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‘Catastròfic’
E

ls alcaldes i les comunitats de Regants del delta de l’Ebre han fet una crida contundent i agònica a les administracions
perquè posin recursos i calendari a les mesures que han consensuat per frenar la regressió de la plana deltaica, ara que el
temporal ha evidenciat com mai la seva fragilitat, sent zona catastròfica. A la imatge el Trabucador , dissabte passat. Plana 3

El FC Barcelona jugarà
un amistós solidari contra la Cava

E

l CD la Cava va sol·licitar un partit amistós al FC Barcelona per
recaptar diners pels desperfectes del temporal. El Barça ha acceptat
i, en data, per concretar, vindrà a l’Ebre a fer un partit benèfic. Plana 16
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Que és això del
“pin parental”?
P

P, Cs i Vox van pactar
aplicar el „pin parental“
a les escoles de Múrcia que
limitarà l‘accés dels alumnes
a determinats continguts i
activitats complementàries, si
els pares no hi estan d‘acord...
I aquí comença el polèmic pin
parental a les escoles.
A partir d’ara, per poder participar en determinats continguts
i activitats plantejats a l’escola,
els alumnes hauran d’aportar
l’autorització expressa dels pares. Es demanarà “autorització
expressa” per assistir a qualsevol
matèria, xerrada, taller o activitat
que afecti qüestions morals socialment controvertides o sobre
sexualitat, que poden resultar
intrusius per a la consciència i la
intimitat del fill o filla”, és ha dir,
que si els pares no ho autoritzen,
els alumnes no podran accedir a
aquests continguts, que són obligatoris i avaluables. Els tres partits
(PP,Cs i Vox) que han signat defensen l’acord perquè diuen que
es tracta “d’impulsar la igualtat
d’oportunitats en el sistema educatiu que permeti a les famílies
educar els fills en llibertat, sense
imposicions de cap mena, mitjançant l’establiment d’una autorització expressa de les famílies
a la participació dels seus fills en
activitats complementàries”. El
Ministeri d’Educació ha dit que
recorrerà la decisió del govern
de Múrcia perquè el pin parental
vulnera el dret dels nens i nenes
a l’educació integral en el respecte a les llibertats fonamentals,
un dret fonamental i constitucio-

nal”. Però quines conseqüències
pot tenir sobre l’infant, sobre el
professor/a, i sobre el col·legi un
sistema que exigeix l’autorització,
prèvia i expressa, dels progenitors
perquè els fills puguin participar
en totes les activitats que tractin
de qüestions relacionades amb la
formació sexual i afectiva, o que
representin un problema per a
la moral de la família? I entrem a
l’embolic. Quina importància tenen aquests tipus de continguts
dintre de l’escola? Està clar que
a l’escola s’ha d’ensenyar tot el
que permeti a l’infant conèixer el
món complex i divers en què viu,
i no és una manera contradictòria
sinó que més amplia, i potser diferent de com les mostren a casa
perquè, en conjunt, una educació sense valors seria indesitjable.
Hi ha principis molt bàsics que
s’han de compartir a casa i en
tots els sistemes educatius, com
són els drets humans que tenen
a veure amb el respecte envers la
diferència, uns continguts que no
es poden obviar perquè formen
part de la construcció de la identitat sexual i de gènere, i per tant
del procés de formació personal.
Però com canviarien les escoles
si el pin parental es comencés a
posar en pràctica? Es crearia una
bretxa que els nostres fills i filles
no han creat, i aquest tipus de
propostes minaria l’autoritat del
mestre i mestra, que ja de per si
és precària. El missatge que s’envia als alumnes és que no tot el
que el mestre/a diu és creïble.
Això, des d’un punt de vista pedagògic, és el més greu, perquè

augmenta la desconfiança envers els docents i en qüestiona
la seva professionalitat. És absurd
generalitzar que tot el professorat adoctrina o té una mateixa
posició ideològica en temes determinats. Que vol dir? Que el
professorat no és professional?
Que ensenya el que li interessa? Per altra banda, una part de
l’alumnat no participaria en determinades experiències, idees,
xerrades o maneres de veure el
món, mentre que d’altres sí, i això
donaria a aquests darrers més
capacitat crítica i informació, a
més de crear grups cada vegada
més distanciats i amb posicions
enfrontades. Però el que és pitjor
seria la implantació d’un pensament únic, perquè si bloquegem
uns continguts determinats, imposem un sol criteri i impedim
que la persona creixi i tingui una
opinió d’adult. El cas és que no és
un problema real en el dia a dia
de les escoles, i els pares no poden exigir que a l’escola s’eduqui
als seus fills/es segons les seves
conviccions, perquè això ho poden fer ells a casa. Si s’admetés,
estaríem davant una educació a la
carta, en què cada fill únicament

rebria el ressò de la seva família,
com si aquest fos tot el món en
lloc d’ensenyar a analitzar les diferents ideologies, perquè ja arribarà el temps, quan siguin adults,
en què cadascú traurà les seves
pròpies conclusions. El que està
clar és que cal un consens clar
en polítiques educatives perquè
no depenguin de si governen uns
o governen uns altres.
Com va dir Fernando Savater,
filòsof basc, que sens dubte va
tenir alguna cosa a veure amb
els inicis de Ciutadans, un home
neoliberal en l’econòmic però
defensor dels valors de la modernitat, una cosa així com... els
fills o néts de la Revolució del
68 francesa i de la postmodernitat... Una persona que segueixo,
però que molts cops no comparteixo, però en aquest cas diu lo
següent: “Crec que un dels més
importants objectius de l’educació és que els nens i nenes coneguin les alternatives que existeixen als prejudicis dels seus pares.
Sobretot en el camp dels valors
cívics: eduquem per a viure en
societat, no només en família. En
democràcia les lleis alliberen i les
tradicions i costums esclavitzen”.

és fonamental ja que a L’Onada
comptem amb equips multidisciplinars que coordinen accions
basant-se el perfil i demanda dels

propis usuaris”, explicava Cinta
Pascual, máxima responsable
de la companyia referent en
plataformes multiserveis.

TRACTAMENTS NO FARMACOLÒGICS

La música uneix generacions

L

’Onada Serveis que
enguany està de celebració,
ja que es compleixen 25
anys de l’obertura del seu
primer centre a La Ràpita,
desenvolupa a través de
l’experiència de l’aplicació
de el model centrada en la
persona, les tècniques més
avançades en tractaments no
farmacològics per aconseguir
el deteriorament cognitiu i
físic dels seus usuaris a través
de qualsevol dels seus centres
o serveis..

Destaquen les accions amb altres grups d’edat a través de programes intergeneracionals en
col·laboració amb centres i institucions que es troben dins de la
comunitat en què estan ubicats,
així com la integració social amb
altres grups socials i les propostes amb animals.
A diferència del que passa amb
els tractaments farmacològics,
l’abordatge de
teràpies amb els mateixos requereix d’un treball en equip
“una cosa que per a nosaltres

en portada
MÉS
NOTÍCIES
SITUACIÓ
D’EMERGÈNCIA
En la presentació del
Pla Delta de la Taula de
Consens, l’alcalde de Sant
Jaume d’Enveja, Joan Castor
Gonell, que ha obert la
presentació, ha demanat
al president de la Generalitat, que en la reunió que
mantindrà amb el president
espanyol, Pedró Sánchez, la
setmana vinent, li dediquin els primers minuts a
parlar-ne. “Dos minuts
per parlar de la situació
d’emergència i tres per
parlar d’aquestes mesures
de protecció que necessita
el Delta. És el moment de
salvar-lo, no es pot esperar més”, ha dit Castor.
Torra s’ha compromès a
parlar-ne amb Sánchez i ha
avançat que aquest dijous,
el conseller de Territori
Sostenibilitat, Damià Calvet,
aprofitarà una trobada amb
la ministra per a la Transició
Ecològica, Teresa Ribera,
per iniciar les converses.
“No n’hi ha prou amb mesures puntuals, cal abordar
el projecte com un projecte
nacional i prioritari”.
El president Torra també ha
destacat que un dels eixos
principals del document de
la Taula de Consens sigui
el rebuig a assumir models
que accepten la regressió.
“Ens preocupen els criteris
de tècnics i funcionaris que
durant molts anys defensen
que no caldria fer res. No ho
acceptem, no ho compartim
i no hi estem d’acord. El
territori té ara unes solucions consensuades, viables,
diverses, i assumibles i
estem obligats, com ens van
ensenyar els pares i avis, a
deixar el Delta als fills, com
a mínim, en les mateixes
condicions que l’hem trobat”, ha defensat l’alcalde
de Sant Jaume d’Enveja.
En aquesta feina de posar
a rodar les mesures que
inclou el Pla Delta s’hi ha
d’implicar el Govern, el
govern espanyol i també
Europa.
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SANT JAUME D’ENVEJA
Crit deltaic a les administracions per evitar
“ser els primers refugiats climàtics d’Europa”
E

ls alcaldes i les comunitats
de Regants del delta
de l’Ebre han fet una crida
contundent i agònica a les
administracions perquè posin
recursos i calendari a les
mesures que han consensuat
per frenar la regressió de
la plana deltaica, ara que el
temporal ha evidenciat com
mai la seva fragilitat.
En la presentació del Pla Delta de
la Taula de Consens i davant de
nombrosos representants polítics han exigit actuacions immediates per no convertir els habitants del Delta “en els primers
refugiats climàtics d’Europa”.
Proposen una solució estructu-

ral que implica fer arribar més
sediments, complementada amb
més sorra a les platges, la millora
dels sistemes dunars i saladars,
fer els camins de guarda per protegir les badies o dics submergits. El president de la Generalitat, Quim Torra, s’ha compromès
a actuar, “sense embuts, amb
urgència i emergència” perquè
el temps per al Delta s’acaba. El
president ha defensat que els
efectes “sense precedents” del
temporal requereixen “solucions
sense precedents” per remeiar
“amb esforç, la indeterminació
de totes les administracions fins
ara”. Torra ha entomat la petició
de treballar un pla d’acció, un

calendari i uns pressupostos que
caldrà consensuar amb el govern
espanyol. El subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Joan
Sabaté, ha reiterat “la sensibili-

tat” de l’executiu estatal amb els
problemes del Delta i ha defensat que aquesta acció que se’ls
reclama “ha de ser la definitiva”.
“Ens en sortirem”, ha defensat.

PRESSUPOST. INVERSIÓ A L’EBRE
“No és tot el que voldríem però incrementarà
les actuacions dels departaments”
E

l delegat del Govern
a les Terres de l’Ebre,
Xavier Pallarés, ha presentat
les inversions previstes al
territori en els pressupostos
2020 de la Generalitat,
que pugen, “de moment”, a
25.636.524 euros.
“És una xifra mínima, consolidada i territorialitzada, però a partir
d’aquí anirem a l’alça”, ha destacat Pallarés. El delegat ha remarcat que obres com els trams
desdoblats de la C-12, les peticions dels alcaldes al projecte
País Viu o el nou aparcament
de l’Hospital Verge de la Cinta,

INVERSIÓ PER
COMARCA
Dels 25,63 milions per a les
Terres de l’Ebre, un 53% es
destinen a actuacions de
Territori, amb dotació per
a infraestructures i per als
dos parcs naturals, del Delta i dels Ports. Un 30% ho
aglutinen les inversions del

entre d’altres, es faran amb el
pressupost dels Departaments
tot i no constar inicialment en
els comptes. També es destinaran part de les despeses de contingència, que superen els 250
milions d’euros, a reparar els
efectes del temporal, al Delta i
l’interior. El delegat a l’Ebre ha
assegurat que aquests pressupostos inicials per al territori es
veuran incrementats en la tramitació dels comptes, així com
amb diferents projectes i actuacions que s’han inclòs en les inversions de les conselleries. Un
exemple són els 5 milions d’eu-

ros que Territori i Sostenibilitat
ha pressupostat per crear trams
amb doble carril en un sentit a la
C-12 que millorin la circulació o
els 800.000 que s’invertiran per
millorar l’accés des d’aquesta
carretera a Jesús, Tortosa. En
canvi, el reforçament del ferm
en el seu tram entre Tortosa i
Aldover, amb dues partides que
sumen gairebé 600.000 euros,
s’han inclòs a les inversions previstes al Baix Ebre. “No es pot
comparar el pressupost amb
anys anteriors perquè el nostre compromís és, que un cop
superat el tràmit parlamentari i

incloses les modificacions pertinents, que el percentatge que
ens correspondrà del total dels
pressupostos serà més alt”, ha
defensat el delegat. (ACN)

departament de Salut, sobretot a l’Hospital Comarcal de
Móra d’Ebre, ara gestionat pel
Govern, que rebrà prop de 3,5
milions d’euros per a la creació d’un cens emfitèutic i la
millora dels equipaments.
Es preveuen, a més, 7,7 milions
per al Servei d’Oncologia a
l’Hospital de Tortosa i la millora de serveis a diversos Centres d’Atenció Primària (CAP),

entre d’altres.
De la resta de la inversió, el 9%
serà per als centres educatius
-amb 2,2 milions en obres de
millora, reformes i adequacions, i l’augment del nombre de
les plantilles de professionals-,
i un 4% per a infraestructures
agràries, entre elles el canal de
reg Xerta-Sénia amb 950.000
euros i la zona amb reg de Tivissa.

També està previst que els
Parcs Naturals del Delta i els
Ports incrementin en 1 milió
el seu pressupost malgrat
que no ho contemplin inicialment els comptes.
Per comarques, es destinaran 11,56 milions al Baix Ebre,
3,26 milions al Montsià, 8,01
milions a la Ribera d’Ebre, i
2,79 milions a la comarca de
la Terra Alta.

(ACN)
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NOTÍCIES
MILLOR
INFORMADORA
TURISTICA
La informadora turística
de l’Oficina de Turisme de
Tortosa, Maribel Pinyol
Rodríguez, ha sigut escollida
com la millor informadora
turística de Catalunya durant
el 2019.
Així ho ha establit la direcció
general de Turisme de la Generalitat de Catalunya entre
totes les oficines adscrites a
la Xarxa d’Oficines de Turisme del país, en el marc de la
quarta edició del premi TIC
Hostmanship Award.

ESTAFA
Detenen una veïna de Tortosa per estafar 63.000 euros
a una mare i la filla, les dues
amb discapacitat intel·lectual.
La dona aprofitava la relació
de confiança que tenia amb
les víctimes per fer-los creure
que les ajudava a pagar
deutes.

‘NUMEN’
L’espectacle ‘Numen, veus
d’Ilercavònia’ serà diumenge
a l’Auditori Felip Pedrell (18
h). Entrada gratuïta. L’acte
serveix d’homenatge a les
persones i entitats culturals
que han rebut premis durant
l’any anterior en camps
diversos com la literatura,
la fotografia, la pintura, la
comunicació, el cinema, la
música, etc., amb l’objectiu
de posar en valor la quantitat i la qualitat de la gent
que treballa per la cultura al
nostre territori.

SUSANNA CASES,
NOVA DIRECTORA
DE CANAL TERRES
DE L’EBRE
Susanna Cases Ferré, fins ara
cap d’informatiu de Canal Terres de l’Ebre, i durant els últims
anys editora i presentadora de
l’informatiu L’Ebre Notícies, ha

SALUT
La Clínica Terres de l’Ebre incorpora
un mamògraf d’alta tecnologia
L

a Clínica Terres de l’Ebre
ha incorporat un nou
mamògraf d’alta tecnologia
per a la detecció de tumors
mamaris.
L’aparell comporta un seguit
de beneficis per a les persones
que s’han de sotmetre a l’exploració ja que permet reduir el
temps de la prova, aplicar una
dosi de radiació menor, així
com obtindre una imatge de
més qualitat que la que oferia
l’anterior aparell analògic.
L’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, acompanyada de la
regidora de Salut, Mònica Ripoll, i de la directora de la Clínica Terres de l’Ebre, Núria Ca-

salé, han visitat les instal·lacions
i n’han destacat l’avantatge que
suposa per a les pacients. L’alcaldessa ha destacat que les
millores introduïdes s’inclouen
dins l’aposta per oferir “més
serveis i de més qualitat, millorant els equipaments dels quals
disposa el centre de titularitat
municipal”, ha dit.
Durant la visita, també han estat al nou Espai POPA, habilitat
al costat del vestíbul d’entrada
a l’equipament sanitari.
Es tracta d’una saleta pensada
per afavorir que les mares amb
nadons en etapa de lactància
que són de visita al centre o
que estiguen prop de la clíni-

ca puguen alletar les criatures
amb comoditat.
La proposta d’aquest espai

POPA va sorgir d’una de les
llevadores del centre, Vanesa
Sanz.

INVESTIGACIÓ

SUCCESSOS

Presentació del
projecte Emma

Ingressa a presó per un
robatori amb violència

E

mma és una iniciativa de la
Fundació Dr. Ferran, amb el
suport de la Gerència Territorial
de l’ICS a Terres de l’Ebre.
El projecte Emma, creat pel grup
de Recerca en Patologia Oncològica i Bioinformàtica de Terres
de l’Ebre, vol impulsar a la investigació del càncer de mama. Se
sap que el sistema immune és
un agent en el desenvolupament
del càncer. Una de les regions
més importants per a la resposta immune i dels primers llocs
on el càncer de mama es dissemina i acaba fent metàstasis és
als ganglis limfàtics de l’aixella.
El grup de Patologia Oncològica

i Bioinformàtica ha trobat indicis
que la resposta immune que hi
ha en els ganglis limfàtics de l’aixella que no tenen metàstasis pot
també tenir implicació en l’evolució de les pacients amb càncer
de mama. Amb el nou projecte
es pretén confirmar els primers
resultats i estudiar amb més profunditat el tipus de resposta immune present en els ganglis no
afectats pel càncer de mama en
dos grups de pacients: un que
van ser diagnosticades amb metàstasis a algun dels ganglis i un
altre que van ser diagnosticades
sense metàstasis als ganglis.
(més informació a la plana 12)

U

arribat a un acord amb l’empresa
audiovisual (Ebre Digital SL), per
convertir-se en la nova directora
d’aquest canal. Susanna Cases
és llicenciada en Periodisme a la
Universitat Autònoma de Barcelona (2006-2010) i té un màster
en reporterisme a la Universitat
Ramon Llull. Susanna substitueix
així Josep Maria Arasa, qui s’havia fet càrrec de la direcció del
canal de televisió des de la fusió

empresarial assolida l’any 2013
entre l’antic canal TE i l’antiga
L’Ebre TV. Un canvi, i a la vegada un reforç directiu, que s’afegeix al que també es va produir
al setembre amb el nomenament del periodista Joan Josep
Carot com a director del diari
Ebredigital.cat. Cal recordar que
tant Canal Terres de l’Ebre com
Ebredigital.cat van assolir l’any
2019 els seus respectius rècords

d’audiència, i que el grup empresarial que s’ha acabat configurant té projectada ara mateix
l’endegada d’un nou canal de
TDT, el TE24. Les dos empreses que formen el nou GRUP
TERRES DE L’EBRE (Ebre Digital
SL pel que fa a Canal Terres de
l’Ebre i Ebredigital.cat; i L’Ebre TV
SL pel que fa al nou TE24), donen feina actualment a més de
trenta de treballadors.

n lladre reincident ha
ingressat a presó per robar
amb violència en un supermercat
de Tortosa i per agredir el Mosso
que el va detenir.
Els fets es remunten a dissabte
passat quanun agent que es trobava fora de servei va observar
com un home sortia corrents
de l’interior d’un supermercat
del carrer Barranc de la Llet i,
al seu darrere, el perseguia una
empleada de l’establiment. Uns
metres més enllà, la treballadora
va poder-lo atrapar, però el lladre va respondre violentament
llençant-la contra una tanca
metàl·lica. En veur-ho, el policia

va interceptar l’agressor i es va
identificar com a policia, al mateix temps que li requeria que
s’aturés. L’home va reaccionar
violentament tirant-se a sobre
de l’agent mentre li donava cops
de puny i puntades de peu, tot i
que finalment el policia va poder
immobilitzar-lo al terra i demanar suport policial. En l’escorcoll
del presumpte autor dels fets els
policies van localitzar a l’interior
de la seva jaqueta els productes
sostrets referits per la treballadora. L’home va quedar arrestat.
El detingut, que ja tenia antecedents per fets similars, és lituà de
49 anys sense domicili conegut.

amposta
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POLÍTICA
ERC, Junts i el PSC demanen a Som Amposta la dimissió del
regidor German Ciscar per l’agressió a l’alcalde
E

RC d’Amposta, Junts per
Amposta i el PSC demanen
al president de formació Som
Amposta, Josep Dalmau, la
dimissió del seu portaveu
municipal, German Ciscar
- que havia representat a
Plataforma per Catalunya en
l’última legislatura-.
Dilluns, l’alcalde Adam Tomàs
va suspendre el ple després de
cridar a l’ordre l’altre regidor
de Som Amposta, Fèlix Aliau.
Com ha explicat el batlle, després als passadissos, Ciscar el
va empentar i va donar un cop
a la cara al regidor d’ERC, Pau
Cid. “Si el partit no relleva Ciscar, el consistori en trencarà les
relacions institucionals i fixaran
un cordó sanitari”, responent les
preguntes per escrit, sense debatre ni aprovar-los les mocions
i assumint només “els tràmits
d’obligat compliment”. Els tres
grups municipals s’han alineat

per frenar les actituds agressives
del regidor de Som Amposta,
German Ciscar, amb excàrrecs
municipals, periodistes i edils.
L’alcalde Adam Tomàs ha recordat que la modificació del
ROM (Reglament Orgànic Municipal) ja es va plantejar a l’inici d’aquest mandat per regular
els temps d’exposició, rèplica i
contrarèplica després de patir
insults i faltes de respecte en els
plenaris del mandat passat. Dilluns, durant el debat de la proposta per demanar la declaració
de zona afectada per emergència de Protecció Civil arran del
temporal, el debat va pujar de to
i després de diverses rèpliques
i contrarèpliques. L’alcalde va
donar el la discussió per acabada però el regidor de Som Amposta, Fèlix Aliau, “no ho acatava
i va ser cridat a l’ordre” pel batlle
fins que finalment li va demanar
abandonés la sala de plens. En

negar-se, Tomàs va suspendre
el plenari. Als passadissos, “Ciscar va empentar l’alcalde i quan
el regidor d’ERC, Pau Cid, va intervenir en la baralla, el portaveu
de Som Amposta li va donar un
cop a la cara a l’edil republicà”.
“Això és intolerable i no podem
continuar així”, ha reclamat Tomàs. “El problema és el regi-

NOTÍCIES BREUS

* L’Ajuntament d’Amposta quantifica en 400.00 euros l’afectació dels
danys pel temporal. L’alcalde Adam
Tomàs ha explicat que “malgrat que
Amposta és el municipi amb més terme dins al Delta de l’Ebre, segurament
és dels que menys afectació ha tingut,
però això no vol dir que no n’hem tingut
cap ni tampoc que no ens solidaritzem
amb altres municipis que han patit fortes destrosses. Sol·licitem que ens facin
una línia d’ajuts directes des de l’Estat i
que siguin del 100%”.

ment econòmic, indústria i ocupació,
Serveis Generals i Govern Obert, Projecció de la ciutat i Poble Nou i Nuclis
Aïllats. És el Pla d’Acció Municipal (PAM)
per al mandat 2019-2023 que l’alcalde
d’Amposta, Adam Tomàs, ha presentat
aquest dimecres al matí acompanyat
per diferents membres del govern municipal. L’alcalde presentarà el PAM a la
ciutadania En l’Assemblea Informativa
de la ciutat, prevista per avui divendres
a les 20 h. a l’auditori de l’escola de la
Lira Ampostina.

*El Pla d’Acció Municipal inclou 161
actuacions “irrenunciables”.
161 actuacions “irrenunciables” d’aquest
mandat, distribuïdes en les sis grans
àrees en què s’estructura l’Ajuntament:
Territori i Sostenibilitat, Serveis Socials
i Serveis a les Persones, Desenvolupa-

* Fins a 236 persones van trobar feina
al 2019 a través de l’àrea de Polítiques
Actives d’Ocupació de l’Ajuntament.
L’any passat aquest servei va atendre
1.535 persones i va gestionar unes ajudes a la contractació per a empreses de
prop de 310.000 euros.

dor German Ciscar, que és una
persona demostrada violenta, i
demanem al president de Som
Amposta que si vol mantenir les
relacions institucionals amb la
resta de grups municipals, ha de
dimitir el portaveu”, ha insistit.
Tomàs afegia que “si no dimiteix, no hi haurà cap concessió
institucional i es fixarà “un cor-

dó sanitari amb Som Amposta”. L’alcalde agraeix el suport
de Junts per Amposta i el PSC
i també del consell d’alcaldes
del Montsià, que per unanimitat,
han condemnat l’actitud dels
regidors de Som Amposta.condemnat l’actitud dels regidors
de Som Amposta. (ACN). Foto:
Canal TE.
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MÉS
NOTÍCIES
EL DELTA DE
L’EBRE EXIGEIX
LA DECLARACIÓ
DE ZONA
CATASTRÒFICA
Els alcaldes de la zona litoral
del delta de l’Ebre demanen
amb urgència la declaració
de zona afectada per emergència de Protecció Civil
perquè les administracions
supramunicipals comencin a
treballar de forma “urgent i
sense excuses” en la reparació dels danys del temporal.
Lamenten que hagin hagut
“de treure’s les castanyes
sols” durant la tempesta però
adverteixen que necessiten
ajudes per arribar “amb
normalitat” a la campanya turística, que arrencarà aquesta
Setmana Santa. A Sant Carles
de la Ràpita (Montsià) també
han fet una primera avaluació
de danys, que superarà el 4,5
MEUR, sobretot per recuperar
la barra del Trabucador.

‘MAREA
SOLIDÀRIA’
Després del devastador
temporal ‘Gloria’, va arribar la
marea solidària. Centenars de
mans es van sumar voluntàriament a la dura tasca de
mirar de recuperar l’arrasat
litoral ebrenc. Així van haver
jornades de recollida de
brossa amb diversos punts de
la costa ebrenca.
Foto columna

AJUTS PER
COMPENSAR
ELS DANYS DEL
TEMPORAL
El Consell d’Alcaldes del Baix
Ebre s’ha reunit per valorar els
danys ocasionats pel temporal
Glòria a la comarca i pel qual
seran necessàries inversions en
Mà d’obra i maquinària. A la reu-

terres de l’ebre

SECTOR AGRARI I PESQUER
Agricultura xifra en 11 MEUR els ajuts
necessaris per pal·liar els danys del temporal
E

l Departament
d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació ha valorat
en 11 milions l’afectació del
temporal Gloria al territori
català.
Les zones més afectades han estat el Delta de l’Ebre, la zona del
Baix Ter i l’horta de la llera de la
Tordera. Aquest dilluns, el consell de direcció del Departament
es va reunir de manera extraordinària a Amposta per analitzar
la situació sobre el terreny. La
conselleria va acordar destinar
11 milions a línies d’ajuts i préstecs tous. A més, va anunciar la
constitució de “manera immediata” de taules tècniques amb re-

presentants de sector per qualificar de manera “més exhaustiva”
els danys en funció dels cultius.
Aquest dimarts, la consellera
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, Teresa Jordà, es va
reunir amb els afectats a la Ràpita, Alcanar i Amposta. A la tarda,
ho va fer amb els representants
de regants, arrossaires, muscleres, consells comarcals, ajuntaments i sindicats agraris.
Per la seua part, el ministre Salvador Illa es va reunir divendres
passat amb els alcaldes deltaics
per conèixer les actuacions acordades a la Taula de Consens. Dissabte, el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va visitar

les zones afectades pel temporal
al Delta i va traslladar als alcaldes del territori el “ple suport” del

Govern. A la foto, el ministre de
Sanitat, Salvador Illa, acompanyat
per l’alcalde de Deltebre.

L’AMPOLLA, LES CASES I L’AMETLLA
La Generalitat farà obres d’emergència a sis
ports afectats pel temporal Gloria per 7 milions
L

’empresa pública Ports de
la Generalitat, adscrita
al Departament de Territori
i Sostenibilitat, farà obres
d’emergència per uns set
milions d’euros als sis ports
catalanes que han patit més
danys a conseqüència de la
borrasca Gloria.
El comitè intern i els tècnics
d’obres de l’entitat es van reunir
divendres d’urgència per planificar les obres a les Cases d’Alcanar, nucli d’Alcanar (Montsià),
l’Ampolla (Baix Ebre), l’Ametlla
de Mar (Baix Ebre), Blanes (Selva), Sant Feliu de Guíxols (Baix
Empordà) i Palamós (Baix Em-

pordà). A les Cases el dic ha
quedat afectat a la part final o
morrot. S’hi farà una actuació
tècnica d’emergència a partir
d’un estudi per determinar la
millor solució de reforç de la
part malmesa. També hi ha hagut una embarcació enfonsada
i moltes afectacions de restes
del mar portades pel temporal,
que ja s’estan retirant. A l’Ampolla la zona portuària es va inundar per l’increment del nivell de
l’aigua del mar i pel torrent que
va baixar a causa de les fortes
tempestes. S’han detectat afectacions estructurals al dic de
recer -que afecten l’espatller, el

morrot i l’escullera exterior- i als
molls. A l’Ametlla, el fort onatge
i els ultrapassaments han afectat
parts del dic de recer i el morrot
(concretament la part final del

nió hi ha assistit el diputat delegat
del Servei d’Assistència Municipal
(SAM) de la Diputació de Tarragona, Enric Adell, que ha explicat
les tres línies d’ajut que poden
sol·licitar els municipis amb un
import de fins a 50.000 euros.
Així, el Servei d’Assistència Municipal de la Diputació articularà
tres línies d’ajut per restablir els
béns i serveis municipals afectats pel temporal. En aquest sen-

tit, es podrà demanar un ajut de
fins a 50.000 euros per despeses
d’inversió o reparació dels danys
produïts per alteracions climatològiques o catàstrofes naturals;
un ajut de fins a 30.000 euros per
despeses d’inversió o reparació
de danys malmesos per altres
causes excepcionals i, finalment,
un ajut de fins a 10.000 euros per
l’assistència tècnica, econòmica
o jurídica. També hi haurà una

convocatòria de subvenció d’interessos de préstec. “La convocatòria d’aquests ajuts s’aprovarà
durant el mes de febrer i sortirà
publicada la primera quinzena
de març”, ha explicat Adell. El
president del Consell (a la foto)
ha informat els alcaldes de les reunions mantingudes amb la Generalitat per tal d’aconseguir ajuts
que permetin recuperar el territori de l’impacte del temporal.

dic a la bocana).
Ara, es farà un estudi tècnic per
actuar d’emergència i reforçar
les peces de pedra de l’escullera
exterior del dic.

publicitat
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MÉS
NOTÍCIES
CALENDARI
D’ACCIONS
El senador republicà Miquel
Aubà ha fet saber que exigiran
al govern espanyol que “presenti un calendari d’accions
per afrontar els estralls del
temporal i assegurar la supervivència del Delta”. En aquest
sentit demanarà “la compareixença urgent de la Ministra
per a la Transició Ecològica,
Teresa Ribera, perque expliqui
les actuacions que pensen fer
al Delta de l’Ebre i fer-li saber
les demandes dels pobles i els
sectors econòmics afectats pel
temporal. Posarem el focus en
la Confederació Hidrogràfica
de l’Ebre i les hidroelèctriques
que són els qui retenen els
sediments als embassaments. Intentarem que donin
explicacions de perquè no
s’obren les comportes de fons,
tal com ho tenen previst a les
concessions”. Per la seua part,
Francesc Gas ha repassat la
feina d’Esquerra Republicana
de Catalunya a les Corts Espanyoles en defensa de l’Ebre
i del Delta. Gas ha recordat
que “l’any 2016 Esquera ja va
registrar una Proposició no
de Llei, on s’instava al govern
espanyol a la revisió del Pla
de la Conca de l’Ebre i a una
adequació del règim de cabals
del riu a la proposta feta per la
Comissió per la Sostenibilitat
de les Terres de l’Ebre. Esquerra va ser el primer partit que
l’any 2016 va presentar una
moció demanant la redacció
d’un Pla de gestió integral
dels sediments de la Conca
de l’Ebre, l’elaboració d’un
projecte pilot de transferència
controlada de sediments des
de l’embassament de Riba-roja
d’Ebre fins a la desembocadura del Delta, i una partida
als Pressupostos generals
per executar-lo. L’any 2017 el
Senat va rebutjar una moció
presentada per Miquel Aubà
on es demanava un calendari
de construcció del Camí de
guarda de la Badia dels Alfacs,
i una partida als pressupostos
generals per començar-lo.
Cap de les propostes fetes per
Esquerra s’han dut a terme”.

terres de l’ebre

POLITICA
“La prioritat serà posar la supervivència del
Delta al centre de l’agenda política espanyola”
L

a diputada Norma Pujol i
el senador Miquel Aubà,
acompanyats del Secretari
de Transició Ecològica de la
Federació de l’Ebre d’Esquerra,
Francesc Gas; han explicat les
iniciatives que presentaran
a les Corts espanyoles per
demanar la protecció del Delta
de l’Ebre.
Pujol ha afirmat que “la principal
prioritat d’Esquerra Republicana serà posar la supervivència
del Delta al centre de l’agenda
política espanyola perquè les
competències de costes, del
riu i del Delta estant a Madrid”.
La diputada ha destacat que
per a “Esquerra Republicana la

defensa del riu i del Delta de
l’Ebre sempre ha estat i seguirà
sent una prioritat”. A la vegada,
ha aprofitat per criticar el president espanyol perquè “va sobrevolar el Delta en helicòpter
però no va aterrar-hi, sinó que
ho va fer a Benicarló”. Pujol ha
reivindicat la feina feta durant
anys pels republicans a les Corts
espanyoles demanant més cabals pel tram final del riu Ebre,
una major aportació de volum
de sediments i la finalització de
les actuacions pendents per a la
protecció del litoral. La diputada republicana ha anunciat que
“quan es constitueixin les comissions a les Corts la primera inici-

L’AMPOLLA

ativa d’Esquerra serà la de demanar la creació d’una subcomissió

parlamentària sobre el present i
el futur del Delta de l’Ebre”.

L’AMETLLA

Els danys es xifren en Actuació d’emergència
més d’un milió d’euros all moll de Levant
L

E

l ple extraordinari de
l’Ampolla celebrat aquest
dilluns va acordar per
majoria absoluta sol·licitar
a l’Administració General
de l’Estat i, en el seu cas, a
la Generalitat de Catalunya,
la declaració del terme
municipal ampollero com

EL PLE DE
ROQUETES APROVA
LA DECLARACIÓ
DE ZONA
CATASTRÒFICA
El Ple de Roquetes, en la sessió
celebrada dimarts, va aprovar,
per unanimitat del tots els grups
municipals, la declaració de

a zona afectada per una
emergència de protecció civil,
altrament conegut com a zona
catastròfica, a conseqüència
del temporal Gloria dels passats
dies 20, 21 i 22 de gener.
L’Ampolla xifra els danys del
temporal Gloria en més d’1 milió
d’euros. (ebredigital.cat)

a Generalitat realitzarà
obres d’emergència al port
de l’Ametlla per reparar els
desperfectes que el temporal
Gloria ha causat al moll de
Llevant.
El fort embat de les onades, que
van superar l’escullera, han afectat el dic de recer i la part final.
Per aquest motiu, Ports ha encarregat un estudi tècnic per definir
com s’haurà de reforçar les peces
de pedra de l’escullera exterior del
dic. El seu gerent, Joan Pere Gómez (a la imatge), ha explicat que
les obres s’iniciaran en el termini
d’un mes. Aquesta actuació també contemplarà la inversió que

estava prevista per reforçar l’escullera del moll de les tonyineres.
Les obres que es faran a l’Ametlla
estan incloses en els treballs urgents que es duran a terme a sis
ports catalans, com s’ha informat
a la plana 6. (La Cala Ràdio)

zona afectada per una emergència de protecció civil (abans zona
catastròfica) del terme municipal,
com a conseqüència del temporal “Glòria”. El primer balanç econòmic de les afectacions de la
tempesta Gloria és de 98.500 €.
L’alcalde, Paco Gas (a la imatge),
ha recordat que l’Ajuntament encara té pendents de rebre 80.000
€ pels danys dels aiguats dels anys
2017 i 2018. La Corporació muni-

cipal també va aprovat una moció
per declarar Roquetes municipi
feminista i una altra de rebuig a
les resolucions de la Junta Electoral Central sobre la inhabilitació
del President Quim Torra i el no
reconeixement de la immunitat
com eurodiputat d’Oriol Junqueras. A més, el darrer ple va tenir
moments de tensió arran d’una
moció presentada per Ciutadans
en suport “als òrgans constitucio-

nals i per a instar a l’actual Govern d’Espanya a no realitzar
concessions als grups independentistes”. La proposta fou
rebutjada amb els vots d’ERC,
Movem, Junts i PSC. El portaveu de Ciutadans, Ximo Llopis,
va fer comentaris sobre el PSC
i el portaveu de Junts per Roquetes-Junts per la Ravaleta,
Josep Codorniu. Uns comentaris que van tenir rèplica.

terres de l’ebre
MÉS
NOTÍCIES
RECONSTRUCCIÓ
Operaris i maquinària d’Infosa, l’empresa que gestiona
les Salines de la Trinitat, van
començar dilluns a obrir camí
cap a la Punta de la Banya. Es
tracta d’un camí provisional
a l’espera d’una actuació més
estable en un Trabucador que
va quedar molt malmès, amb
més de mig quilòmetre de
braç sota l’aigua i les salines
aïllades. La consellera d’Agricultura, tal com hem informat
en la plana 6, es va reunir a
la Ràpita amb representants
de les confraries per avaluar
els efectes del temporal.
Els pescadors ebrencs li van
traslladar el seu malestar
per la presència de tonyines
mortes que pesquen sense
voler i comprometen la resta
de la captura.

FRENAR
L’EXTINCIÓ DE LA
NACRA
Aturar l’extinció de la nacra
a la Mediterrània preservant
la supervivència d’aquesta
espècie en el seu santuari,
que encara és la badia dels
Alfacs, és el motiu últim de
la jornada que s’ha convocat
per diumenge al Trabucador.
La Plataforma en Defensa de
l’Ebre l’organitza amb la col·laboració de l’Ajuntament de la
Ràpita i de l’IRTA. (Notícies de
Ràdio Ràpita)

PÈRDUA DE
TONYINES DE
BALFEGÓ
El Grup Balfegó estima que
la pèrdua d’exemplars vius de
les seves granges d’engreix a
la costa de l’Ametlla serà “important”. Algunes han aparegut mortes al litoral o han
estat capturades en mal estat
pels pescadors. L’empresa
assegura que, d’acord als
exemplars trobats a la costa,
el nombre de tonyines mortes
no és elevat i la majoria d’elles
haurien escapat vives per la
part superior de les piscines a
causa del fort onatge.
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LA RÀPITA
L’Oficina de Turisme recull el segell de la ‘Q’
de Qualitat Turística a Fitur
L

’Oficina de Turisme de la
Ràpita va rebre el segell
‘Q’ de Qualitat Turística
durant la #NocheQ en
el marc de Fitur, la Fira
Internacional de Turisme de
Madrid, el passat dijous.
Aquest distintiu que atorga
l’Institut per a la Qualitat Turística Espanyola (ICTE) reconeix
l’esforç realitzat per les empreses i institucions turístiques en
la implantació d’un sistema de
qualitat. L’Oficina de Turisme
de la Ràpita es va aconseguir
certificar el passat mes de juny
després d’haver assolit els requisits de l’ICTE.
A Catalunya són set les oficines
de turisme que han aconseguit
certificar-se amb aquest segell
de qualitat.
L’Oficina de Turisme de la Ràpita passa així a ser l’única oficina
de turisme que ostenta aquesta
certificació de qualitat a la província de Tarragona. És un aval

a la qualitat del servei i s’obté
com un pas més en el camí iniciat per arribar a ser una referència en el sector.
La Ràpita va ser present un any
més a la fira de turisme més

important de l’estat espanyol
a través de l’estand de les Terres de l’Ebre de la Diputació de
Tarragona. La delegació rapitenca, formada també pels responsables de l’Estació Nàutica,

van mantenir diverses reunions
amb turoperadors en línia així
com amb proveïdors tecnològics per tal de seguir innovant
en la comercialització dels
productes turístics.

GASTRONOMIA
Les Jornades de la Galera portaran aquest
producte a una cinquantena de restaurants
L

es viles marineres
d’Alcanar, l’Ametlla de
Mar, l’Ampolla i Sant Carles
de la Ràpita, amb l’impuls
del Patronat de Turisme
de la Diputació a les Terres
de l’Ebre, promocionaran
el consum d’aquest
crustaci a través de menús
gastronòmics.
Una cinquantena de restaurants
dels municipis d’Alcanar, l’Ametlla de Mar, l’Ampolla i Sant Carles
de la Ràpita participaran enguany
en les VII Jornades Gastronòmiques de la Galera de les Terres de
l’Ebre entre els dies 7 de febrer i
1 de març. Es tracta d’una iniciativa dels ajuntaments dels quatre
municipis que pertanyen al programa viles marineres, conjuntament amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
a les Terres de l’Ebre.

Els restaurants participants oferiran menús gastronòmics on la
galera serà protagonista i es maridarà amb vins de la DO Terra
Alta i altres productes locals i de
qualitat com l’arròs, la carxofa o

l’oli d’oliva verge. Les diferents
propostes gastronòmiques inclouran menús amb un ventall
de preus que anirà dels 25 als 45
euros.
Coincidint amb aquest esde-

veniment culinari, hi haurà la
possibilitat d’adquirir paquets
turístics que inclouen un menú
i també l’allotjament en establiments hotelers dels municipis
que hi participen.
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NOTÍCIES
ULLDECONA
INVERTEIX
12.000 EUROS
EN MILLORES AL
CEMENTIRI
L’Ajuntament d’Ulldecona
ha invertit en les darreres
setmanes 12.000 euros en
diverses millores al cementiri d’Ulldecona. En concret,
s’han construït 21 nous
nínxols en una de zones enjardinades existents, fet que
ha obligat a una distribució
nova de l’espai. El cementiri
municipal d’Ulldecona és
un dels tres que gestiona
directament l’Ajuntament,
junt amb el dels Valentins i el
de Sant Joan del Pas.

EL PANTÀ ES
TORNA A OMPLIR
Durant la tempesta de la
setmana passada, a Ulldecona van arribar a caure 300
litres. El pantà d’Ulldecona
es va tornar a omplir en
48 hores. Les pluges van
incrementar el seu nivell
fins el 74,5% de la seua
capacitat, segons les dades
de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Sense
dubte, fou una de les bones
notícies de la tempesta que,
d’altra banda, va malmetre
camins al municipi. Alguns
van desaparèixer i en altres
s’ha treballat per poder
tornar a ser utilitzats altre
cop, segons informa l’Ajuntament. També van haver-hi
desperfectes al nucli urbà,
amb caiguda d’arbres.

FESTA DE SANT
ANTONI - JESÚS I
ROQUETES
La Festa havia de fer-se el
diumenge 19 de gener però
va quedar suspesa pel mal
temps. Tindrà lloc diumenge
vinent, dia 2 de febrer, amb
els actes previstos de la
celebració conjunta de Jesús i
Roquetes, a la carretera que
uneix els dos nuclis urbans, a
partir de les 9.30 hores.

terres de l’ebre

POLÍTICA
Alfons Montserrat i Norma Pujol lideraran la
Federació de l’Ebre d’Esquerra Republicana
E

l passat dissabte la
Federació de l’Ebre
d’Esquerra Republicana
de Catalunya va celebrar a
Arnes el Congrés regional
per escollir la nova Executiva
del partit. Pere Aragonès,
coordinador nacional
d’Esquerra i vicepresident
de la Generalitat, va ser
l’encarregat de fer el
parlament d’obertura, i Lluís
Salvadó, Vicesecretari general
de Coordinació interna i
diputat al Parlament, en va fer
la cloenda.
Al Congrés només s’hi va presentar una única candidatura
integrada per Alfons Montserrat,

com a president, Norma Pujol
com a secretària general, i un
equip de tretze membres de les
quatre Federacions comarcals.
La candidatura va rebre el suport
de la militància amb el 97,5% dels
vots favorables i el 2,4% d’abstencions. Alfons Montserrat va
explicar que ‘és una candidatura continuista que combina experiència amb gent jove que té
gran capacitat de gestió”. A més
va destacar que fos “un equip
paritari”, format per sis homes
i set dones; on s’incorpora com
a novetat la figura de la Secretaria General, i que “manté un
gran equilibri territorial, amb 5
membres del Montsià i del Baix

Ebre, 3 de la Ribera d’Ebre i 2 de
la Terra Alta”. El president republicà va manifestar que “continuarem amb la vocació de liderar l’acció transformadora de

les Terres de l’Ebre per convertir-les en un territori homologat
a la resta del país, modern, i on
es pugui combinar preservació i
desenvolupament”.

ALCANAR
Ivette Fibla: “està previst que les obres de
l’auditori acaben el primer trimestre de 2021”
A

quest dimarts ha tingut
lloc una visita d’obres
a l’auditori municipal
d’Alcanar, una actuació
prioritària per a l’equip
de govern i que dotarà el
municipi d’un equipament
de primer ordre.
“A l’Alcanar del futur uns dels
pilars fonamentals ha de ser la
cultura. Necessitem un auditori d’excel.lència per articular
un calendari cultural i cobrir
les necessitats que l’ampli teixit
associatiu del municipi ens ha
fet arribar a través dels processos participatius”, detalla Joan
Roig, alcalde d’Alcanar.

SANTA BÀRBARA:
DIUMENGE
CELEBRACIÓ DE
SANT ANTONI
La celebració de sant Antoni
començava el dissabte 18 de
gener, amb els actes previstos.
I així va ser fins al dia següent.
Malauradament, els actes de

La superfície útil total del nou
auditori José Antonio Valls serà
de 1.521,52 metres quadrats,
amb un escenari de 16 per 8 metres i una sala amb capacitat per
a 402 butaques. L’equipament
tindrà forma d’”L” i s’està aixecant
al mateix solar on hi havia l’antic
auditori i a un edifici annex.
LL’actuació té un pressupost de
2,3 milions. Ivette Fibla, regidora
d’Urbanisme, manifesta que “una
part es finançarà a través de tres
subvencions consecutives de
les anualitats 2017, 2018 i 2019
del Pla d’Acció Municipal (PAM)
de la Diputació de Tarragona”.
D’aquesta manera, “l’auditori re-

brà un total de 521.000 euros a
través del PAM. La resta de l’obra,
la part més important, es finançarà a través de l’aportació municipal”. En l’actualitat, les obres
es troben en un 20% d’execució.

“Si no hi ha cap contratemps, es
preveu que els treballs acaben al
primer trimestre del 2021. És un
edifici entre mitgeres i s’han de
respectar els veïns i executar els
treballs amb molta precaució”.

diumenge, dia 19, per les condicions climatològiques van haver
de ser suspeses. Tot i això, es
portaran a terme el proper diumenge, 2 de febrer, “esperant
que la climatologia no ho torni a impedir”. D’aquesta forma,
diumenge vinent tindrà lloc la
celebració de la Missa en honor
a sant Antoni Abat i la benedicció del panoli. A continuació, els
alumnes de 2n d’ESO de l’Institut

les Planes amb la col·laboració
de les Pubilles 2019 recorreran
el poble per fer el típic repartiment de panoli per les cases. A
les 11.30 h, i després d’acabar
l’esmorzar de germanor, es farà
la festa dels 3 tombs amb la desfilada de cavalleries pels carrers
del poble que portaven a terme
les Penyes Amics dels Cavalls de
Santa Bàrbara i Amposta. A les
13.30 h, la desfilada arribarà a la

plaça de l’Alcalde Cid i Cid i es
feia la benedicció dels animals.

terres de l’ebre
MÉS
NOTÍCIES
DADES DE
L’OFICINA DE
TURISME DE
L’ALDEA
La regidoria de Turisme va
fer el recull de les dades de
turisme del 2019. “Amb un
recompte de 151 visites i unes
466 persones aproximadament, tanquem el balanç de
l’any 2019”. Les procedències
majoritàriament “ens deixen
visitants de Catalunya, una
gran part provenen de la ciutat de Barcelona i rodalies, la
resta són visitants nacionals,
encara que aquest any podem
destacar un lleuger increment
de turistes estrangers, amb
un 8% del total. Les visites
pel Delta i les destinacions
com ara Riumar, la platja de
la Marquesa, les llacunes i el
pont Lo Passador són les més
visitades per la gran majoria
de turistes, encara que n’hi
ha que s’allotgen a l’Aldea, un
3% del total, i tenim un 20%
que coneixen l’Aldea o ja hi
havien estat anteriorment”.

EL CENTRE
ESPORTIU DEL
DELTA ESTRENA
NOVES TARIFES
L’Ajuntament de Deltebre
ha actualitzat les tarifes del
Centre Esportiu. Entre les
noves tarifes destaquen la incorporació de la quota junior,
per adolescents d’entre 14 i
19 anys, i que tindrà un cost
de 30€ per a fer ús de tots
els serveis. A la vegada, es
rebaixa en 6€ la tarifa d’accés
exclusiu a la zona d’aigües.
Ara tindrà un cost de 30€
quan abans era de 36€, i
també s’incorpora l’accés
gratuït als menors de 5 anys.
Cal subratllar la creació de
pacs d’accés transferibles
de 10 entrades, per fer ús de
l’equipament en dies diferents, sense caducitat i sense
haver de pagar una quota
fixa mensual, o l’increment
de l’horari de l’abonament
reduït conservant el mateix
preu.
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L’ALDEA
L’Ajuntament inicia el canvi de les
lluminàries de l’estadi municipal la Unió
L

’obra consistirà a
substituir l’enllumenat de
les quatre torres existents,
amb focus obsolets, per
il·luminació.
Aquest canvi “aportarà més lluminositat al terreny de joc i un
estalvi energètic considerable”.
Els treballs es faran de forma
ràpida per no interrompre els
entrenaments del planter del
futbol base. L’obra tindrà un
cost total de 34.180,23 € i representa una important millora
per l’activitat diària del club. Josep Franch Pellisé regidor d’Acció Esportiva: “Un dels compromisos que vam adquirir amb la
Unió Esportiva Aldeana al prin-

cipi de la legislatura, va ser la de
substituir l’antic enllumenat del
camp per lluminàries LED de
nova generació. Una obra molt
necessària que millorarà notablement la visibilitat del terreny
de joc i que representa un estalvi energètic importantíssim
per al nostre poble. Aquest
canvi també permetrà que es
puguin jugar més partits als
que fins ara es jugaven per no
complir els requisits d’il·luminació que marca la federació. Des
de la regidora d’Acció Esportiva
estem satisfets que amb només
7 mesos de govern, projectes
necessaris com aquest, ja siguin
una realitat”.

EL PERELLÓ
Primera edició de l’Abella Rock, per Firabril,
amb Oques Grasses i La Fúmiga
E

n el marc de la Firabril
del Perelló (la fira de la
mel i l’oli) el divendres dia
3 d’abril, arriba la primera
edició de l’Abella Rock.
Es començarà ja el divendres
per la nit amb un concert i
molta música “fins que s’acabin les piles” amb l’actuació del
grup OQUES GRASSES.
El grup osonenc que està amb
activitat musical imparable,
iniciat ja des de l’any 2010, farà
el seu debut a les terres ebrenques aquest 2020 amb els 7
membres preparats per a connectar amb el públic assistent
que l’esperarà al Perelló.

La segona part de la nit anirà
a càrrec del grup LA FÚMIGA,
grup de música valencià (Alzira) que des de l’any 2012 barreja música de banda amb instruments de vent i percussió i
també combina estil de grups
balcànics o les brass bands de
Centre Europa.
Aquest grup està presentat
com a revelació, ja que durant
l’any 2020 serà un dels grups
punters dins de l’escena musical mediterrània.
Per acabar de rematar la nit
“amb els que encara els aguanti el cos, hi ha l’actuació del
conegut DJOGT”.

PEP BATALLA VILA,
PRIMER NADÓ DE
L’ANY 2020 DE
DELTEBRE

tebre. Pep va néixer 2 de gener, a
Barcelona, i és fill de Josep Batalla i Maria Vila. Duran la trobada,
a casa del petit Pep, tant l’alcalde com els regidors han pogut
compartir les primeres experiències de la jove família amb el nou
nascut. Des de l’equip de govern
de l’Ajuntament de Deltebre, a
banda de donar l’enhorabona a
la parella, també s’ha realitzat un
petit present a la família.

L’alcalde, Lluís Soler, acompanyat per regidors de l’equip
de govern, ha visitat aquesta
setmana a Pep Batalla Vila, el
primer nadó del 2020 de Del-

Les entrades es poden adquirir a l’Oficina de Turisme del
Perelló (anticipada 12 €) i hi
ha establerts punts de venda a Móra d’Ebre, Rasquera, a
Reus, a Amposta i la Ràpita, a
Gandesa, l’Ametlla, Deltebre i
Tortosa.
S’ha informat que “les entrades estan a la venda des de fa
uns dies i la seva acceptació és
molt bona”.
L’aforament és limitat. “No t’ho
perdis, t’esperem al Perelló!”.
Venda d’entrades online:
https://www.wegow.com/eses/conciertos/oques-grassesen-perello

12

DIARI MÉS EBRE • divendres 31 de gener / 2020

l’entrevista

L’EBRE INVESTIGA EL
CÀNCER DE MAMA
C

ada any es diagnostiquen
més d’1.670.000 casos
de càncer de mama nous
arreu del món. Tot i que els
avenços mèdics en el camp
del càncer de mama han
aconseguit millorar la curació
i supervivència de les pacients
de forma considerable, cada
any moren al món 520.000
pacients a causa d’aquesta
malaltia. El passat dilluns, 27 de
gener, es va fer el llançament
de la campanya de captació de
fons per al projecte Emma a
l’Hospital de Tortosa Verge de
la Cinta. Un projecte iniciat per
la Fundació Dr. Ferran per a la
recerca en càncer de mama, i
impulsat pel grup de recerca
en patologia oncològica i
bioinformàtica de la Gerència
Territorial de les Terres de l’Ebre
de l’Institut Català de la Salut.

Parlem amb el Dr. Carlos López,
investigador, i una de les persones implicada i compromesa amb
aquest projecte.
Que és el projecte Emma?
Emma és un acrònim d’Ebre i
Mama i és una iniciativa liderada
des de les Terres de l’Ebre per a
continuar investigant en el càncer
de mama. El nostre grup de recerca fa més de quinze anys que
es dedica a la investigació en càncer. Actualment, estem centrats
en la investigació del microambient tumoral, i més específicament
en la resposta immune. Quan
parlem del microambient, ens
hem d’imaginar el càncer com
la llavor d’una mala herba que
creix al mig del camp. Igual que

les males herbes hi ha microambients del nostre cos on el tumor
pot créixer amb més o menys facilitat. Les cèl·lules immunes, que
són les defenses que té el nostre
cos, a part de defensar-nos de virus i bacteris externs, són una part
important d’aquest microambient. En un principi, les cèl·lules
immunes són capaces d’eliminar
les cèl·lules del nostre cos que no
són normals i poden acabar convertint-se en canceroses. No obstant això, el càncer és capaç de
passar desapercebut a les cèl·lules
immunes, i inclús fer-les treballar
al seu favor per a créixer de forma
més ràpida.
Per què aquest projecte?
En els darrers anys a causa de la
crisi hi ha hagut retallades molt
fortes en àmbits tan fonamentals com l’assistència mèdica o
l’ensenyament. Hem de pensar
que a nivell estatal el pressupost
de l’any 2018 dedicat a investigació era un 32% inferior del què es
tenia l’any 2009. No obstant això
sempre hem continuat fent recerca, i per al desenvolupament
d’aquest projecte el grup de recerca demana la col·laboració de
la ciutadania, ja sigui mitjançant
aportacions econòmiques al web
http://projecteemma.org/, fent el
màxim de difusió de la campanya #Projecteemma, participant
en les activitats que es faran al
llarg de l’any o organitzant activitats solidàries amb Emma. Estem
convençuts que amb el suport de
tots ho farem possible.
Quin és el seu objectiu?
Els ganglis limfàtics de l’aixella és un dels primers llocs on el
càncer de mama comença a escampar-se per la resta del cos. A
més, els ganglis limfàtics són una
part molt important de la resposta
immune del nostre cos. La major
part d’estudis en càncer de mama
estan focalitzats en l’estudi de la
resposta immune del tumor mamari, però hi ha molt pocs estudis
centrats en els ganglis limfàtics.
En el darrer treball del nostre grup
publicat a l’American Journal

dors immunohistoquímics, així
com informàtics i enginyers especialistes en el tractament d’imatges i d’elaboració de mètodes
automatitzats d’anàlisis d’imatges
digitals en patologia. A més, per a
desenvolupar els nostres projectes comptem amb col·laboradors
tant a nivell nacional (Universitat
Rovira i Virgili, Universitat de Castella-La Manxa, Hospital Puerta
del Mar de Cadis, i la Universitat
de las Palmas de Gran Canària)
com a nivell internacional (Nalecz
Institute of Biocybernetics and Biomedical Enigneering a Polònia i
la Universitat de Caen a França).

of Pathology, una de les revistes més prestigioses del món en
l’àmbit de l’anatomia patològica,
hem trobat indicis que la resposta
immune que hi ha en els ganglis
limfàtics de l’aixella que no tenen
metàstasis, poden també jugar un
paper molt important en l’evolució de les pacients amb càncer de
mama.
Amb el projecte Emma el nostre
equip de recerca pretén confirmar aquests primers resultats, i
estudiar amb més profunditat el
tipus de resposta immune present en els ganglis no afectats pel
càncer de mama en dos grups de
pacients: un grup de pacients que
van ser diagnosticades amb metàstasis en alguns dels ganglis i un
altre grup de pacients que van ser
diagnosticades sense metàstasis
als ganglis.
Aquestes diferències en el tipus de resposta immune entre
aquests dos grups de pacients
poden tenir un paper important
en la metàstasi i la supervivència de les pacients, i ajudar-nos
com a nous factors clau en el diagnòstic, pronòstic i tractament
d’aquests pacients.

Parlem del que anomeneu “la
caixa negra”.
Parlem de caixa negra perquè només sabem que podem trobar cèl·
lules tumorals als ganglis limfàtics
de l’aixella, i també que aquestes
cèl·lules poden migrar a altres
parts del cos, però desconeixem
els mecanismes que provoquen
aquestes metàstasis a distància.
Nosaltres creiem que la resposta
immune dels ganglis pot ser un
dels mecanismes d’aquesta caixa
negra.

Un projecte format per professionals, i ubicat a l’Hospital
Verge de la Cinta de Tortosa.
Sí, el projecte Emma suposa la
continuació d’unes línies de treball consolidades per part del
nostre equip investigador que
integra patòlegs, oncòlegs, hematòlegs i tècnics especialistes
d’anatomia patològica, amb experiència precisa en la pràctica
clínica diària, biòlegs amb experiència en la valoració de marca-

La detecció precoç del càncer
de mama és crucial.
És fonamental, ja que es sap que
el diàmetre del tumor és un factor directament relacionat amb la
presència de cèl·lules tumorals als
ganglis de l’aixella, i amb la supervivència de les pacients. Com més
grans són els tumors que es detecten, pitjor pronòstic tenen les
pacients. Per la qual cosa és fonamental que les dones segueixin el
programa de cribratge de mama.

ISABEL CARRASCO

PROJECTE EMMA

Per desenvolupar el projecte Emma es necessiten
150.000 €.
Efectivament, i la major part del
pressupost va destinada a contractar un investigador que hagi
acabat recentment la tesi doctoral per donar suport al nostre
grup de recerca, ja que la retenció
de talent investigador és cabdal
per al nostre territori. A més, amb
aquests diners podrem comprar
el material necessari per dur a
terme aquest projecte i també
podrem afegir l’estudi genètic de
la resposta immune.
Emma, la flamenca del Delta,
un vídeo on col·laboren persones conegudes del territori
per recaptar fons pel projecte.
El vídeo ha estat possible gràcies
a la Lydia Beltri de Lupini i Ratini
Producciones Siderales, que des
del primer moment que li vaig
proposar s’hi va tirar de cap i sense cap mena de dubte. La veritat
és que estem molt contents amb
el vídeo ja que l’Emma és un projecte que es fa a les nostres terres,
hem tingut la sort que s’hagi implicat gent coneguda de les quatre comarques de les Terres de
l’Ebre. Us recomano molt veure’l.
El podeu trobar a la nostra web i
a YouTube.
Què hem de fer per fer donatius, perquè “Tots som l’Emma”
Es pot col·laborar amb el projecte Emma de diferents maneres. A
part de la difusió del projecte en
si, tothom podem fer donatius a
la fundació Dr. Ferran mitjançant
l’enllaç de la pàgina web (http://
projecteemma.org/colabora/).
També estaran benvingudes totes les iniciatives solidàries com
pot ser una cursa, un torneig esportiu, o un concert que associacions, fundacions o empreses
estiguin disposades a organitzar
per ajudar-nos a finançar el projecte Emma. I finalment, la gent
pot participar en primera persona
en actes solidaris organitzats per
ajudar al projecte Emma.

terres de l’ebre
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CAMPREDÓ L’AMETLLA
DIA MUNDIAL
Des
d’avui
divendres
i
fins
dimarts,
la
Cala
DE LES ZONES
HUMIDES
viura la Festa Major de la Candelera
El dia 2 de febrer és el dia
mundial de les zones humides. És per aquest motiu que
“us oferim un seguit d’activitats que considerem molt
enriquidores per conèixer
amb una mica més de detall la
biodiversitat, relleu i medi que
ens envolta a Campredó”. Una
bona oportunitat per aprendre i contribuir en el manteniment dels ecosistemes
que envolten al nostre poble.
Diumenge, de 9 h a 13:30 h,
hi haurà la passejada popular,
recollida de deixalles, xerrades
i tallers sobre restauració
d’espais miners i diversitat.
PUNT DE TROBADA: 		
Inici del camí de la Roca Corba, passat Argilers Bikepark.
Explotació Pastor I.
La jornada està organitzada
com una passejada entre
l’explotació Pastor I i Aurora.
Durant la passejada es faran
parades per fer xerrades i
desenvolupar els tallers previstos. A l’explotació Aurora
es col·locaran caixes-niu en les
pinedes properes i es faran les
darreres activitats dels tallers.
Les xerrades seran les
següents:
· La restauració d’espais
miners.
Montse Jorba (UB)
· La importància dels aiguamolls i les zones humides.
Oriol Calvet (UB)
· El projecte LIFE Restclay.
José Maria Gómez (CEMEX)
Tallers
· La vegetació de les llacunes.
Josep Maria Ninot (UB)
· Els amfibis.
Com els podem reconèixer?
Sergi Romea (UB)
· Els ocells vinculats a les
llacunes.
Identificació visual i sonora.
Humbert Salvadó (UB) i Manolo Sánchez (ornitòleg local)
· Els rats-penats.
Com són i com viuen. Per què
hem de protegir-los?
Jordi Serra (UB).

C

ultura, esport i molta
música. És el resum del
cap de setmana passat, previ
a la Candelera 2020, en el que
es van organitzar una desena
d’actes preludi per escalfar
motors de cara a la Festa
Major de l’Ametlla de Mar,
que comença avui divendres.
Uns actes que van comptar,
en general, amb una elevada
participació.
La representació de l’obra ‘Catalans a la Romana’ a càrrec
del Grup Escènic va aconseguir
omplir la Sala de la Societat, en
les dues funcions. També hi va
haver una bona assistència al
Poliesportiu, amb els concerts

d’Itaca Band i XEIC, el ballador
de la Banda o el Festival Esportiu.
La trobada de colles geganteres i el Correbars també van tenir molta participació, així com
l’Olimpíada d’Atletisme o el

trofeu de petanca amb un gran
nombre de concursants.
Els actes preludi, del cap de setmana passat, van servir per donar el tret de sortida a la Festa
Major de la Candelera, que se
celebrarà des d’avui 31 de gener

i fins el 4 de febrer.
El programa de festes es va repartit a les llars del municipi i
també es pot consultar per Internet a ametllamar.cat/candelera.
(La Cala Ràdio).

JESÚS
El Quicos presentaran “Pregunteu-li a l’olivera”
pels 25 anys de la Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre
A

mb motiu del 25è
aniversari de la Fira de
l’Oli de les Terres de l’Ebre de
Jesús, que tindrà lloc del 21
al 23 de febrer, Quico el Célio,
el Noi i el Mut de Ferreries
presentaran un espectacle
únic preparat especialment
per a aquest certamen que
porta per títol “Pregunteu-li a
l’olivera. Tornem als orígens
amb los Quicos”.
Els músics s’instal·laran en un
espai de la fira, a l’Edifici de la
Immaculada, per oferir una proposta que evocarà la tradició, la
cultura popular i els valors del
món de la pagesia. Hi trobarem

algunes de les cançons més
populars del seu repertori, relacionades amb l’oli i la vida al
camp, acompanyades del seu
habitual toc d’humor i compromís amb la terra. Els Quicos
tornen d’aquesta forma a la fira
de Jesús on van estar per primera vegada l’any 1998 amb
una actuació al Casal, i dos
anys més tard, l’any 2000,amb
un espectacle a l’antic Sindicat,
un espai emblemàtic i clau per
als pagesos jesusencs abans de
la posada en marxa de la Cooperativa Soldebre. L‘espectacle,
d’uns quaranta-cinc minuts de
durada, ha previst tres sessions,

el diumenge 23 de febrer, a les
12.45 hores, 16.30 hores i 18.00
hores. La venda anticipada de

EL CONSELL
COMARCAL REOBRE
PART DE LA VIA
VERDA DEL
BAIX EBRE

alguns trams de la via que han
patit fortes esllavissades a conseqüència del temporal Glòria.
Concretament, el punt més crític de la via és el comprés entre
el mas de Xalamera i la Terra Alta,
una zona que continua tallada
perquè hi ha grans pedres a la
via que impedeixen totalment el
pas. El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Xavier Faura, ha visitat la zona i ha reclamat

prudència als usuaris d’aquest
itinerari. Pel que fa al cost econòmic dels treballs de reparació
de la Via Verda del Baix Ebre, en
una primera estimació els tècnics els han quantificat en uns
6.000 euros. Durant els pròxims
dies el personal de la brigada del
Consell Comarcal continuarà
centrant els esforços a retirar els
arbres i les pedres per tal de
garantir-ne la seguretat.

El Consell Comarcal del Baix
Ebre ha reobert aquest dilluns
part de la Via Verda, però continuen tallats a la circulació

les entrades ja està en marxa a
les oficines de l’EMD de Jesús al
preu de 12 euros.
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BREUS
ASCÓ:
Aquest mes de gener s’ha
finalitzat l’obra de cobriment
de les pistes de pàdel i que
permet una millora substancial de les instal·lacions esportives d’Ascó. L’obra ha consistit
en fer una coberta conjunta a
les dues pistes de pàdel, afavorint d’aquesta manera un
major confort i unes millors
condicions de seguretat, en
la pràctica d’aquest esport.
L’obra, que ha estat executada per l’empresa Apimet
Cubiertas Autoportantes, SL,
ha tingut un cost de gairebé
98.000 euros.

BATEA:
El Patronat Pro-Batea organitza per al proper 2 de febrer
una caminada fins al fort del
Collet i la Via Romana amb
els amics del Centre excursionista de Gràcia. “Sortirem
de la Plaça Catalunya a les 9
h. i tornarem cap a les 12 h. i
recorrerem 10 Km”. Activitat
gratuita i oberta a tothom.
D’altra banda, ahir dijous va
haver-hi ple ordimari a l’ajuntament de Batea.

ARNES:
L’Associació de Dones
comunica que està oberta la
inscripció al dinar de Santa
Àgueda. La Festa serà el
dissabte dia 8 de febrer.

HORTA:
Aquest diumenge, dia 2, d’11
a 13.30 h, es vendran al Casal
Municipal els tiquets per a la
Festa de Santa Àgueda que
tindrà lloc els dies 8 i 9 de
febrer. Durant la setmana
es vendran a la Perruqueria
Mònica.

RIBERA D’EBRE:
NETEJA DE LES
ZONES CALCINADES
PER L’INCENDI
Set mesos després de l’incendi
de la Ribera d’Ebre, el Segrià i
les Garrigues, la Generalitat, les
Diputacions i els diversos ens
locals han començat a formalit-

terres de l’ebre

ARNES
“Ha d’haver un punt d’inflexió en el compromís
de tot el país amb el futur de les Terres de l’Ebre”
E

l coordinador nacional
d’Esquerra Republicana de
Catalunya i vicepresident de
la Generalitat, Pere Aragonès,
va ser l’encarregat d’obrir el
Congrés de la Federació de
l’Ebre, celebrat a Arnes, on
expressà “el compromís, la
solidaritat i la voluntat de
seguir treballant plegats”
per afrontar els estralls del
temporal Glòria.
Aragonès va manifestar que “el
conjunt del país ha d’expressar
el seu compromís amb aquestes
comarques” i “el que ha passat
amb el temporal ha de ser un
punt d’inflexió per posar el futur
de les Terres de l’Ebre a l’agenda

política”. En aquest sentit va afirmar que “caldrà buscar recursos
on calgui i dedicar-hi el màxim
d’esforços, així com repensar
els models de gestió del riu i del
Delta”. El vicepresident va explicar que “tenim tres vies d’ajudes
i recursos que haurem de posar
al damunt de la taula; no només
per l’emergència immediata, que
hi és, sinó per implantar polítiques a curt i mitjà termini que
ens permetin afrontar el futur
amb millors condicions”.
En primer lloc, segons Aragonès,
“tenim els recursos de la Generalitat de Catalunya. Rascarem
de tots els Departaments, posarem al dia els equipaments que

ASCÓ

han estat danyats i, sobretot,
haurem de prendre decisions
a partir d’iniciatives del territori
com és la Taula de Consens pel
Delta”. En segon lloc el líder republicà va afirmar que ”hem de
ser especialment exigents amb
el Govern de l’Estat que és qui
té les competències en matèria
de costes i de gestió de la Conca de l’Ebre, per tal que qui té la
responsabilitat posi també els
recursos per restaurar el medi i
evitar que episodis com aquests
en el futur no tinguin l’impacte
que han tingut”. Finalment, la
darrera via apuntada per Aragonès per accedir a més recursos
seria la d’aconseguir que la Unió

Europea es comprometi a finançar la transformació ecològica
que comporten fenòmens com
el viscut i grans desastres.

CONSELLERA D’EMPRESA

Inspecció clavegueram Àngels Chacón visita
al casc antic municipal avui la Terra Alta
L

’equip de govern va aprovar
el pressupost per dur a
terme el servei d’inspecció
de la xarxa de clavegueram
del casc antic d’Ascó per un
import de 14.800 € més IVA.
L’empresa a qui s’ha encarregat
els treballs és Sanitec Rehabilitació i des de l’inici de l’actuació,
disposarà del termini d’un mes
per a executar-ho. Les tasques
consistiran en una revisió general dels serveis amb especial
incidència en aquelles zones on
han aparegut avaries així com
d’altres sectors que s’han recomanat des dels serveis tècnics
de l’ajuntament. Un cop realit-

zar els ajuts institucionals per als
afectats pel foc i les actuacions
públiques per facilitar la regeneració natural del bosc. “Els alcaldes i el Consell Comarcal hem
treballat per recollir les necessitats de la gent. I això ha estat clau
per poder implementar després
els ajuts de les institucions superiors”, ha explicat Gemma Carim,
Presidenta del Consell de la Ribera d’Ebre. Fins ara, Agricultura

L

zada la inspecció, i per tal d’anar
renovant la xarxa i resolent les
mancances que s’hi detectin, es
procedirà a elaborar un planning
de manteniment en què la prioritat en les actuacions vindrà
marcada per l’estat en
què es trobin els diferents trams
de la xarxa analitzats.

a consellera d’Empresa
i Coneixement, Àngels
Chacón, es reuneix avui
divendres, 31 de gener, amb
representants dels agents
polítics i socials de la Terra
Alta per tal d’exposar-los el
decret llei 16/2009, la nova
normativa que regula la
implantació d’instal·lacions
eòliques i fotovoltaiques a
Catalunya, i per demanar-los
que participin en l’elaboració
de la Llei de la Transició
Energètica.
La reunió forma part de la visita que la consellera realitzarà
durant tot el dia a la comarca.

En primer lloc, Chacón visitarà l’empresa Freshly Cosmetics; acte seguit, es traslladarà
a l’ajuntament de Gandesa, on
es reunirà amb els regidors del
consistori.
Posteriorment, la consellera es
desplaçarà al celler Edetària, i
després mantindrà una trobada
de treball amb empresaris de la
demarcació.
Després de dinar, se celebrarà la
reunió sobre energies renovables amb agents polítics i socials.
La trobada d’avui servirà per
abordar el futur de les energies
renovables a la comarca terraltina.

ha atès 65 de les 83 sol·licituds
d’ajuts, amb una partida d’ajudes
directes de 489.000 € que es farà
efectiva avui 31 de gener. A més,
s’han formalitzat préstecs amb
condicions avantatjoses per valor de 150.000 € amb la voluntat
que els pagesos afectats puguin
restituir el més ràpidament possible el seu potencial productiu.
També s’han impulsat actuacions
per facilitar la regeneració natu-

ral del bosc i millores en les infraestructures bàsiques per a la
prevenció d’incendis forestals.
En total es destinaran 11 milions
i mig en mesures per pal·liar els
danys ocasionats per l’incendi
El Consell Comarcal i l’Ajuntament de Flix han contractat
64 persones a través dels plans
d’ocupació del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies,
que s’encarregaran de la nete-

ja, desbrossat i replantació en
algunes de les zones forestals
i agrícoles cremades. Treball hi
haurà invertit un milió sis-cents
mil euros. D’altra banda, la Diputació de Tarragona aportarà
116.000 € en vehicles, maquinària i elements de protecció
individual específicament per
als treballadors del pla contractats per l’Ajuntament de Flix i pel
Consell Comarcal.
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PRIMERA CATALANA
Nova derrota a casa de
l’Ascó (0-2)
L

SOLUCIÓ A CAN
BARÇA

GRÀCIES A TU,
ÀLEX RODENAS!

Sóc del Barça i fa temps ja que
prefereixo veure una pel·lícula
que a l’equip que és dels meus
amors, juntament amb La
Sénia. El meu pronòstic és que
aquest Barça no guanyarà la
lliga i a la Champions caurà en
aquesta ronda o en la següent.
Quan tot es fa malament passa
el passa. Canvis continus en
la direcció esportiva, futbol
base.... Arriba Setien que no
havia guanyat res. Han fet bo a
Valverde. 400 milions gastats
en Griezmam, Dembélé i Coutinho. Millor hagués estat invertir en 12 futurs talents joves.
Al Barça, en els últims deu anys,
de cada deu fitxatges només
en surten de bons 2/3. Fitxen
Junior i tenien a Cucurella, error
després error. La masia, que
tants èxits ha donat, està semi
oblidada. La caixa està buida, el
club amb un deute insostenible
i la seva junta tapant forats
amb fitxatges o canvis en
banquetes o altres estaments
de club. Fitxaran Neymar i la
bola es farà més gran, serà un
altre fracàs. El millor que pot fer
Bartomeu és anar-se’n a casa i
que es presenti a les eleccions
gent nova, però ni un d’aquesta
junta per favor. La solució del
Barça és molt senzilla, que cada
any tingui un superàvit de cent
milions per decret en els estatuts i baixar el 50% de la massa
salarial. Calen jugadors que
mosseguin la gespa. Només
falta que al maig Messi digui
que se’n va.

Poc em podia imaginar que,
d’alguna manera, diumenge
seria protagonista del derbi
Rapitenca-Tortosa. L’anècdota va arribar al tercer gol
local quan diversos jugadors
de la Rapitenca, crispats, van
celebrar-lo dirigint-se on jo
estava comentant el partit
per a Canal Terres de l’Ebre. I
me’l van dedicar. La veritat és
que va tenir un punt graciós. Però, a la vegada, vaig
trobar-ho exagerat. Sense
sentit. Tot estava preparat i
organitzat. No cal traure els
fets de contexte però penso
que la reacció dels jugadors
fou desencertada. A més,
han de saber on estan. En un
club en què hi ha exigència.
Jo he d’acceptar les crítiques. I acceptar que em vaig
equivocar quan vaig dir que
la Rapitenca, en el primer terç
del campionat, era superior
a la resta. No vull recordar
que llavors estava Brayan. El
temps, fins ara, ha demostrat
que l’equip no és tan superior.
Per tant, tots hem de fer autocrítica. Finalment, el porter
rapitenc, Àlex Rodenas, en un
programa Minut 91 de gran
repercussió diumenge, em
donava les gràcies perquè els
havia motivat per guanyar.
Jo, a la vegada, aprofito des
d’aquí per també donar-li les
gràcies. Ell, i alguns dels seus
companys, em van fer molt
més important del que jo
realment sóc.

MINUT 91 . A CANAL TERRES DE L’EBRE
DIUMENGE (22.35 h). Dilluns 16.30h. Resums amb els gols: Santboià-Ascó, la Sénia-Camarles, Tortosa-Bonavista, Roquetenc-R Bítem, Ametlla-Olimpic, Batea-Jesús
i Maria, Rapitenca-la Cava, Amposta B-Arnes i Alcanar-Benissanet. Intervindran:
Beranuy (la Sénia), Iker (Tortosa), Campos (Roquetenc), Joan Suñé (Batea), Juanjo
Prats (la Cava), To (Amposta B) i Ginés (Benissanet)

’Ascó va perdre contra
l’Almacelles, el segon
partit seguit a casa (0-2).
D’aquesta manera, va veure frenat el seu impuls. Els visitants
van començar millor, fent el
0-1. L’Ascó, abans del descans,
va tenir opcions per a poder
empatar. A la represa, aviat, els
lleidatans van decidir amb el
0-2. L’Ascó va insistir però no va
poder entrar en el partit. L’equip
de la Ribera (1 punts de 9) és ara
quart. Va ser una ocasió pèrduda de reduir distàncies amb
la segona plaça, després de la

derrota del Santboià, equip que
actualment l’ocupa, i que és el
proper rival dels asconencs.
Segons la nota del FC Ascó,
del cap de premsa Gabi Sanz,
el tècnic Jordi Font, en acabar
la confrontació contra l’Almacelles, va declarar que “fou un
partit previsible, sabíem com
jugarien. Vam tenir el control
però al final vam tornar al de la
jornada anterior: ens falta contundència defensiva. Ells s’han
reforçat bé i sabiem que ens
posarien problemes, com així
va ser“.
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PROPERA JONADA
PRIMERA CATALANA
Santboià-Ascó diu 12h
SEGONA CATALANA
DISSABTE
Cambrils U-Rapitenca 16h
Pobla-Gandesa 16.30h
Roda-Amposta 17.30h
Montblanc-Móra N 18.30H
DIUMENGE
Canonja-Perelló 12h
La Sénia-Camarles 16h
Ulldecona-Riudoms 16.30h
Tortosa-Bonavista 17h
Ampolla descansa
TERCERA CATALANA
DISSABTE

NOU FITXATGE

S Jaume-Flix 16h

Selu, al Batea

Amposta-Arnes 17h

Roquetenc-R Bítem 16.30h
Catalònia-S Bàrbara 16.30h
Ametlla-Olimpic 17h
Ebre E-Godall 17h
Rapitenca-la Cava 17.45h

S

elu era el porter del Tortosa
fins aquell partit a Camarles,
després del qual va deixar
l’equip.
El debut aquell dia del porter Carlos Rios, acabat de fitxar i que havia
arribat a finals de setmana, va ser
el detonant de la decisió de Selu.
Dies després de que es fes oficial la
decisió de Selu, el Batea ja va poder
tenir interés en fitxar-lo. Llavors,
però, no es va produir el fitxatge.
Selu seguia, federativament, sent
porter del Tortosa. Fins aquesta
setmana, quan sí que s’ha produït
el fitxatge amb el club terraltí amb
el que podria debutar diumenge
contra el Jesús i Maria. El porter
Pedro ha causat baixa al Batea.
Fa unes setmanes, des de l’Ebre
Escola van aclarir que Selu no havia fitxat amb l’equip, tot i que era
cert que feia sessions de preparació de joves porters del club.

DIUMENGE
Batea-J i Maria 16.15h
Corbera-Aldeana 16.30
QUARTA CATALANA
DISSABTE
R Bítem-Xerta 12h
Olimpic-Masdenverge 17h
DIUMENGE
Pinell-Ebre Escola 16h
Fatarella-Catalònia 16h
Alcanar-Benissanet 16h
Ginestar-Tivenys 16h
Descans: Gandesa i la Cava
FEMENÍ		
Rapitenca-J i Maria dis 15.30h

CANAL TERRES DE L’EBRE

Batea-la Plana B 16h

Partits transmesos

Alcanar-Ginestar diu 10.30h

P

artits que es transmetran el
cap de setmana a Canal TE.
Dissabte (22 h), Ametlla-Olímpic.
Diumenge, la Sénia-Camarles.
Amb locució d’Andreu Miralles.

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

Esc Delta-Arnes 18h
Plana A-Campredó diss19.30h
Arnes-Roquetenc diu 12h
Tortosa E-Gandesa diu 12h
R Bítem-Tortosa E diu 20h
SEGONA DIVISIÓ FEMENINA
Ribes-Tortosa E Diss 15h

16
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PEL TEMPORAL GLORIA

A MICHEL

El FC Barcelona jugarà un
amistós solidari contra la Cava

Jugadors rapitencs
li dediquen un gol

E

E

l CD la Cava va sol·licitar
un partit amistós al FC
Barcelona per recaptar diners
pels desperfectes del temporal.
Dimecres va haver-hi una reunió entre el president de l’entitat
blaugrana, Josep Maria Bartomeu, i el màxim mandatari del
conjunt ebrenc, Josep Arques.
Tal com va informar ahir el director esportiu del CD la Cava,
Juanjo Prats, després d’aquesta

IKER CID, AL
TORTOSA
El jugador perellonenc Iker
Cid va jugar aquesta temporada amb el Silva, del grup 1
de la Tercera divisió. Ja vam
informar, setmanes enrera,
que Iker havia deixat el club
gallec i que havia tornat a
terres ebrenques. Llavors es
va dir que podia tornar a jugar
amb el Perelló. També tenia
ofertes de la Rapitenca i del
Tortosa, equips en els que
havia estat en el seu futbol
base. Finalment, el jove de 19
anys, s’ha decidit pel Tortosa
i el reforçarà en l’aspecte
ofensiu. Iker podria debutar
diumenge, a l’estadi, contra
el Bonavista. El Tortosa ha
perdut els dos darrers partits
i ara té menys marge d’errada
per assolir l’objectiu. Diumenge, a la Ràpita, va poder fer
el millor partit de la lliga, sent
ambiciós. Però la Rapitenca
va decidir a la contra, a la
represa (4-3).

trobada, es va arribar a l’acord
per jugar un partit entre tots
dos equips abans de finalitzar la
temporada 2019-2020. A més,
el programa ‘Què t’hi jugues’,
ha confirmat que el partit serà
en dates FIFA. El matx tindrà un
caire solidari per recaptar diners
per les destrosses que ha causat
el temporal Gloria a les Terres de
l’Ebre, sobretot, al Delta, el qual
és considerat zona catastròfica

després de la borrasca, així com
ho han estat declarats altres municipis deltaics. La resposta solidària del FC Barcelona ha estat
extraordinàriament ben rebuda
pel club cavero. Així ho explicava
Juanjo Prats, un dels impulsors
d’aquesta iniciativa solidària i
que, en data encara per confirmar, durà al Barça a terres ebrenques per una causa benèfica.
Foto: Joan Valls

EL CLUB FUTBOL GANDESA,
SOLIDARI AMB EL DELTA PELS
DANYS OCASIONATS PEL
TEMPORAL

El CF Gandesa va protagonitzar una imatge
emotiva el cap de setmana passat, que serveix per unir el territori ebrenc. El primer equip,
diumenge, i el filial, dissabte, van mostrar una
pancarta amb un missatge de suport al Delta
pels danys enormes que va causar el temporal
Gloria.
Els jugadors van fer-se una foto amb una pancarta en la que es podia llegir: ‘Tots som Delta’.
A la imatge de part superior, apareix el filial que
entrena Joel Martorell.
Diumenge es va viure la mateixa situació abans
del partit del Gandesa contra l’Ampolla. Un gest
solidari de gran valor i que va comportar aplaudiments emotius del públic assistent al camp.
D’altra banda, dir que els dos equips gandesans
són líders, a la Segona i a la Quarta catalana.

l derbi Rapitenca-Tortosa va
ser apassionant (4-3).
Els rapitencs van acabar imposant-se en una gran segona meitat. Perdien 1-2 i van remuntar
amb el 3-2. En el moment que
van fer el tercer gol (Ferran de
penal), jugadors locals van dirigir-se on estava Michel Viñas per
dedicar-li el gol amb una mostra
de desacord pels seus comentaris, que no “han agradat en les

darreres setmanes”. El tècnic Ramon Sancho en va parlar després
del partit i al programa Minut 91,
de Canal Terres de l’Ebre, va ferho el porter de la Rapitenca Àlex
Rodenas. El porter, en un programa que va petar l’audiència, va
confirmar que el gol fou dedicat
a Michel, quan estava fent de comentarista en la transmissió del
derbi per a Canal TE, justament
darrera de la banqueta local.
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SEGONA CATALANA

CONTRA EL CAMBRILS U

El líder no perdona,
contra l’Ampolla (4-1)

Pitjor partit de
l’Amposta (2-4)

E

L

l Gandesa va guanyar
l’Ampolla (4-1) i segueix
líder.
Partit dominat pels gandesans
davant d’un rival que va cedir
metres amb un 4-5-1 defensant-se amb molta gent darrera de la pilota. Però una pilota
interior ben filtrada pel local
Genís va suposar l’1-0, gol de
Saumell. No obstant, l’Ampolla,
en la seua única opció del primer temps, va empatar amb gol
de Ramon. Bona contra amb
pilota a l’espai que Ramon, amb
qualitat, va aprofitar. Per al líder
va ser clau que abans del descans Cuenca va marcar el 2-1.
A la sortida d’una falta, el central

gandesà va establir el 2-1. A la
represa, aviat i en pocs minuts,
el Gandesa va decidir amb els
gols de Josep, ara adaptat de
davanter, i de Marc. Al minut 60
el partit va quedar sentenciat. Ja
al final, per protestar, fou expulsat Joan Marc, jugador que ha
tornat després de la lesió, per
protestar. Una baixa per al proper partit per una plantilla justa
d’efectius.
El Gandesa, reforçat per les cinc
victòries seguides, segueix com
a líder en solitari. Demà dissabte visita la Pobla de Mafumet
B. Amb l’equip de Camarero va
debutar Xavi Revuelta, procedent del Flix.

EMPAT A RIUDOMS

’Amposta va perdre contra
el Cambrils Unió (2-4).
Xavi Cid, tècnic de l’Amposta:
“pitjor partit fins ara. Veníem de
fer-ne dos en què vam estar a
l’altura contra Tortosa i Rapitenca
però en aquest va haver-hi falta
de motivació i de tensió i això
va fer que anéssim darrera del
Cambrils. A nivell defensiu vam
estar fluixos i, a més, el Cambrils
fou molt eficient perquè, tot i fer
alguna aproximació més, amb 4
xuts a porteria va marcar 4 gols.
Ens va mancar contundència defensiva i al recuperar tard, no atacàvem bé i ells van trobar-se més
còmodes sobre el camp. També
cal dir que amb l’1-1 vam tenir

dues opcions clares però del 2-1
es va passar a l’1-2 amb un tret de
Jusi. A la represa, vam fer un parell de canvis però va ser complicat agafar ritme, l’àrbitre també
va parar el partit un parell de vegades i, a més, tot es va complicar
quan arran d’un llançament de
banda ens van fer l’1-3 i després
l’1-4. Tot i que més amb el cor
que amb el cap, l’equip va lluitar
fins el final i va tenir opcions per
ajustar el marcador, a més del gol
de Raül. Hem de millorar si volem
recuperar la línia de joc que portàvem”. Thom, jugador que per
motius personals està a Amposta, va debutar. L’equip s’allunya
dels primers llocs.

DAVANT DE LA CANONJA

La Sénia segueix
Nova derrota a casa
tercera a la taula (1-1) del Móra la Nova (0-1)
L

a Sénia va empatar a
Riudoms (1-1). És tercera
a la taula, a dos punts de la
segona plaça.
Segons el tècnic Serrano: “des
d’un inici vam donar-nos compte que no seria un partit fàcil. El
Riudoms va sortir més activat
que nosaltres i tenia les idees
més clares. En un córner ens
van fer l’1-0 i, llavors, ens va anar
molt bé empatar dos minuts
després”. El gol el va marcar Gerard al pentinar una falta lateral
ben posada per Lleixà. Serrano
afegia que “en general, la primera part va ser molt igualada, tot i
que el Riudoms va estar millor. A

la segona meitat, el Riudoms va
intensificar el domini i nosaltres,
tot i tenir un parell d’ocasions
molt clares, entre elles, un tret al
pal de Capi, vam continuar estant imprecisos sense circular la
pilota amb criteri. Si a això li sumem el bon partit del Riudoms,
considero que l’empat va ser
massa premi pels mérits fets. Per
això, valorem molt el punt aconseguit. Un punt que confirma la
igualtat dels equips del grup”.
Destacar les baixes de Blanco,
Valentín, Pol i Òscar i els debut
d’Aleix Gabalda i Ernest Prades
del juvenil. La Sénia rebrà diumenge el Camarles.

E

l Móra la Nova va perdre el
cinquè partit a casa, contra
la Canonja (0-1).
Va ser la segona derrota seguida
com a local. L’equip, al seu camp,
no està tenint la regularitat de la
campanya passada. I ara, amb
un punt de nou, ha vist frenada
la bona inèrcia amb la que va
acabar l’any passat. Nando Garcia, tècnic del Móra la Nova: “tot
i la derrota, les sensacions van
ser unes altres, respecte anteriors partits. L’equip va estar molt
millor. I cal dir que ens vam enfrontar a un molt bon rival, molt
competitiu que, sobre tot a la
primera meitat, malgrat que les

primeres ocasions van ser nostres, va tenir el domini de la pilota en diverses fases i ens va crear
dificultats. Nosaltres vam haver
de treballar molt al primer temps.
A la represa, arran d’una bona jugada, la Canonja va fer el 0-1. A
partir de llavors, ells van cedir el
domini de la pilota i van buscar
contres. Nosaltres, tot i que el
partit es va interrompre en diverses ocasions i era dificil mantenir el ritme de joc, vam insistir i
vam tenir diverses ocasions i situacions de gol, però no les vam
culminar. Buscarem canviar la dinàmica de resultats en el proper
partit a la Montblanc”.

EL CAMARLES TORNA A
GUANYAR A CASA (2-1)

tòria, per retrobar-nos amb un
triomf a casa. Ells van començar
forts i van fer un parell de jugades per banda, amb possibilitats.Vam saber contrarestar-ho
i amb els minuts vam millorar
en la pressió i quan recuperàvem la pilota sortiem bé a la
contra amb Leo, Arnau i Sergi. A
diferència d’altres jornades, en
aquesta vam ser efectius i vam
fer l’1-0 i, després, el 2-0 que

ens va donar tranquil.litat. A la
represa vam sortir més replegats, buscant la recuperació i
el contraatac. Ells van tenir més
control de pilota però la veritat
és que nosaltres no vam passar
angúnies fins que ens van fer
el 2.-1. Llavors, per l’ajustat del
marcador, vam patir per obtenir
una victòria treballada que ens
dóna molta confiança”. El Camarles, a l’espera de recuperar

més jugadors, visitarà en la
propera jornada la Sénia, en
el derbi ebrenc de la jornada.
L’equip blauigrana ha sumat 7
punts de nou, signant un bon
inici d’any que li ha permès
estabilitzar-se a la taula després d’acabar l’any passat amb
dubtes.
Els de Kiki són desens amb 24
punts distanciant-se de les
places compromeses.

El Camarles no guanyava a
casa des del 20 d’octubre
quan va fer-ho contra el Gandesa. Diumenge va vèncer a la
Pobla B (2-1).
Segons Kiki, entrenador del
Camarles: “sabíem de la importància del partit i de la vic-
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EL PERELLÓ
S’IMPULSA
TRIOMF DAVANT
EL RODA (3-0)
El Perelló va sumar la segona
victòria seguida, contra el Roda
(3-0). Segons el mister Teixidó,
“a la primera meitat, el rival ens
va crear moltes dificultats, ben
posat sobre el camp i tenint una
ocasió clara. A la represa, en
canvi, el Perelló va sortir amb
més convicció i ja va poder dominar més el joc, fent una segona
meitat molt bona. Amb l’1-0 el
partit encara va estar va estar
incert però el segon gol ja va
decidir. Poc després va arribar el
tercer. Seguim progressant. Hi ha
molt bon ambient a l’equip i hem
de continuar en aquesta línia”.
Gustavo, amb un gran gol, Munta
(darrer fitxatge) i Eric van marcar.
Toni Ondazabal ha demanat la
baixa i deixa el club.

MIGUEL LIDERA
L’ULLDECONA (0-1)
Una genialitat de Miguel va
valdre el triomf de l’Ulldecona
a Bonavista (0-1). El pichichi va
tornar a ser decisiu. La victòria va
ser la lectura més positiva per a
l’Ulldecona que, si bé va tenir més
opcions, li va faltar “més encert
en la culminació i també dominar
més el joc; en segons quines
fases no vam tenir-ne el control.
També es van poder notar les
baixes. Al final, tot i que patint
per l’ajustat del marcador i perquè el Bonavista va intentar-ho
fins el final, vam sumar 3 punts
importants”. Pere, Moha i Corella
van ser les baixes. L’Ulldecona és
quart. Molt bona situació.
equip

GF

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

37
37
38
30
35
27
27
26
33
31
27
27
20
20
20
21
13

GC PNTS

13
20
26
23
23
20
23
22
32
25
23
35
29
27
43
42
43

*El borges s’ha retirat

37
34
32
31
31
27
26
25
25
24
23
19
19
14
12
10
6
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EL R BÍTEM S’IMPOSA
AL CATALÒNIA (4-0)

L’OLÍMPIC PUJA A LA
SEGONA PLAÇA

El R Bítem va golejar el Catalònia i segueix líder (4-0). Inici del
partit igualat fins que el R-Bítem,
sobre el minut 25, va poder ferse amb el domini de la pilota i va
crèixer en el partit, tenint més
profunditat. Mimoun, culminant
una gran jugada col.lectiva, va
fer l’1-0. A la represa, el Catalònia va sortir amb més convicció
i va fer sensació de poder entrar
en el partit. Però arran d’un córner, el local Benkiran va marcar
el 2-0. En cinc minuts, el líder
va finiquitar el partit. Mimoun va
establir el 3-0 i el pichichi Balada
va fer el quart. Fou una victòria
convincent del R Bítem que ara
ja pensa en el derbi de demà a
Roquetes, una nova prova al seu
liderat. El jugador Sergi Bel, únic
de Bítem que hi havia a l’equip
i que portava 8 anys al club, va
comunicar que no continuava. El
tècnic Jordi Vallés va parlar-ne a
Minut 91, diumenge passat, i va
fer els seus aclariments dient
que, per la seua part, el jugador
havia tingut el mateix tracte que
els altres.
Un fet que Sergi no considera
que sigui del tot d’aquesta manera.

L’Olímpic va golejar el Batea (41) i puja a la segona plaça, amb
els mateixos punts que l’Aldeana.
11 victòries en 12 partits. Segons
Andreu Cano, director esportiu
de l’Olímpic: “vam fer un molt
bon partit i vam merèixer la victòria. L’equip va jugar amb molta
intensitat, creant moltes opcions”. Jani, amb un gran control,
va marcar l’1-0. Imanol, amb un
golàs, marca de la casa, va fer el
2-0. Ferri va posar dins del partit
al Batea al 45. I a la represa, els
terraltins van fer sensació de poder empatar, però, l’Olímpic va
sentenciar amb gol de Sufi, amb
assistència d’Arnau. Arran d’un
penal sobre Arnau i que Sufi va
transformar a l’estil Panenka, els
locals van fer el 4-1. Andreu Cano
va parlar a Minut 91 sobre el fet
que equips de categoria superior
es podien interessar per jugadors de l’Olímpic. D’altra banda,
López, tècnic del Batea, admetia
que “és cert que teníem baixes
com la de Paul i que Vilanova, per
molesties, només va poder jugar
mitja part. Però això no és excusa.
Ara no estem en un bon moment
però lluitarem per refer-nos”. El
4-1 iguala el golaverage.

Dalt, celebracions del Camarles després de guanyar a la Pobla B. Baix, vestidor de la Cava B, equip que va vencer a l’Ebre Escola B.

L’ALDEANA ES
RECUPERA (2-0)

JESÚS I MARIA I EBRE L’AMETLLA CONTINUA LA CAVA GOLEJA EL
SANT JAUME (7-0)
EMPATEN (2-2)
CREIXENT (1-3)

EL GODALL TORNA A
GUANYAR (5-3)

Després de la derrota contra el
Jesús i Maria, en partit de recuperació, l’Aldeana es va refer
guanyant l’Amposta B (2-0). Segons Bartolo, tècnic aldeà: “vam
acusar el desgast del partit contra
un Jesús i Maria que ens va exigir
moltíssim. A més, seguim limitats i això va pesar per afrontar
un altre partit en tant pocs dies.
Amb tot això no se li ha de traure mérit a l’Amposta que al final
de la primera meitat va tenir una
opció clara per empatar, que va
evitar Auré, i a la represa va ser
dominador del joc i de la pilota,
amb bon tracte. Ens va ocasionar
moltes dificultats. No obstant,
amb una centrada d’Albert molt
bona, Robert va marcar el 2-0
que va sentenciar”. L’Aldeana està
mirant d’incorporar un altre jugador davant de les baixes. To, de
l’Amposta B: “l’Aldeana va dominar durant els primers 30 minuts,
fent l’1-0. Abans del descans ja
vam tenir més la pilota, amb una
gran ocasió. A la represa vam tenir més control de pilota però ens
va mancar més claredat en les
darreres passades. No vam poder
marcar i l’Aldeana, un equip capdavanter, va sentenciar”.

David Garcia, del Jesús i Maria:
“a la primera meitat ens va costar entrar en el partit. Vam ser
massa directes i ells, ben posats,
van contrarestar-ho. A més, es
van avançar en el marcador. A
la represa, vam fer uns retocs i
va ser important empatar, aviat,
de penal. L’equip va estar millor,
pressionant molt amunt. Va haver
una jugada clau amb un gol fantasma. L’àrbitre no va donar gol.
Del 2-1 vam passar a l’1-2, amb
un penal. Vam reaccionar i Geri
va marcar un empat que cal valorar-lo per la reacció de la segona
meitat davant d’un bon equip”.
Xavi Subirats, de l’Ebre Escola:
“sabíem que seria un partit molt
complicat. Ens vam adaptar força
bé i a la primera meitat vam contrarestar el seu joc directe i vam
controlar el partit, fent Tornel el
0-1 i tenint altres opcions. A la
represa, en una jugada confosa,
penal que fou l’1-1. Ells, un equip
molt fort, van apretar molt més.
Vam haver de treballar. I, amb un
penal, Pau va fer l’1-2 però al final
en una acció amb dubtes en la
sortida del porter va venir el 2-2.
Potser fou just. Valoro el treball i
el punt en un camp complicat”.

Robert Avinyó, del Godall: “partit totalment dominat pel Godall. Vam fer una primera meitat
molt bona, de les millors, jugant
força bé. Ens vam posar amb el
3-0. A la represa, vam baixar el
ritme i, després, el partit va estar uns 20 minuts aturat per la
lesió d’un jugador visitant. En la
segona represa, ells van entrar
millor al partit i van marcar dos
gols. Però ens vam refer i Piñeiro
i Zouhi van decidir. Al final 5-3.
Important tornar a guanyar. Cal
millorar alguns aspectes en defensa, que ens van costar gols”.
Josera López, del Corbera:
“vam tirar la primera meitat. No
vam entrar bé en el partit, sense
tensió ni concentració. No vam
estar ben posats en una camp
que estava irregular i on era
complicat poder jugar la pilota.
Però això no és excusa. Si volem tenir alguna opció, hem de
sortir intensos des del minut 1.
I més contra un rival que podia
ser directe. Hem de ser autocrítics. No fórem competitius. A la
represa, amb el 3-0, vam millorar fent dos gols, però a la contra ens van matar i el partit va
quedar sentenciat”.

L’Ametlla va guanyar a Santa Bàrbara (1-3) i s’impulsa (19 punts
de 27). És vuitena. El Santa, amb
un punt de nou, cau a la desena plaça. Parra, tècnic del Santa:
“felicito a l’Ametlla per una victòria que va merèixer. Nosaltres no
vam poder entrar en el partit en
cap moment i ells, molt posats,
van decidir al primer temps amb
el 0-3. A la represa vam intentar-ho però no vam poder marcar, fins el penal, ja al final”. Ivan
Romeu, de l’Ametlla: “a partir del
minut 15 vam començar a ser
dominadors del joc, tenint arribada. Pepe va marcar el 0-1, que
ens va refermar la bona feina que
estàvem fent a nivell defensiu.
Arran d’una bona combinació, va
arribar el 0-2, de Pepe, i al darrer minut, en acció d’estratègia,
Sam va marcar un 0-3 que ens
va donar molta confiança. Per la
represa vam parlar de no baixar
la intensitat perquè en un camp
petit ells podien entrar en el partit. Vam seguir ferms, disposant
d’algunes contres. Ja al final, 1-3,
de penal, i ells després van tenir
altra opció. Victòria merescuda i
important després de la derrota a
Bítem de la jornada anterior”.

Carlos Gilabert, tècnic de la
Cava: “era un partit que s’havia
de guanyar sí o sí, en el que l’important fou la victòria i canviar
la dinàmica de resultats. També
agafar confiança. Però, tot i que
el partit ho portava, amb el 4-0
al descans, hi ha qüestions que
s’han de millorar, si volem progressar i estar amb possibilitats
en les darreres jornades. Una
d’elles és el ritme”. Anton, del
Sant Jaume: “a la primera meitat, cada equip va tenir 4 ocasions. La diferència va ser que ells
tenen més pegada. I, en general,
Manelet va marcar distàncies. Es
va destapar. Pel demés, tot dins
del previst davant de la Cava que
no em va agradar massa. Al descans, fruit de la seua eficàcia, es
va arribar amb el 4-0. Partit acabat. A la represa ells van fer més
canvis i els que sortien volien
marcar, com és normal, però
sense pensar que feien mal a un
rival en la nostra situació. Seguirem treballant per guanyar un
partit. Pensem en aquesta temporada però també en la vinent
per deixar una base d’equip per
als que vinguin i agafin el relleu
que es trobin feina feta”.
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EL ROQUETENC
REACCIONA (1-4)

El Roquetenc, amb 5 punts de 9,
s’allunya de la zona de descens.
Bona reacció. Va golejar a Flix
(1-4). Landa, del Flix: “el partit
el vam començar bé, jugant per
bandes i amb profunditat. Però
a la contra, va ser el Roquetenc
qui va marcar. Vam refer-nos
i vam seguir dominant, tot i no
poder empatar. A la represa vam
sortir amb ganes de remuntar i
l’equip va reaccionar. Quan millor estàvem, amb opcions per
marcar, el Roquetenc va marcar
el 0-2. Ens vam tornar a refer i
vam establir l’1-2. Semblava que
podíem però, tot i tenir opcions,
del 2-2 es va passar l’1-3. Ells van
ser letals. Vam arriscar en defensa de 3 però ells, amb espais, van
sentenciar amb l’1-4. Estem en
dinàmica negativa i costa sortir-ne”. El Flix ha guanyat 1 partit
en 11 jornades. Des del Roquetenc es deia que “amb els minuts
l’equip va estar ben posats i al
primer temps ja va avançar-se.
A la represa, aviat, vam fer el
0-2 però llavors el Flix va reaccionar i va marcar l’1-2 i va tenir
una opció que va evitar Iniesta.
Després, amb espais, vam poder
sentenciar amb l’1-3 i l’1-4”.
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NOTÍCIES

SE SUSPÉN EL PARTIT
ARNES-RAPITENCA
* El partit Arnes-Rapitenca va ser
suspés ja amb antelació per la
neu que, fins divendres passat,
seguia acumulada al camp arnerol. Es la segona suspensió per al
conjunt de Roger.
* La Cava portava 4 jornades
sense guanyar. Diumenge passat, contra el cuer Sant Jaume,
va tornar a fer-ho (7-0). Ara està
a vuit punts de la segona plaça. Té poc marge d’error però
també il.lusió per intentar assolir
l’objectiu. Cada partit serà clau,
el proper serà a la Ràpita. Manelet fou protagonista del darrer
partit marcant 4 gols. Va ser contra l’equip del seu poble. Juan
Marcos, un dels darrers fitxatges,
Amine i Bouk van fer els altres.
* El Roquetenc està reaccionant.
Ha sumat 5 punts de 9 possibles
amb un Camarero que, des de
la seua arribada, ha aconseguit
5 dianes en les 3 jornades que
ha jugat en el retorn a l’equip.
L’equip s’ha refet. En la propera
jornada, amb més moral, rebrà el
líder. Buscarà la primera victòria
a casa.
* Jordi López (Albi) torna al Corbera. Un bon davanter per reforçar l’equip.

TERCERA

GF

GC PNTS

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

40
54
40
65
37
37
42
30
34
33
39
27
28
28
19
33
22
8

14
28
16
43
30
29
32
17
32
32
25
32
38
35
35
46
51
81

QUARTA

GF

GC PNTS

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

39
40
30
33
40
26
29
27
23
18
24
18
26
17

18
19
9
20
20
23
29
29
28
31
39
42
43
40

42
38
38
37
31
30
29
29
28
27
25
23
23
18
15
14
6
0

33
31
29
28
27
24
21
19
16
14
11
10
7
4

EL GANDESA B DECIDEIX AL PRIMER TEMPS
CONTRA EL R-BÍTEM I SEGUEIX LÍDER (3-0)
Joel Martorell, tècnic gandesà: “va ser un partit en què vam
sortir molt enxufats, sabent que
el Bitem és un equip intens. Des
d’un inici vam tenir la possessió de la pilota; puc dir que és
la millor primera part que hem
fet, amb triangulacions, possessió de pilota i ocasions. Ja ben
aviat Ferré va fer l’1-0. Fruit de la
possessió de pilota van arribar
moltes més ocasions. El Bítem
no va xutar a porteria en tot el
partit. Vili, després d’una assistència de Ganxí, va fer el 2-0.
Després, Pau, amb assistència de
David, va marcar el tercer gol. A
la represa, vam introduir canvis.
La relaxació i els canvis del Bítem
van fer que la segona meitat no
fos com la primera, ells van estar més posats però sense crear
ocasions. Nosaltres no vam tenir
tanta continuïtat amb la possessió i les arribades van ser menys
clares. Felicitar a l’equip per la
primera part que va fer, amb intensitat, amb ganes d’anar a pel
partit des d’inici, i per la voluntat
de voler fer les coses bé amb un
treball tàctic i de triangulacions
molt bo. Sabem que per estar
a posicions capdavanteres, ens

tocarà ficar-nos el mono de treball en cadascun dels partits que
queden”.
Guillem Llarch passa a ser jugador del filial. David Domènech
es va lesionar “esperem que es
quedi amb no res”.
Sisco Martí, tècnic del Remolins-Bítem B: “el Gandesa va
dominar totalment el partit. És
un equip de categoria superior.
El millor que he vist fins ara en
la temporada. Res a dir al resultat. Ells, a més, van sentenciar a
la primera meitat. Nosaltres no
vam tenir cap ocasió per entrar
en el partit. Però he de dir que
estic molt content. Ens van fer
córrer molt i els jugadors es van
buidar. A la represa vam estar
més ordenats i vam treballar,
fent bé la feina que tocava. No
vam tenir possibilitats però estic
molt satisfet. No era un partit de
la nostra lliga. Per tant, no teníem res a perdre. I l’important fou
que els nois van donar la cara i
van fer un gran desgast. Felicitar el Gandesa per la merescuda
victòria i nosaltres a seguir progressant i millorant, treballant
com van fer-ho dissabte al camp
del Gandesa”.

EL PINELL GOLEJA
EL TIVENYS (2-7)

EL BENISSANET
VENÇ EL GINESTAR

TRIOMF DE LA CAVA L’ALCANAR VA DONAR L’ESQUENA A LA
CONTRA L’EBRE (2-4) PANCARTA ‘TOTS SOM UN EQUIP’

El Pinell va golejar el Tivenys (27) en partit jugat a Bitem pel mal
estat del camp de Tivenys, per
les pluges de la setmana passada. El duel no va tenir història. Al
minut 3 els pinellans van avançar-se amb el 0-2. Els terraltins
foren superiors, creant superioritats numèriques al centre
del camp i trencant línies amb
les seues combinacions, sent, a
més, molt verticals i, tenint altres
opcions a més dels gols. Al 27,
el Pinell es va posar amb el 0-3.
El partit semblava que s’igualava
quan el Tivenys va marcar, de
penal, l’1-3. Però l’1-4 a poc del
descans, va decidir. Els pinellans,
amb espais a l’esquena de la defensa local, creaven perill quan
guanyaven aquests espais que
es van ampliar amb els minuts.
A la represa el partit va perdre
intensitat i ordre. El Pinell va fer
3 gols més ampliant l’avantatge
fins l’1-7. A darrera hora, arran
d’una falta, el Tivenys va reduir
distàncies amb el 2-7. El Pinell va
oferir una gran imatge, amb una
primera mitja hora de fantasia, liderat per Edu Maestre, que va fer
3 gols. Bicho (2), David i Infante,
de penal, van fer els altres.

El Benissanet va fer un altre pas
endavant, superant el Ginestar
4-2. Els ginestarols només han
sumat 1 punt de 12 (un partit
menys). Ginés, del Benissanet: “a
la primera meitat nosaltres vam
tenir més control de joc, fent l’1-0
Oriol. Ells, però, en una de les poques ocasions que van tenir a la
primera jmeitat, van empatar. A la
represa, aviat, pressió de Ricard al
seu porter i del rebuig va venir el
2-1. Llavors van haver-hi més alternatives i el Ginestar va aprofitar
una passada nostra enrera per fer
el 2-2. Les forces es van equilibrar
i podia passar de tot. Una acció de
Pol va significar el 3-2. Acte seguit, jugada de Pol i gol de Ricard
i 4-2 que ajusta més la part alta de
la taula”. Guiu, del Ginestar: “derbi
amb gran ambient i molt esportiu. Partit amb domini altern i en el
que a nosaltres ens van penalitzar
les errades i, en canvi, no vam tenir tan encert en les ocasions. El
Benissanet, un bon equip, va posar un punt més de garra per guanyar i dir que Pol, quan va entrar
a la represa, va marcar distàncies.
Nosaltres hem de buscar recuperar-nos. Després de les aturades
de la lliga no hem reaccionat”.

Vaquer, de l’Ebre: “aviat, arran
d’un penal clar però absurd, ells
van marcar el 0-1. Ens va costar
entrar en el partit. Arran d’una pilota penjada, amb errada nostra,
la Cava va fer el 0-2. A la represa,
vam sortir més intensos. Vam tenir opcions i vam fer l’1-2. I ells,
a la contra, també en van tenir.
Vam arriscar i ells van aprofitar
els espais per sentenciar amb 2
gols. Miguel va fer el 2-4. Estem
minvats (6 baixes). Hem perdut
dos partits importants per haver
escal.lat posicions. Seguirem treballant”. Joan Gilabert, de la Cava
B: “vam fer un partit molt complet. Ens vam avançar arran d’un
penal molt clar, i després, una
falta ben llençada per Arderiu, va
rematar-la Sergi Franch amb el
0-2. A la represa vam seguir dominant però amb els minuts vam
perdre intensitat i l’Ebre va fer l’12. No obstant, Agustí, en una gran
jugada personal, va establir l’1-3.
L’Ebre va fer el 2-3 però Agustí va
sentenciar amb una bona contra. Content amb l’equip que va
fer un dels millors partits des que
estic. Espero que l’Ebre recuperi
lesionats i que també pugui dona
guerra fins al final”.

L’Alcanar, tal com va anunciar,
va manifestar diumenge “el desacord amb els arbitratges”. Abans
de l’inici del partit, quan els dos
equips i l’àrbitre ensenyen la
pancarta de la campanya ‘Tots
som un equip’ de la Federació,
l’entrenador local no va agafar-la
i ell i, tot l’equip, es van girar
d’esquena en senyal de protesta.
“Només demanem que se’ns respecti. No volem que se’ns doni
res”, deia el tècnic Miquel Cervelló. Sobre si aquesta acció podia
condicionar els àrbitres, Miquel
aclaria que “en absolut. Ja es va
veure diumenge quan van haver
dos possible penals, un clar, i que
no es van xiular a favor nostre. I
a nosaltres se’ns va xiular un que
he de dir que ho era. Ja en portem 13 en 15 jornades xiulats en
contra”. Del partit, Cervelló comentava que “Pichon, amb un
remat d’esperó, va fer aviat l’1-0
i vam tenir opcions per encarrilar
el partit a la primera meitat. No
va ser així i el Xerta, que havia
inquietat amb trets de Jota, va
empatar de penal a l’inici de la
represa. Tot i això, vam tenir control del joc i noves ocasions, però
ens va faltar més tranquil.litat en

les darreres passades i també
en la culminació. A manca d’un
quart, Joan va fer el 2-1 i després
Pichon va sentenciar una victòria treballada”. La possibilitats de
que puguin haver-hi 3 ascensos i
fins i tot un quart, dóna més al.licients a la competició.
Des de Xerta deien que “l’equip
es desplaçava amb ganes de ferho bé i seguir amb la bona dinàmica. En el primer minut va estar
a punt de sorprendre al rival amb
una ocasió que s’escapava per
ben poc. En canvi l’Alcanar sí que
va aconseguir el gol en la primera acció que va tenir. Una primera part força tàctica on nosaltres
vam estar prou ben posats al
camp, fent que el rival no combinés amb facilitat i intentant ser
valents amb pilota. Vam ser pacients per esperar el nostre moment en el partit, i així a l’inici de
la segona part vam aconseguir
l’empat i amb uns bons minuts
de futbol vam fer patir l’Alcanar,
disposant d’ocasions. El rival va
saber aguantar i refer-se, i en el
tram final del partit es va imposar. Destacar el treball dels jugadors i la bona imatge donada, tot
i la derrota”.
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DE L’ALDEA

FUTBOL SALA AL JUNY

EL JOVE PILOT, CHRISTIAN CALVET,
TERCER CLASSIFICAT A LA
PROMORACC 1

RESULTATS
DE LA LLIGA
TERRES DE L’EBRE

TROBADA D’EXJUGADORS DEL
FC BARCELONA A TORTOSA,
EN LA SETMANA BARÇA

Partits de 13a jornada:
Benifallet-Dertochip
0-6
UD AP-Roquetes
sus
Deltebre FF Motors-Golafre 1-4
TM Tortosa-AME Bulls
4-5
Dermisa-AME Ametlla
12-1
Toscà-Rapitenc
8-2
Lligallos-Campredó
6-1

VETERANS
Dissabte 18 de gener tenia lloc
la gala d’entrega de premis dels
Campionats de Catalunya 2019,
organitzada per la Federació Catalana de Motociclisme, a l’auditori Imagina de Barcelona. L’aldeà Christian Calvet recollia el
premi amb motiu de 3a posició
al Campionat de Catalunya amb
la categoria promoracc1. A més

l’escola de pilots de Constantí
de la qual Christian n’és membre aconseguia la primera posició de la categoria.L’any vinent
Christian competirà ja a la categoria 160 promoracc2.
“Enhorabona
Christian
per
aquesta meritòria posició dins al
motociclisme català. Orgull aldeà”. (antenaaldaia)

EL PERELLÓ HANDBOL
EMPAT ÈPIC A
SABADELL
(23-23)

RESULTATS DEL
CENTRE D’ESPORTS
TORTOSA

Gran empat de les sèniors de
l’Handbol club Perelló a casa de l’
Oar Gràcia (23-23). Partit que des
d’un principi es presentava difícil
a causa del gran nombre de lesions. Per això, l’equip només disposava de 7 valentes; entre elles,
tres juvenils i dos porteres que
en algun moment van haver de
posar-se l’equipament de pista.
“Doncs bé: lluny de rendir-nos,
vam jugar un GRAN partit en què
vam traure les nostres ànsies de
victòria i de tirar endavant el nostre gran equip”. L’empat, amb lluita i perseverància, donarà moral
pels als propers partits.

Infantil Masculí: CE Tortosa 26
(14)-Sant Esteve de Palautordera 31 (16). Derrota a casa en
el tercer partit de la 2ª fase. Un
partit marcat per la igualtat entre els dos equips i en l’alternança en el
marcador. Cadet Masculí: CE
Tortosa 39 (22)-Cambrils 27 (13)
Continuen els bons resultats de
l’equip que assoleix la tercera
posició en la classificació. Juvenil Femení: CE Tortosa 33 (15)
H Sant Quirze 24 (10). Nova victòria tortosina (5 en els darrers
6 partits), que permet a l’equip
classificar-se per la segona fase
al grup A1 amb els 8 millors
equips de Catalunya.
Sènior Masculí: H Sant Quirze
“B” 32 (19)-CE Tortosa 20 (9)
Derrota de 12 gols al en un partit en què es van acusar diverses
baixes i en el que els locals s’imposaren amb la velocitat que
van imprimir al seu joc.

L’AMETLLA I
ROQUETENC,
LIDERS EMPATATS
11a jornada.
Tortosa-Aldeana
Ametlla-Vinaròs
Canareu-Rapitenca
Perelló-Delta de l’Ebre
Roquetenc-Amposta
Rec: Roquetenc-Canareu
Rec:Perelló-Amposta

2-3
2-1
cc
0-3
6-5
5-0
1-2

El president de l’Agrupació Barça Jugadors, Ramon Alfonseda,
i l’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, han segellat l’acord
que permetrà la ciutat acollir la
Setmana Barça Jugadors. L’esdeveniment, que tindrà lloc al
juny en unes dates encara per
definir, té l’objectiu de contribuir
a la difusió dels valors blaugrana
a través d’una sèrie d’activitats
gratuïtes de temàtica blaugra-

na obertes a la ciutadania, com
xerrades, tallers i conferències, i
culminarà amb la trobada d’exjugadors del FC Barcelona.
Altres municipis de les Terres
de l’Ebre, com Deltebre o Sant
Carles de la Ràpita, ja han acollit
anteriorment la trobada anual de
l’Agrupació, però és la primera
vegada que hi tindrà lloc amb el
format de Setmana Barça Jugadors.

VOLEI

L’AMETLLA

EL SÈNIOR DEL CV ROQUETES
OBTÉ, PER PRIMER COP, LA SEGONA
VICTÒRIA SEGUIDA (1-3)

PARTIT AMB LA
FUNDACIÓ BARÇA
VETERANS

CV Sant Martí 1 - 3 CV Roquetes.
Per primer cop aquesta temporada, els nois de Roquetes
encadenen la segona victòria
consecutiva. En aquest cas a
casa del quart classificat, el CV
Sant Martí, que després d’endur-se el primer set, en el que
els nois de Roquetes no van
respectar la tàctica i van errar
massa en recepció i defensa,
cauen derrotats als tres següents. L’equip, amb esforça i

La SCER l’Ametlla de Mar informa del partit que està programat per aquest proper cap
de setmana en motiu de la
Festa Major de la Candelera.
El diumenge, dia gran de la
Festa Major, “tenim un partit
entre veterans/ legends de la
Cala contra la Fundació Barça
Veterans. Aquest partit de festa major ha sigut una iniciativa
de la penya barcelonista de la
Cala pels seus 35 anys. Esteu
tots invitats a gaudir d’un tarda
entranyable de futbol”.

treball, es va consolidant en la
categoria. Una fita històrica per
a Roquetes i l’esport ebrenc.
Altres resultats del club: Juvenil
masculí: Institut Anna Gironella
0-3 CV Roquetes.
Infantil masculí: CV Sant Martí-Andorra 3-0 CV Roquetes.
Aleví femení: CN Sabadell 4 - 1
CV Roquetes.
El juvenil, el cadet i l’infantil femenins descansaven.
(Foto: Eusebi Llaó)
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UE RAPITENCA

JOAQUIN CELMA

EQUIP DE LA SETMANA

EQUIPS DE LA JORNADA. SEGONA

TERCERA
MIMOUN
(R Bítem)

CHOLO
(Ascó)
ALEIX
(Móra N)
ERIC
(Perelló)
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ISAAC
(Amposta)

RAMON
(Ampolla)

MANELET
(la Cava)

S RUIZ
(J I MARIA)

ORIOL PRAT
(Olímpic)
XAVI CALLAU
(Ametlla)
AURÉ
(Aldeana)

KEVIN
(la Sénia)
GENIS
(Gandesa)
SABATÉ
(Tortosa)

SERGI JOSÉ
(Camarles)

BECERRA
(Rapitenca)

CAMARERO
(Roquetenc)

TORNEL
(Ebre E)

DECO
(Ulldecona)

L’Olímpic va guanyar el Batea, diumenge passat.

PASTOR
(S Bàrbara)
NIL
(Batea)

PRIMERA I SEGONA EN OFF

TOP SECRET
· Nou fitxatge per a la Sénia.
Nicolàs Andrés Moreno, argentí, davanter de 22 anys,
amb molta qualitat. Algun dia
explicaré el seu fitxatge.
· Si el Gandesa queda campió i
rebunciés a pujar, pujaria el segon i promocionaria el tercer.
Moltes incògnites d’aqui a final
de temporada. Jo només puc
afirmar que en el pòdium dels
tres millors quedaran Rapitenca, Gandesa i Tortosa.
· Passa alguna cosa entre els
àrbitres i l’Alcanar? No ho sé.
Entre altres, es queixen d’una
dada: 13 penals xiulats en contra en 15 jornades. Tres a favor.
L’any passat fou l’equip Fair
Play. Enguany, amb molts dels
mateixos jugadors, 66 grogues i 3 vermelles. Diumenge
no van compartir la pancarta
“Tots som un equip” i es van
girar d’esquena.
· No té suficients defenses la
Rapitenca? Volia fitxar a Sam
de l’Ametlla que ja va estar-hi.
De moment, va dir no. També

CANALDA
(Godall)

· Quan estem a la jornada 18,
va rebre oferta de l’Ampolla i el
Tortosa. La Rapitenca també
ha volgut fitxar al perellonenc
Iker Cid, que ha tornat després
de l’aventura per Galícia. Finalment, ha fitxat amb el Tortosa.
· Quan van celebrar un gol els
jugadors de la Rapitenca ho
van fer de forma no molt amigable de cara a Michel Viñas.
De Michel només n’hi ha un
aquí. És el Déu del nostre futbol. Què fariem sense ell?.
· El millor del Gandesa, a més
de ser líder, és que 9 jugadors
són de casa: Genís, Josep, Gumiel, Revuelta, Aubanell, Oriol,
Carles, Marc i Guillem.
· I a La Sénia, del planter, n’hi
ha 10: Òscar, Roberto, Escubedo, Callarisa, Gerard, Kevin, Ferran, Pomada, Zaragoza
i Capi. Dissabte van debutar
més juvenils.
· Gran treball d’Ernesto Cid a
Santa Bàrbara amb els mitjans
de comunicació enviant audio
de com ha anat el partit i també la prèvia.

cinc equips ebrencs ja tenen
virtualment la categoria salvada: Tortosa, Rapitenca, Gandesa, La Sénia i Ulldecona i els
descensos cada vegada estan
més definits. Seria la segona
temporada sense un descens
de ni un equip ebrenc.
· Un rodamón en un gran moment: Miguel Reverté que ja
porta 12 gols a Ulldecona i està
a 7 de la seva millor marca en
el futbol ebrenc. Dissabte va
fer un golàs de 3 punts. En les
últimes temporades ha militat
al Tortosa (dues vegades), Amposta, R-Bitem, Batea, la Cava i
Rapitenca.
· Va anar molt bé el toc als jugadors del Camarles. Ja porten

3 jornades invictes després de 7
jornades sense guanyar.
· Aquest Perelló segueix fent història, va perdre per la mínima
contra Rapitenca i Tortosa i ara
porta dues jornades guanyant i la
dada mes important: 250 espectadors al camp.
· Què li passa a l’Amposta? Últim equip ebrenc de la categoria
(amb un partit menys) i en les últimes 5 jornades només un punt.
Manca de concentració en algunes jornades i falta d’encert cara
porteria. Un equip molt jove. Crec
que amb paciència anirà a més.
Té un partit pendent, al Perelló.
· La Rapitenca va remuntar un 1-2
a casa contra el Tortosa. Aquest
equip sap patir. Això és important.
La victòria donarà moral per a

un conjunt que estava en hores baixes i com sempre amb
Ferran golejador. Becerra fou
revulsiu.
· Poc a poc Saumell és protagonista al Gandesa, ja porta un
gol més que la passada temporada amb un Gandesa que en
set partits ha mantingut la porteria a zero. Un líder intractable,
tot i la baixa de Dilla. Aquesta
setmana van marcar 4 jugadors diferents. El jugador local,
Xavi Revuelta, que estava al Flix,
va debutar diumenge amb els
gandesans.
· Gandesa i Rapitenca són els
únics equips que no han perdut
a Casa. I Canonja, Móra la Nova
i Camarles només han perdut
un en camp contrari.

TERCERA I QUARTA EN OFF
· Els equips més en forma
en les últimes 6 jornades:
Olímpic 18 punts, R-Bítem
15, Ametlla 13, Aldeana 12,
Catalònia, Jesús i Maria 11,
Amposta i Rapitenca B 9.
· Si hagués de fer una travessa ara, apostaria pel R-Bítem
i Olimpic per ocupar les dues
primeres places, però no cal
descartar a l’Aldeana i el Batea. Les properes cinc jornades seran crucials.
· Que bé li ha anat a Carles
Tornel fitxar per l’Ebre Escola. I a l’equip de Xavi, també.
Cada setmana marca.
· Per Manelet no passen els
anys. Cada vegada està millor. Va fer 4 gols.
· El Jesús i Maria és l’únic

equip que no ha perdut al seu
camp. En el partit recuperat
a l’Aldea, van jugar de titulars
9 jugadors del planter i en la
convocatòria n’eren 14 de 17
de la casa. 5 jornades invictes.
· Quan un equip porta en 12
jornades 11 victòries és que va
de debò per a l’ascens. L’Olimpic, amb el seu crac Imanol,
amb un bon equip i amb la
bona gestió del mister Roca,
va a per totes per a l’ascens.
Possibilitats de quedar primer
o segon un 75%.
· Només porta 3 partits i Oscar
Camarero ja ha fet 5 gols amb
un Roquetenc que ha sortit del
pou.
· 4 lesionats a l’Aldeana de llarga durada: Aleix López, Ferran,

Raül i Thomas Sentis. Als
quatre molt d’ànim. Els companys van sortir diumenge
amb una samarreta de suport per tots ells.
· Visca els Filials. La propera temporada podem veure
tres filials a 3 catalana: Rapitenca, Amposta i Gandesa si
puja.
· Cinc juvenils van jugar
aquesta setmana al filial de
la Cava.
· Poden haver-hi tres ascensos de 4a catalana, al no
haver-hi ni un descens de 2
catalana ebrenc.
· L’Ametlla, primeres tretze jornades, 3 victòries. Ara
porta una derrota en 10 jornades, i al camp del líder.
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gastronomia

PASTÍS DE POMA
AMB XOCOLATA CALENTA I SÈSAM

INGREDIENTS 4 PERSONES
• 1 poma tipus Golden
• 4 cs de llet
• 4 cs d’oli de gira-sol
• 2 ous 150 g de farina
• 40 g de sucre
• la pell d’1 llimona
• ½ sobre de llevat en pols
• 100 g de xocolata negra
• 40 g de llavors de sèsam torrat

PREPARACIÓ:
Se separen els rovells de les clares
i es barreja la farina amb el llevat.
Es pela i es talla la poma a trossos.
Es ratlla la pell de llimona i es barregen els rovells d’ou amb el sucre
fins a obtenir una consistència de
pomada. S’afegeixen, a poc a poc,
la farina, els trossos de poma, l’oli,
la llet i la ratlladura de pell de llimona. A part, es munten les clares
a punt de neu. S’incorporen, amb
delicadesa, les clares a la preparació anterior. S’unta el motlle i

s’omple amb la massa. Es cou
al forn a 180º C durant uns 30
minuts a temperatura mitjana.
Mentrestant, es fon la xocolata
al bany maria o al microones i
s’afegeix una mica d’aigua per
convertir-lo en una salsa. Se
serveix el pastís fred amb la
salsa calenta i el sèsam torrat
per damunt.
Opcional: En lloc de xocolata
calenta també es pot acompanyar de nata muntada.

serveis
I M M O B I L I À R I A

GANGA

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

645 888 266

VOLS
ANUNCIAR-TE?

Aquest

és

el teu
espai

privilegiat

de

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

PUBLICITAT

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

977
279
290

677 712 549

PER
JUBILACIÓ
ES LLOGA

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

S E R V E I S

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.

comercial@mesebre.cat

645 888 266

àries

21/03 al 20/04

No t’ho
pensis més!

taure

21/04 al 21/05

Aquest és el teu
espai privilegiat de

PUBLICITAT

VOLS
ANUNCIAR-TE?
Aquest és el
teu

977
279
290

www.florestajardineria.com

florestajardi@hotmail.es

COMPRO
furgonetes...

R E L A X

ANUNCIAR-TE?

TEL. 615 24 66 99

tractors, cotxes, 4x4,

/ /

VOLS

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

espai privilegiat
de

PUBLICITAT
977 279 290
comercial@mesebre.cat

No t’ho
pensis més!

comercial@mesebre.cat

i tot tipus de
maquinària ·
No importa l'any ni
l'estat
Màxima serietat. Pere

tlf: 686 979 513

PERRUQUERIA
ZONA TORTOSA
PLE RENDIMENT
SENSE TRASPÀS.

/ /

TÈCNICS
TITULATS
EN JARDINERIA

AMPOSTA
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No t’ho
pensis més!

OFERTa
2 MASAJES 20€
3 MASAJES 30€

COMPLETO,
INDEPENDIENTE, discreto
y BUEN TRATO

bessons

cranc

02/05 al 21/06

22/06 al 23/07

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

643 766 439
lleó

24/07 al 23/08

No t’ho pensis més!

verge

24/08 al 23/09

977 279 290
comercial@mesebre.cat

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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“LES CONCLUSIONS DEL CASTOR
OBLIGUEN A L’ESTAT I A ACS
A ASSUMIR RESPONSABILITATS”
E

l Síndic de Greuges, Rafael
Ribó, ha reclamat als
partits i al Parlament que facin
efectives les conclusions de
la Comissió d’Investigació del
projecte Castor.
“Han hagut conquestes, però
queda molt per fer”, ha recordat
Ribó, en referència a la necessitat de recuperar els recursos
públics “manllevats”, exigir responsabilitats i rescabalar els
afectats, més enllà de l’actual
procés judicial contra l’empresa
exconcessionària Escal UGS als
jutjats de Vinaròs. El Consell
Comarcal del Montsià va ser
aquest dimecres al vespre escenari d’un acte de presentació de
les conclusions de la Comissió,
amb la participació de representants d’entitats socials que
van encapçalar la lluita contra
el Castor i dels partits que van
aprovar les resolucions.
“No pot ser que hi hagi gent que
encara s’amagui, després de tot
el profit que ha tret del Castor i
que això ha anat en contra de
la societat”, va reflexionar Ribó,
demanant al mateix temps “diligència” al Parlament en l’aplicació de les conclusions de la
Comissió. En aquest sentit, va
recordar com la pressió exercida pel mateix Síndic i les entitats socials va acabar portant el
Govern i el Parlament a portar
el cas al Tribunal Constitucional,
que va emetre tombar el mecanisme d’indemnització a la filial
de Florentino Pérez.
Una sentència, ha lamentat, que
és ara “paper mullat, perquè no
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s’aplica”, malgrat determinar la
nul·litat de bona part del decret
“des dels seus orígens”.
En una primera taula amb representants d’entitats socials, Evelio
Monfort, per part de la Plataforma Ciutadana en Defensa del Sénia i Alfons Pérez, de l’Observatori del Deute en la Globalització,
van recordar com el projecte es
va gestar des de l’opacitat administrativa dels successius espanyols donant suport a un negoci
especulatiu privat que fomentava el model energètic basat en
combustibles fòssils i que no va

tenir en compte els més bàsics
criteris tècnics, ambientals ni
empresarials.
En una segona taula política, la
diputada d’ERC, Irene Fornós, i el
diputat d’En Comú Podem, Lucas
Ferro, van desgranar els principals punts de les conclusions
aprovades pels seus respectius
grups –també Junts per Catalunya va votar a favor, però la diputada Mònica Sales va excusar a
última hora la seva presència- en
la línia de la necessitat d’exigir
responsabilitats tant a l’Estat espanyol com a la mateixa empresa

controlada per ACS.
Segons el president del Consell
del Montsià, Joan Roig, la idea de
l’acte de presentació de les conclusions era “posar de manifest
l’equilibri territorial”, presentant
les conclusions de la Comissió
d’Investigació del Parlament a la
“comarca més afectada” pel projecte Castor, així com agrair “el
compromís sense límit i esforç
generós es pot plantar cara als
poderosos, que prioritzen polítiques en contra del medi ambient
per al benefici de pocs i perjudicant la majoria de la societat”.

‘Risc per a la població’
“Avui presentem un document
que demostra allò que alguns
deiem del primer dia. Es va posar en risc la seguretat d’Alcanar
i d’altres pobles de la comarca,
i després no volien assumir-ne
les conseqüències”. D’aquesta
forma, amb aquestes paraules
tan dures, el president del Consell Comarcal del Montsià va
obrir l’acte, donant la benvinguda als assistents.
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