de la pilota oficial del
futbol català, la FUTCAT1 amb
els colors de la senyera.

LA SÉNIA

Altres resultats: Juvenil masculí:
Roquetes 3-0 Sant Martí-Andorra. Juvenil femení: Roquetes 3-0
CV Vilafranca. Cadet femení: CV
Roquetes 3-1 Vilafranca Negre.
Infantil femení: Roquetes 3-0
Cubelles (les visitants no van poder disposar de suficients efectius). Aleví femení: Roquetes 3-2
Sant Quirze blanc. Super Sèniors: Reus 1-3 Roquetes. L’infantil
masculí va descansar en aquesta
jornada. Foto: Eusebi

Demà dissabte el pavelló poliesportiu de La Sénia acollirà
la primera jornada de la lliga
territorial de gimnàstica rítmica dels Jocs Esportius Escolars de les Terres de l’Ebre.
La competició reunirà unes
250 gimnastes de les diferents
categories i nivells, des de
prebenjamins, passant per alevins, infantils, cadets, juvenils i
Open, i dels nivells A, B i C. En
total s’han inscrit 123 esportistes en modalitat individual i 37 conjunts de deu clubs
ebrencs: Rítmica La Sénia-País
del Moble, Club Rítmica Canareu, Club Rítmica Xaloc, Club
Rítmica Amposta, Club Rítmica Tortosa, Gimnàstic Rapitenc, Escola Municipal Rítmica Tortosa-Win, Club Rítmica
l’Ampolla, AME Ametlla de Mar
i Club Rítmica Sant Jaume. Le
competició començaran a les
9 del matí.

esports
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EQUIP DE LA SETMANA
JOAQUIN CELMA

CF GANDESA

EQUIPS DE LA JORNADA. SEGONA

TERCERA
LACHEM
(Ebre Escola)

AITOR
(Ascó)
MOHA
(Ulldecona)
ERIC
(Rapitenca)
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XAVI ANELL
(Perelló)

ALEIX
(Tortosa)

FÈLIX
(Olimpic)

AMADO
(S Bàrbara)

ALBERT
(J i Maria)
ALEIX
(Batea)
CRISTIAN
(Corbera)

FERRAN
(Móra N)
CUENCA
(Gandesa)
VICTOR PUJOL
(Camarles)

CAPI
(la Sénia)

MARC LOPEZ
(Amposta)

PRADES
(Catalònia)

ALEX LÓPEZ
(Rapitenca)

ERIK
(Ampolla)

jugador, gran persona, segon
capità i únic jugador de Bítem a
la plantilla, ha causat baixa per
decisió pròpia, després de vuit
anys en aquest club. Li ha costat molt prendre aquesta decisió. Ha estat titular indiscutible
en totes les temporades menys
en aquesta i sempre en el pòdium dels tres millors jugadors.
Ha tingut suport de l’entorn de
la plantilla. Tant de bo el proper
any torni.
· Quan estem a l’equador de la
lliga, matemàticament el futbol
ebrenc té garantits 5 equips
la propera temporada a la segona catalana, si comptem el
campió de tercera i els 4 de la
part de dalt que ja estan salvats.
Gandesa, Rapitenca, La Sénia
i Tortosa, dupliquen els punts
al classificat 14 i aquest any la
salvació estarà màxim en 38
punts. El normal serien 35/33
punts a l’haver-hi un equip
menys. Les dues últimes van
ser 40 i 44.
· Mister miracle Pallarés, va ascendir al Morell de 2a catalana a
la tercera divisió en dues cam-

VÍCTOR
(R Bítem)
KAZU
(Aldeana)

PRIMERA I SEGONA EN OFF

TOP SECRET
· Sergi Bel, del R-Bítem, gran

PERE
(Roquetenc)

panyes. No va salvar a l’equip
perquè el van cessar i aquella
mateixa temporada, en les tres
últimes jornades, va anar a la
Rapitenca per salvar-ho i va
aconseguir-ho. En la temporada 2017/ 18 va agafar el Valls
a la 1a catalana a la jornada 10
amb 3 punts. No hi havia esperança de mantenir-se. En la
jornada 17 seguia amb 3 punts.
Però gairebé fa gairebé el miracle perquè va sumar 21 punts
a la segona volta. La passada
campanya va pujar al Valls i en
aquesta, a les primeres 8 jornades, no va aconseguir ni una
victòria, només 4 punts. I ara
porta 9 jornades invicte amb 7
victòries i 2 empats.
· El Tortosa fa homenatges als
jugadors que van vestir la samarreta roigiblanca i que són
del municipi ebrenc que visita actualment ≠l’estadi Josep Otero. Aquesta iniciativa
és molt bona i s’haurien de
fer més homenatges a molts
clubs, com a socis antics o persones que han estat importants
en cada club. Felicito a Jesús
Ferrando per la bona feina.

L’Aldeana va vèncer a darrera hora contra el Godall, amb gol de Kazu,

· Millors equips 1a Volta. A casa:
Rapitenca 19 punts, Gandesa,
Tortosa i Ulldecona 18 i com
a visitants: Gandesa i Roda 16
punts, la Sénia i Canonja 15. El
Roda encara no ha guanyat ni
un partit al seu camp
· Que marqui La Sénia 7 gols,
no és normal. Que jugui Callarisa i no en marqui cap és
menys normal. Però cal dir
que va jugar 58 minuts i va
donar molt de joc als seus
companys. Una primera volta
de l’equip senienc espectacular; deu victòries, un empat
i de les cinc derrotes, tres per
la mínima. L’equip està salvat
virtualment.
· Aquest any el Móra la Nova
juga més còmode en camp

contrari. A casa ha perdut 4 partits mentre que fora només un i
per la mínima, a L’Ampolla. Des
d’octubre està invicte lluny de
casa. El seu crac, Agus, ja ha marcat 18 gols, els mateixos que la
passada campanya quan només
va jugar 21 partits per la lesió.
· Matagegants Ulldecona. Va
guanyar a la Rapitenca a casa 3-1
i aquesta setmana al Tortosa 1-0.
Gol de ‘pillo’ de Miguel Reverté
que la passada campanya va estar al Tortosa i que en aquesta ja
porta 11 ‘dianes’ amb el conjunt
faldut. Es van equivocar en deixar-lo anar.
· Aquesta setmana ni Tortosa ni
Rapitenca van guanyar, però un
quedarà primer i l’altre segon.
L’equip de Ramon porta 4 jorna-

des patint. És el número deu a
les últimes 10 jornades.
· El Perelló només ha perdut
5 partits i ull a la dada: 4 per la
mínima. Qui vulgui guanyar a
Teixido ha de suar tinta. “Vam
jugar bé contra el Tortosa i la
Rapitenca i vam perdre. Diumenge vam jugar malament i
vam guanyar. Quan un equip
juga malament i guanya, és
bon equip” em diu Teixidó.
· El Gandesa, campió d’hivern,
en quadre. Albert Castell es va
lesionar aquesta setmana. Dilla
podrà jugar aviat.
· Dues baixes a l’Ampolla. Roca
que ha marxat a jugar a l’Escaldes de la primera divisió andorrana i Joan Marc per motius laborals.

TERCERA I QUARTA EN OFF
· La lliga està decidida.
D’aquests 4 equips ha de sortir el campió i el subcampió:
R-Bítem, Batea, Olimpic i Aldeana.
· Impecable l’Olimpic: el millor equip en les deu últimes
jornades, nou victòries i només una derrota i per la minima. Propera temporada el
veig jugant el derbi amb el
Móra Nova. La seva estrella,
Imanol, temporada passada
35 gols. En aquesta ja en porta 23.
· Un equip ferit que vol reaccionar. El Batea va perdre a
casa contra el R-Bítem i dissabte perdia 3-1 a Santa Bàrbara i va remuntar 3-4. Al final
un empat en un gran partit.

Ha fitxat a Montoya (ex juvenil
del Gandesa). El seu crac Ferri
porta 25 dianes. 4 gols han estat de penal. No n’ha fallat cap.
· Va tornar a jugar Kazu, de
l’Aldeana, després de la seva
lesió, i va fer un golàs. Jordi
Llaó ‘Rullo’, després d’una llarga
lesió, s’incorpora a l’Ametlla.
· El filial de la Rapitenca va
guanyar 4-1 al de l’Amposta.
Els gols rapitencs foren de dos
exampostins: Àlex i Cristian Regolf.
· 4 jugadors ha incorporat el
Godall des de setembre: Pasalamar, Yassine i els dos últims
Nil i Àlex Royo “rifle”, que ll’any
passat ja estaven a Godall.
· Hores baixes a Flix, 10 partits
i només una victòria i contra el

Corbera. Va tornar Pere Martinez que estava lesionat.
· De moment, decepció a La
Cava. Ja són 4 jornades sense guanyar i cada cop més
lluny de les primeres places.
Per pujar necessita guanyar
gairebé tots els partits, i que
la resta fallin.
· Corbera i Sant Jaume, llevat
miracles, estaran a 4a la propera temporada.
· Gandesa B líder per primera vegada: 10 victòries i tres
derrotes. Fa olor de campió.
Dos equips gandesans, líders.
· Relleu a la banqueta del
Masdenverge on no continua Poley i on arriba Cristian,
campió de Tercera l’any passa amb el Jesús i Maria.
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gastronomia

FILET DE PORC
AMB TARONJA

INGREDIENTS 4 PERSONES
• 2 filets de porc
• 4 taronges
• 1 copa de vi de Porto
• 2 cullerades soperes d’oli
d’oliva
• sal i pebre
Es posen els filets, de 2 cm de
gruix, en una plata que pugui
anar al forn, es condimenten
amb sal i pebre, i es reguen amb

PREPARACIÓ:
el suc de 3 taronges i el vi. Es posa
a coure al forn, ja calent a uns 180
ºC, uns 20 minuts. De tant en tant
s’ha de regar amb l’adob. Passat el
temps de cocció, es retira la carn
del forn. En un cassó al foc es fa
reduir el suc que ha quedat a la
meitat. Es reguen amb la salsa i
es decora amb llesques de l’altra
taronja.

Aquest plat també es pot fer
amb llom de porc (1 peça de
600-700 g). Aleshores el temps
de cocció és d’uns 45 minuts.
Bon profit!

serveis
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I M M O B I L I À R I A
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

GANGA

AMPOSTA
ES VEN PIS 2
HABITACIONS,
CUINA I
MENJADOR,
BANY I TRASTER.
REFORMAT PER
ESTRENAR.
45.000€
ZONA ESTACIÓ
AUTOBUSOS

645 888 266

EL PERELLÓ
OFERTA
EN VENTA
TERRENO CON
OLIVOS
VISTAS AL MAR
AMPOLLA

VOLS
ANUNCIAR-TE?
Aquest
és el teu espai
privilegiat de

PERRUQUERIA

TÈCNICS
TITULATS
EN JARDINERIA

/ /

R E L A X

VOLS

ANUNCIAR-TE?

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

PRESSUPOSTOS
DE NOVA CREACIÓ
DEL SEU JARDÍ
I/O MANTENIMENT
SENSE

Aquest és el teu
espai privilegiat de

PUBLICITAT

COMPROMÍS
Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadèmica, ASSEGURANÇA
de responsabilitat civil,
carnet i CERTIFICAT
d’aplicador de productes fitosanitaris, pla
d’higiene i SEGURETAT
al treball en vigor.

977
279
290

www.florestajardineria.com

florestajardi@hotmail.es

COMPRO
tractors, cotxes, 4x4,

comercial@mesebre.cat

furgonetes...
i tot tipus de

PUBLICITAT

maquinària ·

977 279 290

No importa l'any ni

PER
JUBILACIÓ
ES LLOGA

S E R V E I S

TEL. 615 24 66 99

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

677 712 549

/ /
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No t’ho
pensis més!

l'estat
Màxima serietat. Pere
comercial@mesebre.cat

ZONA TORTOSA
PLE RENDIMENT
SENSE TRASPÀS.

No t’ho
pensis més!

OFERTa

CATALANA
VARIOS MASAJES
COMPLETOS

645 888 266

àries

21/03 al 20/04

tlf: 686 979 513

20€

taure

21/04 al 21/05

TORTOSA

TODOS LOS DIAS
DE 9H A 21H

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

631 902 400

643 766 439

bessons

cranc

02/05 al 21/06

22/06 al 23/07

lleó

24/07 al 23/08

verge

24/08 al 23/09

Secció patrocinada per:

Et pots sentir més
somniador, fins i
tot romàntic, però
només ho faràs
amb persones molt
properes. Compte,
amb barrejar diners i
amistat, cal deixar les
coses ben clares.

Si no t’agrada com
van les coses al
sector professional,
pots mostrar una
forta empenta per
iniciar nous projectes. Necessites
alliberar-te del que
no connecta amb tu.

Cap la possibilitat de
fer un viatge amb la
parella en aquests
dies. Si cerques
col·laboradors,
podries trobar-los
fora del teu entorn
habitual. Potser cal
moure’s més.

Bones oportunitats
per l’expansió i per
ampliar els contactes
del sector professional. En aquest
moment, pots
mostrar-te una mica
més reservat amb les
teves emocions.

La tensió entre les
Cases VII i X, inclina
que assumptes de
parella, afectin la
professió. Atracció
per una persona
llunyana. Assegura’t
que tot és tal com et
diuen.

Verge (Del 24 d’agost
al 23 de setembre): Un
aspecte entre el sector
laboral i familiar, pot inclinar a treballar amb una
persona de la família.
Amb Venus a Casa VII,
es donen oportunitats
per trobar parella.

balança

escorpí

sagitari

capricorn

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

aquari

peixos

TELÈFONS D’INTERÈS

El Sol per Casa IV
inclina que, si hi ha
assumptes familiars
pendents de resoldre, podrien sortir
a la llum, demanant
solucions. Despeses
extres, relacionades
amb fills.

Si passes per dificultats, podries rebre
l’ajut d’una persona
de l’àmbit familiar
o que pertany al
teu passat. Estàs,
mentalment potent
i et reafirmes sense
complexos.

En aquest moment,
el teu instint és a flor
de pell. Perceps les
petites coses amb
intensitat. S’activa
el sector financer i
comences a veure
la manera de tirar
endavant.

Amb Mercuri, transitant pel teu signe,
poden ser dies de
moltes comunicacions, gestions administratives i trasllats.
Podries ajudar econòmicament a algú que
ho necessita.

Amb Venus i Neptú
al teu signe, pot haver-hi tensió al sector
professional. Sembla
que has d’adaptar-te
a unes exigències
que no comparteixes, contràries als
teus valors.

EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES (AMBULÀNCIES)

24/09 al 23/10
Al sector laboral,
deixa les condicions
salarials i horàries,
ben clares. La conjunció Venus/ Neptú,
inclina a algun
engany. Les teràpies
aquàtiques poden
ser efectives.

24/10 al 22/11

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03
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JOAN ROVIRA AMB BANDA
A L’AUDITORI FELIP PEDRELL
DISSABTE 8 DE FEBRER
“

Em va saber molt greu
que a la presentació
del nou disc, “Dies
Millors” del passat mes
d’abril al Felip Pedrell,
molta gent es quedes
sense entrades, i és per
això que hem volgut
tornar, i aquest cop ho
fem molt més rodats,
perquè l’espectacle
l’hem anat adequant
i millorant en cada
actuació. Serà diferent,
hi haurà moltes
sorpreses que faran que
aquest espectacle siga
ben diferent. Us animo
a vindre perquè ens ho
passarem genial!”

PREMIS ENDERROCK 2020

PUNTS De VENDA D’ENTRADES
Joan Rovira, nominat als Premis
Enderrock representant les Terres de l’Ebre. Fem-lo guanyar!
Només cal seguir els passos següents:
1) Entrar a enderrock.cat/votaciopopular
2) Registrar-te i accedir.
3) Votar.
Millor disc d’autor: DIES MILLORS i Millor cançó d’autor:
SOTA EL TEU BALCÓ.

SPORTS ADAM
(Tortosa)
GERMANS MARÍN
(Camarles – l’Aldea – Tortosa)
TRADICIONARIUS
(La Ràpita – Amposta – Tortosa)
CAFÈ CLÀSSIC
(Deltebre)
AMPOLLA DIGITAL
(L’AMPOLLA)

