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‘Ni un pam més enrere’

M

és de 200 tractors han participat aquest dimecres en la mobilització convocada per
Unió de Pagesos, una resposta massiva i inaudita que evidencia el malestar del sector.
Vinculen la seva supervivència i la de resta d’agents econòmics a la conservació
de la morfologia del Delta. Plana 3
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N

o entrem en pànic! Si heu
planificat viatjar al Regne
Unit aquest any, no caldrà fer
cap pas addicional, ja que es
preveu un període de transició
que s‘allargarà fins al 31 de
desembre de 2020.
El passat divendres 31 de gener,
els britànics es van acomiadar
de la Unió Europea, més de tres
anys després del referèndum sobre el Brexit del 2016. Un trastorn
que deixa molts ciutadans de la
UE amb un futur a les fosques,
però que de moment, segons
diuen, no hi haurà canvis i es
mantindran tots els drets de la
Unió respecte a la lliure circulació fins al 31 de desembre 2020,
com si el Regne Unit encara fos
membre de la Unió Europea”.
Així mateix, la legislació britànica
proporcionarà els mateixos drets
que els de la UE en cas de denegació de l’embarcament, la cancel·lació o el retard llarg de vols,
trens, autobusos o vaixells. Per
tant, els transportistes europeus
continuaran subjectes al dret
de la Unió. Tampoc hi ha canvis
per planificar viatges escolars.
Durant el període de transició
només se sol·licitarà una targeta
d’identitat o un passaport i una
autorització per sortir del país
als menors d’edat. Finalment, la
targeta europea d’assegurança
mèdica (CEAM), o bé el certifi-

cat provisional de substitució, es
mantindrà vigent durant el període de transició i permetrà l’accés
i el tractament de l’atenció mèdica necessària durant l’estada. Per
tant, un turista espanyol pot ser
atès en les mateixes condicions
que un assegurat del sistema de
seguretat social britànic, al cost
financer de la cobertura sanitària.
El període de transició ajudarà a
establir la relació comercial futura entre el Regne Unit i la Unió
Europea i es preveu que les negociacions comencin aquest
mes de febrer, però molts dubten de la possibilitat d’arribar a un
acord en només onze mesos. És
per això que no es pot excloure una extensió del període de
transició fins al 31 de desembre
de 2021 o fins i tot a 2022. Un
cop feta la transició, la targeta d’identitat dels ciutadans de
l’Espai Econòmic Europeu (EEE)
deixarà de ser acceptada per viatjar al Regne Unit. Per tant, la
presentació d’un passaport serà
obligatòria. Tot i això, no s’ha de
requerir visat per a estades inferiors a tres mesos.
Divendres 31 prometia ser una
nit inoblidable per alguns, i així va
ser. L’eufòria s’apoderava a poc a
poc dels milers de persones que
abarrotaven la plaça del Parlament al cor de Londres, mentre
una pantalla gegant marcava el

compte enrere. Semblava un Cap
d’Any amb la diferència que en
sonar les onze campanades, ningú es va felicitar l’any, sinó que les
abraçades i encaixades de mans
anaven acompanyats de comentaris com “per fi ho hem aconseguit”, “no m’ho puc creure”...
Més de tres anys i mig després
del referèndum, el Brexit es materialitzava complint el somni de
molts que senten que ara” poden
decidir el seu destí”. Menys multitudinaris, però molt sentits, van
ser també les trobades que van
protagonitzar aquells que volien
demostrar la seva tristesa per
aquest comiat després de quaranta-set anys d’unió. Enfront
de la delegació de la Comissió
Europea a Londres, un grup de
persones van celebrar una vigília
a la llum de les espelmes. Allà, el
fundador de “The New Europe-

ans”, l’ex diputat laborista Roger
Casale, va recordar que els més
de 3 milions d’europeus que viuen al Regne Unit “no estan sols”.
I va exigir també a Boris Johnson
que “no faci pagar a aquests ciutadans -ni als britànics que viuen
en altres països de la UE el preu
del Brexit”. També el disgust per
aquest comiat se sentia més enllà d’un Londres, que és obertament anti Brexit. A les 23h01 la
líder escocesa, Nicola Sturgeon,
va tuitejar: “Escòcia tornarà al cor
d’Europa com un país independent”. Neguit també a Irlanda de
Nord, on també van votar per romandre a la UE. Donat el malestar que regna en aquestes regions, una de les preguntes que es
fan alguns és si Boris Johnson
es convertirà en l’últim primer
ministre del Regne Unit tal com
avui el coneixem.

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

Acord de col·laboració dels serveis d’Urologia i Otorrinolaringologia
dels hospitals Joan XXIII de Tarragona i Verge de la Cinta de Tortosa

L

’objectiu principal és
aconseguir una aliança
estratègica, bidireccional
i autosostenible que doni
garanties, tant en el vessant
ambulatori com en el
tecnològic i quirúrgic, als
pacients de Terres de l’Ebre.
Les gerències territorials de
l’ICS de Tarragona i Terres de
l’Ebre han signat un conveni de
col·laboració entre els serveis
d’Urologia i Otorrinolaringologia dels hospitals de l’ICS, Joan
XXIII de Tarragona i Verge de la
Cinta de Tortosa, amb efectes
des de l’1 de gener del 2020.
Mitjançant aquest conveni l’ICS
referma les sinergies entre els
dos hospitals i en particular en
les especialitats d’Urologia i

Otorrinolaringologia per garantir
una atenció sanitària coordinada de qualitat a tots els habitants
d’ambdós territoris.
Aquest conveni estableix com a
objectius:
· Aconseguir una aliança estratègica, bidireccional i autosostenible que doni garanties tant a
escala ambulatòria com tecnològica i quirúrgica als pacients
de Terres de l’Ebre, preservant
l’autonomia de gestió per part
del servei de l’Hospital de Tortosa amb el suport i supervisió del
servei de Tarragona, mitjançant
una cartera de serveis específica i complementària respecte a
l’hospital de referència.
· Aconseguir ser atractius per a
nous professionals especialistes

al garantir la formació continuada i actualització constants, tant
en tècniques quirúrgiques, terapèutiques i d’exploració gràcies
a les sinergies amb l’hospital de
referència.
· Donar suport a la recerca, docència i formació continuada, així
com a la participació en comissions clíniques i sessions conjuntes.
· Donar suport a la cirurgia de
complexitat per evitar desplaça-

ments de pacients i familiars, i
buscant l’equitat territorial amb
aliances amb l’hospital de més
nivell, sempre que sigui possible.
Aquests acords consoliden el
marc de relacions i aliances
estratègiques entre ambdues
institucions seguint les recomanacions del Pla d’acció del
CatSalut i de les respectives regions sanitàries.

en portada
MÉS
NOTÍCIES
UNIÓ DE PAGESOS:
‘ACCIONS
URGENTS’
Dani Forcadell, de la sectorial
de l’arròs d’Unió de Pagesos
ha manifestat que “no podem
despertar-nos a cop de llevantada. El Delta és de tothom, té
totes les figures de protecció
mundials i uns per als altres,
ningú fa res. Demanem als
governs i Europa que es posin
d’acord per treballar-ho”. En
canvi, l’alcalde de Deltebre,
Lluís Soler, desconfia de la
gestió que han de fer a través
d’una comissió bilateral el
Govern i el govern espanyol i
demana participar-hi, a través
la Taula de Consens del delta,
per fiscalitzar que les accions
previstes siguin urgents.

C-12: ‘OBRES
IMMEDIATES’
Territori començarà a executar
obres urgents per millorar la
situació de l’Eix de l’Ebre. Amb
una inversió de 5,9 milions
es faran en els pròxims dies,
setmanes i mesos diverses
millores. Urgeix, en primer
lloc, començar en pocs dies
l’estabilització de talussos
entre Benifallet i Tortosa,
afectats pels aiguats del mes
passat. El pressupost és de
700.000 euros i s’executaran
en quatre mesos. També es
reforçarà el ferm en dos trams.
Primer entre Aldover i Xerta, i
després entre Xerta i Rasquera. Jesús i Ascó tindran noves
rotondes. A Tortosa millorarà
l’accés al camí dels Masets i a
l’EMD i acabarà amb l’encreuament amb semàfors per on
s’accedeix ara. El projecte es
troba en fase d’audiència, el
tràmit previ a la licitació de
l’obra. Els treballs es licitaran
i executaran aquest any, amb
una inversió prevista de prop
de 820.000 euros i un termini
de cinc mesos. La segona
rotonda es farà a la C-12b, a
Ascó i donarà accés al municipi
i a la central nuclear. L’obra es
licitarà i executarà enguany,
amb una inversió d’1,2 milions
i un termini de cinc mesos.
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DELTEBRE
Més de 200 tractors recorren el Delta en una
marxa per reclamar “actuacions contundents”
M

és de 200 tractors
han participat en la
mobilització convocada
per Unió de Pagesos, una
resposta massiva i inaudita
que evidencia el malestar del
sector.
Vinculen la seva supervivència i
de la resta d’agents econòmics a
la conservació de la morfologia
del Delta com el coneixem actualment. S’aferren a casos particulars, com el restaurant dels
Vascos, salvat per una escullera,
per demanar actuacions contundents, si cal amb obra dura.
L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha demanat que s’interioritzi
el lema de la manifestació ‘Ni un

pam més enrere’ i ha exigit que
els alcaldes i les sectorials del
Delta formin part de les comissions anunciades pels governs per
fiscalitzar que les accions que es
planifiquin siguin efectives i immediates. Els pagesos han reconegut que el temporal Gloria “els
ha fet despertar” amb la “queixalada” que ha fet sobre el territori,
perdent part d’un terreny que no
es pot compatibilitzar econòmicament. Farts que no s’hi posin
solucions ni mesures, des del
sindicat Unió de Pagesos, convocants de la marxa, han elaborat
un manifest on inventarien totes
les accions que caldrà fer per
corregir les pèrdues al camp i al

sector pesquer. Suposa un mínim
d’1,7 milions només per als arrossaires. Accepten les propostes

per fer arribar més sediments, tot
i que assenyalen “que van tard” i
exigeixen “anar un pas més enllà”.

FINS 2025
Territori transformarà la C-12 amb actuacions
urgents i la construcció de carrils dobles per sentit
E

l Departament de Territori
ha presentat “un pla
integral” de transformació de
la carretera C-12, la comarcal
ebrenca que més accidents ha
acumulat durant el 2019, per
millorar-ne la seguretat i la
competitivitat.
Eomençaran de seguida obres
de reforç del ferm entre Xerta i Rasquera, s’estabilitzaran
els talussos que ha malmès el
temporal, i es faran dues rotondes d’accés a Jesús (Tortosa) i Ascó. La inversió serà de
5,9 milions d’euros. El conseller
Damià Calvet també ha anunciat que, entre el 2022 i el 2025,

es construiran dobles carrils per
sentit, en 12 trams, d’Amposta
fins a Lleida, amb una inversió
de 60 MEUR -2 al Segrià i 10 a
la Ribera d’Ebre, el Baix Ebre i el
Montsià-.
“Tenim l’ambició de transformar-la en una via competitiva
amb diverses actuacions immediates i plantejaments ambiciosos a mitjà-curt termini,
solucions que necessita el territori perquè hi hagi dinamisme
econòmic”, ha dit Calvet.
El desdoblament integral de la
C-12 de moment es descarta.
Calvet ha defensat que s’ha de
mantenir com un projecte de

país “a abordar quan toqui” però
ha assegurat que en aquests
moments suposaria “una di-

mensió pressupostària i de projectes impossible d’encaixar”
per al Govern.

EL GRUP
SOCIALISTA DE
LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA ES
COMPROMET AMB
EL DELTA DE L’EBRE

lítics van donar suport a la declaració institucional en la que
s’acorda i es compromet a donar el seu suport als municipis
afectats per tal de sol·licitar a
l’Administració General de l’Estat i, en el seu cas, a la Generalitat de Catalunya, la declaració
dels respectius termes municipals com a zones afectades per
una emergència de protecció
civil (zona catastròfica). “S’ha de

donar una resposta immediata
per tal restablir les zones afectades tant a nivell dels particulars
com a les afectacions de titulari-

tat municipal.
Les conseqüències catastròfiques d’aquest temporal són
de les pitjors que es recorden”.

En el darrer Ple de la Diputació
de Tarragona tots els grups po-

Al centre, el Conseller Damià Calvet, ahir, a la Delegació de Govern ebrenca.
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MÉS
NOTÍCIES
ALTRES MOCIONS
DEL PLE
Juntament amb les mocions
esmentades en la notícia
adjunta, també han quedat
aprovades per unanimitat
dos mocions proposades pel
grup municipal republicà: la
que proposa la promoció de
les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica en l’àmbit municipal, amb
bonificacions en impostos,
i la que reclama un servei
ferroviari digne a les estacions de Tortosa i les Terres
de l’Ebre. Pel que fa a la
resta de mocions, també ha
prosperat l’altra presentada
per Ciutadans, de suport a
la commemoració del Dia
Internacional contra la Corrupció, i la de Movem, demanant la creació de l’Autoritat Territorial de Mobilitat
de les Terres de l’Ebre. En
canvi, s’han rebutjat les dos
mocions de la CUP: per a la
contractació d’un tècnic en
polítiques ambientals i per
la major transparència dels
recursos que es dediquen a
la publicitat institucional i
les empreses municipals.

POLÍTICA
El ple demana als governs espanyol i català
mesures urgents per a la regressió al Delta
L

’Ajuntament de Tortosa
reclama als governs
de l’Estat espanyol i de la
Generalitat de Catalunya que
adopten mesures urgents
encaminades a garantir la
pervivència del delta de l’Ebre.
La força del temporal de mar ha
malmès platges, ha fet retrocedir
la línia de mar i ha negat camps
d’arròs amb aigua salada, fet que
evidencia la fragilitat mediambiental de la desembocadura de
l’Ebre i que suposa greus perjuís
per a la natura i l’economia de la
zona.
El ple ha debatut tres mocions
relacionades amb aquesta qües-

tió: una, presentada de manera
conjunta pels grups de Junts,
ERC i PSC, i una altra, de Movem,
han comptat amb el vot unànime
de tota la corporació municipal.
La tercera, de Ciutadans, també

995 PLANTES

TortosAntic ampliarà
la seua oferta

Desmantellada una
plantació de marihuana
A

a sisena edició de la fira
descarregada d’antiguitats
de Tortosa, TortosAntic, obrirà
portes la setmana que ve al
pavelló firal, a Remolins.
La fira posarà a l’aparador centenars d’elements de col·leccionisme i antiguitats i oferirà la

possibilitat als amants del món
‘vintage’ per trobar peces per incorporar al seu catàleg personal.
El regidor de Fires, Enric Roig ha
presentat aquesta edició. La fira
obrirà portes divendres 14, de 17
a 21 h; dissabte i diumenge, l’horari serà d’11 a 21 h.

gents de la Policia Local
de Tortosa i del cos de
Mossos de la Generalitat
van detenir el passat 31 de
gener un home de 64 anys,
nacionalitat holandesa i veí
de Tortosa, com a presumpte
autor d’un delicte contra la
salut pública i un delicte de
defraudació del fluid elèctric.
El mateix dia 31 una patrulla de
cada cos policial va acudir a un
requeriment ciutadà en una finca ubicada al camí de Soldevila
de Campredó. Un cop van arribar al lloc els agents van detectar una forta olor a marihuana

DECOMISSEN A
TORTOSA MÉS
DE 100 QUILOS
DE LLENTISCLE
RECOL·LECTAT SENSE
AUTORITZACIÓ

de Tortosa van enxampar divendres passat, quatre veïns de Reus
que recollien, sense autorització, brots de llentiscle al terme
de Tortosa. Segons fonts policials, durant les últimes setmanes
diversos ens municipals havien
mostrat la seva preocupació per
la collita indiscriminada de llentiscle en diferents boscos de la
demarcació. Agents del Seprona
van detectar una extracció mas-

siva i indiscriminada d’aquest
arbust pels voltants del paratge
natural conegut com l’ermita de
la Petja. Així, a primeres hores
de divendres passat, durant la
prestació d’un servei orientat a la
protecció de la flora i la fauna, la
Guàrdia Civil va localitzar en un
camí forestal un vehicle estacionat. Dins hi havia una gran quantitat de rams de llentiscle salvatge. (imatge Guàrdia Cívil)

L

MOVEM TORTOSA
Movem Tortosa denuncia
els retards que “acumulen
les obres del balneari del
Porcar i de la plaça de la
Catedral”. El portaveu Jordi
Jordan demana celeritat per
“reactivar els treballs i més
diàleg i protocols concrets
per reduir les molèsties que
pateixen els veïns de les
zones afectades”.

del grup municipal del PSC (a la
imatge). A l’ordre del dia, també
s’ha aprovat el règim de dedicació parcial per al primer tinent
d’alcalde i regidor d’Urbanisme,
Cultura i Fires, Enric Roig.

FIRA

INCENDI A
TORTOSA
Bombers del parc de Tortosa van extinguir dimecres
un incendi originat a les
antigues instal·lacions de
l’empresa Orujosa, que es
dedicava al reciclatge, i que
està situada a l’alçada del
quilòmetre 18,700 de l’Eix
de l’Ebre, a Tortosa. En uns
30 minuts el foc estava
apagat.

ha quedat aprovada, amb l’abstenció d’ERC i el vot contrari de
la CUP.
El ple ha començat amb la presa
de possessió de la nova regidora
del consistori, Estefanía Valdés,

Agents del Servei de Protecció
de la Natura i de la Guàrdia Civil

provinent d’una finca veïna on
hi havia un xalet amb un magatzem adossat, per la qual
cosa van iniciar una inspecció
acompanyats pel propietari del
terreny. En les diverses estances
del xalet i el magatzem els policies van localitzar una plantació
de marihuana composada per
995 plantes les quals disposaven de sistemes de reg, il·luminació, clima i ventilació necessaris pel seu desenvolupament.
El detingut va passar a disposició del jutjat d’instrucció de
guàrdia que va decretar el seu
ingrés a presó.

amposta
MÉS NOTÍCIES
GERMÁN CISCAR
SEGUIRÀ COM A
REGIDOR
El portaveu de Som Amposta
i regidor Germán Ciscar no
dimitirà del seu càrrec. En un
comunicat, així ho van anunciar
des del partit després del darrer
ple municipal d’Amposta, on una
picabaralla ava acabar amb empentes i cops d’alguns membres
de Som Amposta cap a l’alcalde
i un regidor d’ERC. Uns fets que
van provocar que Adam Tomàs
demanés públicament la dimissió
de Germán Ciscar. Som Amposta
aclareix que «tot l’equip, envers
els incidents al ple, volem demanar disculpes públicament a tota
la ciutadania. Demanar perdó no
és humiliar-se, és reconèixer que
hem fallat i volem canviar. Per
això prendrem les mesures necessaries internes perquè tot això
no torni a passar. Però també
dir que hi ha una acumulació de
circunstàmcies que tant per nosaltres com per altres parts ens
han fet arribar aquest moment
de crispació imperdonable. Fins
ara no hem dit res mai quan se’ns
ha dit públicament als mitjans de
comunicació que som mediocres,
incompetents, curts, etc. Les
faltes de respecte cap al nostre
partit i integrants del mateix no
han estat sol les esmentades
sinó que s’han reiterat de manera
continuada. Nosaltres acceptem
la nostra part de culpa però en
aquest acte no hem estat sols
”. No hi haurà dimissió perquè,
entre altres raons, “entenem que
després dels actes totalment
condemnables no estàvem sols
amb picabaralla i que no només
va ser Som Amposta qui va empènyer. El que va fer el regidor
Germán Ciscar va ser intentar
separar abans de poder arribar a
mals majors. Perquè creiem que
hi ha un linxament infundat amb
acusacions molt greus de cara la
persona de Germán Ciscar que
són totalment falses i no volem
entrar en aquest tipus de joc ni
donar la raó a un acord que hi ha
per part de tots. També creiem
que durant molt de temps se li
tenia ganes a German Ciscar pel
seu passat de ‘mosca cojonera’.
Seguirem endavant defensant el
més adequat per al territori i ciutat i no ens doblegarem davant
cap intent de desprestigi cap al
nostre partit ni persones”.
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EQUIPAMENTS
El Centre de Tecnificació Esportiva tanca el
2019 amb una de facturació de 250.000 euros
P

rop de 700 esportistes
van passar pel Centre de
Tecnificació Esportiva Terres
de l’Ebre (CTETE) durant el
2019, una activitat que va
generar una facturació de
250.000 euros.
Són les xifres principals del balanç
d’activitat d’aquest equipament
que ha fet l’alcalde d’Amposta,
Adam Tomàs, acompanyat per la
regidora de Promoció i Turisme
Esportiu, Iris Castell, pel regidor
d’Esports, Marc Fornós, i pel director del Centre de Tecnificació, Ignasi Fàbregues. L’alcalde
ha posat en valor aquestes xifres
i, en especial, el creixement experimentat els últims anys. “L’any

2015 vam facturar uns 140.000
euros i el 2019 l’hem tancat amb
una facturació de 100.000 euros
més”, ha explicat l’alcalde, tot
mostrant-se satisfet amb l’increment d’activitat que ha registrat
els últims anys el Centre de Tecnificació. “Amposta té un Centre de Tecnificació únic a tota la
demarcació de Tarragona; amb
una sala d’esgrima de renom
internacional, el Club Nàutic i
l’Ebre per a la pràctica del rem,
diversos pavellons i una pista
d’atletisme, l’Institut de Tecnificació i els estudis de Ciències
de l’Activitat Física i l’Esport amb
Euses o la residència d’estudiants, i a més, també tenim al-

tres equipaments en projecció
que fan que el projecte esportiu
d’Amposta continuï creixent”, ha

afegit Tomàs, tot destacant el
potencial d’atractiu turístic que
té tot aquest teixit.

CONSELL COMARCAL
Contractació de 28 persones aturades per
treballar a 11 ajuntaments de la comarca
E

n data 30 de desembre de
2019, el Consell Comarcal
del Montsià va contractar
28 persones per un període
d’entre 6 i 12 mesos a jornada
completa.
Per dur a terme diferents tasques de caràcter públic i d’interès social, als diferents ajuntaments de la comarca, a través
del programa Treball i Formació,
impulsat pel Servei d’Ocupació
de Catalunya i cofinançat pel
Ministerio de Empleo y Seguridad Social i el Fons Social Europeu, mitjançant la Conferència
Sectorial d’Ocupació.
El President del Consell Comar-

MASIÀ RECRIMINA
A L’ALCALDE
D’AMPOSTA QUE LA
VIOLÈNCIA DEL PLE
LI HA ANAT BÉ PER
APROVAR EL ROM
L’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, portarà al pròxim ple l’aprovació definitiva de la modificació

cal del Montsià, Joan Roig Castell, ha destacat la importància
d’aquestes contractacions, les
quals “demostren la implicació
de l’administració a l’hora de
dinamitzar l’ocupació de la comarca”.
També ha qualificat de molt positiva “la creació de la línia de
contractació de dones”.
Aquests 28 treballadors/es rebran a més, 60 hores d’accions
formatives transversals.
Per tal de coordinar aquest
projecte, el SOC subvenciona
també la contractació d’un/a
tècnic/a per un període de 12
mesos.

del Reglament d’Ordenança Municipal. Un fet que ja va aixecar
polseguera a l’estiu quan es va
aprovar inicialment. El portaveu
de Junts per Amposta, Manel Masià, li ha recriminat a l’alcalde que
l’acte de violència verbal i física
del ple de la setmana passada li
ha anat bé “per aprovar el ROM”
que l’ha qualificat “com una eina
que emmordassa a l’oposició”. En
qualsevol cas, ha deixat clar que

que condemna fermament qualsevol tipus d’agressió.
Masià també considera que el Pla
d’Acció Municipal de l’equip de
govern és un programa electoral calendaritzat. I, ha retret que
molts dels punts ja s’estan portant
a terme des de l’anterior mandat.
Diu que alguns han estat copiats
del programa electoral de Junts
per Amposta i d’altres son ambigus. (notícia d’ebredigital.cat)
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MÉS
NOTÍCIES
VIA VERDA DEL
BAIX EBRE
Un total de 21.864 usuaris
han passat pel tram del Baix
Ebre de la via verda de la Val
de Zafán durant el gener.
Així ho ha recollit el consell
comarcal gràcies a les dades
d’itineraris i usuaris que
aporten els tres ecocomptadors instal·lats a finals de
l’any passat. Concretament,
17.186 persones han utilitzat
el tram comprès entre Tortosa
i Roquetes; 3.738 han passat
per l’estació d’Aldover i 940
més per l’estació de Benifallet. A més, cal considerar que
hi ha hagut dies en què la via
ha estat tancada pel temporal
Glòria.

MOBILITZAR ELS
SEDIMENTS DELS
EMBASSAMENTS
La Confederació Hidrogràfica
de l’Ebre (CHE) disposa, des
de fa més d’un any, d’un
estudi específic per mobilitzar
els sediments que retenen
els embassaments del tram
final de l’Ebre així com per
fer-los arribar fins al delta
de l’Ebre per lluitar contra la
subsidència i la regressió. La
Campanya pels Sediments i
científics subratllen la importància de que, per primer cop,
l’organisme de conca estudiï a
un aspecte clau per preservar
el Delta a llarg termini, més
enllà d’actuacions urgents al
litoral contra la regressió.

‘NOVA POLÍTICA
DE SEDIMENTS’
Avui divendres (16h), a la
Biblioteca Sebastià Juan Arbó
(Plaça del Castell, nº 13, d’Amposta), presentació de l’estudi:
‘La gestió dels sediments a la
Conca de l’Ebre. Aproximacions jurídiques per a la seva
protecció’. Amb les autores:
Alejandra Durán Castellanos,
Clara Esteve Jordà i Ramon
Nadal. I amb la participació de
Josep Juan Segarra, portaveu
de la Campanya pels Sediments.

baix ebre

SANT JAUME
Segona edició de la Festa de l’Ecoturisme als
municipis del Delta de l’Ebre, el 6 de març
E

l cap de setmana del 6, 7 i 8
de març tindrà lloc a totes
les poblacions del Delta de
l’Ebre la II Festa d’Ecoturisme,
seran tres dies plens
d’activitats amb la finalitat
de difondre un model turístic
saludable i sostenible afí amb
les necessitats del territori.
La festa organitzada per l’Associació d’Empreses d’Ecoturisme
del Delta de l’Ebre compta amb
la col·laboració del Parc Natural
del Delta de l’Ebre, el Patronat de
Turisme de les Terres de l’Ebre,
els Ajuntaments dels set municipis del territori, l’Agència Catalana de Turisme, entre d’altres
entitats públiques i privades.

En aquesta edició, Sant Jaume
d’Enveja serà la seu principal.
La inauguració tindrà lloc el divendres a les 16 hores a l’auditori de Sant Jaume amb l’acte de
constitució de la Taula d’Ecoturisme del Delta de l’Ebre que integra a tots els alcaldes del territori. Tot seguit es presentarà el
Nou Pla d’Ordenament de Platges del Delta de l’Ebre a càrrec
de Carme Rubio, sotsdirectora
general de la Direcció General de
Turisme. A les 18 h, xerrada ‘De
l’Everest al Delta’, d’Albert Bosch,
aventurer i emprenedor amb una
trajectòria fascinant que inclou
des de coronar el set cims més
alts del món, travessar l’Antàrtida

en solitari a netejar de brossa el
Delta de l’Ebre. Dissabte, a partir de les 10 i fins a les 18 hores
tindrà lloc el Mercat de Sabors
al pont Lo Passador. Es realitzaran diversos tallers de reciclatge
i educació ambiental i activitats
fluvials de lleure. El mateix dissabte, la taula rodona girarà a
l’entorn del tractament i reducció de la brossa marina, ‘Per un
Delta Net: projecte de futur’. I

diumenge tindrà lloc la bicicletada que es farà a tots els municipis
del Delta simultàniament i que
acabaran amb un vermut Km0.
La Festa viurà una edició més especial després del temporal devastador, que ha suposat que les
platges deltaiques es trobin ara
en episodis de neteja, i, que ha
generat també una mobilització
general per lluitar pel futur del
delta.

LA MARQUESA, RIUMAR I EL GARXAL
Deltebre organitza un cap de setmana solidari
per a netejar les platges després de la tempesta
A

quest dissabte i diumenge
pel matí, l’Ajuntament
de Deltebre, conjuntament
amb el Parc Natural del Delta
de l’Ebre i l’Associació de
Voluntaris del Parc Natural,
realitza una neteja solidaria
de platges.
En concret, demà pel matí es
durà a terme la neteja des de la
Platja de la Marquesa i, el diumenge, es realitzarà la zona de
Riumar i el Garxal. L’hora de la
convocatòria és a les 10h del
matí. Per tal de poder participar en aquesta convocatòria,
s’aconsella dur guants, ja siguin
de roba o de pell, portar roba

RECULLEN MÉS
DE CINC TONES DE
DEIXALLES A LES
PLATGES DEL DELTA
Més de cinc tones de deixalles
van recollir el cap de setmana
passat el mig miler de voluntaris que van participar en una
neteja de platges, organitzada
per diverses entitats i el Parc

còmoda, calçat adequat, i les
provisions de menjar i aigua per
al consum personal. El regidor
de Polítiques Ambientals i Platges, Joan Lucas, ha explicat que
“l’estat de les platges, després
del temporal, és desolador. Per
aquest motiu necessitem l’ajuda de tots i totes, a banda de
les administracions competents,
per intentar millorar l’estat de les
platges del municipi”.
La neteja de platges es clourà el
diumenge, a les 12 hores, amb
una caminada guiada per conèixer els racons més característics
del Garxal, un dels indrets més
especials del Delta de l’Ebre.

natural del Delta amb motiu de
la celebració del Dia Mundial de
les Zones Humides. Les accions
de neteja es van dur a terme a les
platges dels Eucaliptus, el Molinet i del Trabucador. La majoria de residus eren plàstics com
taps, ampolles, bidons, restes de
bosses, etc. El proper cap de setmana seguirà la recollida de deixalles i la neteja a platges deltaiques. (notícia d’ebredigital.cat)

A banda de la neteja de platges,
avui divendres a la tarda, a partir de les 20 hores, es realitzarà
a Deltebre la presentació pública del Pla Delta per tal que la

ciutadania conegui les línies de
treball d’aquest pla d’acció consensuat pels integrats de la Taula
de Consens pel Delta. L’acte serà
al saló de plens del municipi.

publicitat
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MÉS
NOTÍCIES
LLUITA CONTRA LA
MOSCA NEGRA
Aquest any, la lluita contra
aquesta plaga tindrà un pressupost de 300.000 euros. La
meitat dels costos els pagarà
la Generalitat, una quarta part
la Diputació de Tarragona i la
resta els ajuntaments, per als
que busca ajuts públics per poder-ne fer front. D’altra banda,
el COPATE també exigeix tenir
“incidència directa en la gestió
hídrica de l’Ebre” perquè depenen dels suplicatoris perquè
els cabals siguin els adequats –
entre 200 i 300 metres cúbics
per segon- quan s’han de fer
els tractaments o mostrejos.

AVANT AMB
RETARD
L’estrena del tren Avant des de
Tortosa ha patit retards els dos
primers dies. “No ha canviat
gaire cosa. Caldria més fiabilitat perquè ens movem en
franges de trajecte similars si
vas per la línia convencional o
per l’alta velocitat”, ha advertit
la portaveu de Trens Dignes.

CONSELL
COMARCAL
El ple del Consell ha aprovat
una moció de Movem Terres
de l’Ebre, amb el vot favorable de tots els grups excepte
Junts per Catalunya, que insta
el govern de la Generalitat a
substituir la Taula de Mobilitat
de les Terres de l’Ebre per l’Autoritat Territorial de Mobilitat
de l’Ebre. La proposta també
planteja la revisió i posada en
marxa del pla director de mobilitat de les Terres de l’Ebre.
També a proposta de Movem
Terres de l’Ebre, el ple ha
aprovat, per unanimitat, instar
les administracions superiors
a reactivar la Comissió per la
Sostenibilitat de les Terres de
l’Ebre i a emprendre de manera coordinada accions concretes i excepcionals d’acord amb
la comunitat científica, la PDE
i la Taula de Consens pel Delta,
entre altres, per a protegir i
aturar la regressió al Delta.

baix ebre

MEDI AMBIENT
El COPATE inicia a l’hivern el tractament contra
la mosca negra per segon cop en 14 anys
P

er segon cop en catorze
anys, el Consorci de
Polítiques Ambientals de
l’Ebre (COPATE) ha aconseguit
iniciar a l’hivern el tractament
contra la mosca negra.
És una fita important perquè els
tractaments siguin efectius i no
es visquin estius d’autèntic calvari als pobles de la ribera del riu
d’Ebre.
“Necessitem recursos i un
conveni que sigui una garantia contra la incertesa que han
produït els procediments administratius”, ha defensat el president del Consorci, Joan Alginet.
Enguany el cost dels tractaments es cofinancen entre

Generalitat, Diputació i ajuntaments.
El segon tractament es farà en
tres setmanes.
Aquest dimecres s’ha ruixat amb
BTI el riu, amb 2.100 litres de
biocida en set punts diferents.
Fer-ho ara, ataca la primera generació de larves que passa l’hivern als macròfits i que són les
mosques que es començaran a
desenvolupar amb l’augment de
les temperatures a la primavera,
per donar pas a la segona generació de mosca.
“Estem molt contents perquè
han tingut en compte les nostres reivindicacions i s’ha fet
cas als tècnics que insistien que

calia fer el primer tractament
molts mesos abans del que es

feien”, ha assenyalat Roger Avinyó, alcalde de Xerta. (ACN)

‘NI UN TREN MENYS’
Trens Dignes farà la protesta pel deficitari
servei ferroviari de l’Ebre el 16 de febrer
T

rens Dignes ha convocat
el 16 de febrer la protesta
a l’estació de l’Aldea (Baix
Ebre) que van posposar pel
temporal.
La mobilització vol pressionar
perquè amb la revisió de la nova
planificació ferroviària, prevista
l’1 de març, les Terres de l’Ebre
recuperin l’Euromed i s’ampliï el
servei Avant, l’únic que connecta amb l’alta velocitat al Camp
de Tarragona, que va començar
a funcionar aquest dilluns, amb
un únic tren d’anada i tornada al
dia. A la Generalitat se li reclama
més freqüències per a les línies
Regionals R-16 i R-15, per evitar

franges d’entre dues i sis hores,
en algunes estacions, sense cap
servei. La manifestació es farà a
les onze del matí amb el lema
‘Ni un tren menys’. La posada
en marxa de la variant ferroviària de Vandellòs era una infraestructura esperada a les Terres
de l’Ebre perquè permetés un
“avenç substancial” de la millora
del servei.
En canvi, des del 13 de gener,
el territori ha perdut trens i s’ha
quedat sense Euromed, amb un
únic tren ràpid per enllaçar amb
l’alta velocitat al Camp de Tarragona, un servei Avant que connecta Tortosa i Barcelona amb

un tren al matí i un de tornada a
la tarda. “Aquest tren ha intentat
maquillar la falta de respecte als

usuaris i la ciutadania de les Terres de l’Ebre”, ha criticat Montse
Castellà. (ACN)

EL CONSELL
COMARCAL
DEL BAIX EBRE
RECLAMA
LA MILLORA DEL
SERVEI FERROVIARI

unanimitat i a proposta de Presidència i del grup comarcal
d’Esquerra Republicana, una
moció que reclama una millora
del servei ferroviari a les Terres
de l’Ebre. Concretament, el ple
de l’ens comarcal expressa el
seu suport a la plataforma Trens
Dignes, demana al ministeri de
Foment el manteniment de les
aturades de l’Euromed a l’estació de l’Aldea i a la conselleria

de Territori i Sostenibilitat la bonificació de les tarifes, així com
un increment del servei de tren
tipus Avant, per garantir una
connexió ràpida amb el Camp
de Tarragona i Barcelona.
La moció també exigeix mantenir la connectivitat de les estacions de l’Aldea i Ulldecona fins
al nord de Castelló i València
mitjançant els serveis regionals
i l’alta velocitat; incrementar el

servei a l’estació d’Ulldecona;
inversions a la línia ferroviària R15 i la reobertura de les
estacions de Móra la Nova,
Ascó, Flix i Riba-roja d’Ebre.
Finalment, el Consell Comarcal del Baix Ebre demana
l’establiment de serveis ferroviaris puntuals i semidirectes entre la Ribera d’Ebre, el
Camp de Tarragona i Barcelona.

El ple del Consell Comarcal
del Baix Ebre ha aprovat, per

montsià
MÉS
NOTÍCIES
PLE DE LA RÀPITA
Els grups de l’oposició van
presentar quatre mocions.
Més Ràpita, una per demanar la compra de maquinària
d’aigua a pressió per la
neteja de la via pública que
va ser aprovada per tots els
grups i una altra per adoptar
un nou model de parc de Nadal que ha estat rebutjada; i
el PSC una per fer front a la
despoblació i l’envelliment
del medi rural que fou rebutjada i una altra sobre la reducció de personal d’Agents
Rurals que també foren
rebutjades. En l’àmbit resolutiu del ple, es van aprovar
les cartes dels serveis de
l’Arxiu Municipal, els Serveis
Socials, l’Oficina de Cultura,
el Museu de la Mar, Ràdio
Ràpita, els Serveis d’Esports
i la Biblioteca Municipal;
els costos de les inversions
i dels serveis de recollida
de residus municipals i
gestió de deixalleries de
l’any 2020; la derogació de
l’acord del Ple de 19-12-2017,
sobre la suspensió cautelar
de les plusvàlues; i l’anunci
informatiu i audiència a la
ciutadania sobre l’Ordenança general de preus públics.

NOVA CAMPANYA
DEL COMERÇ
RAPITENC
“La Ràpita es vesteix de
festa” és el nom de la nova
campanya que la Unió de
Comerç Rapitenc, amb la col·
laboració de la regidoria de
Comerç ha posat en marxa
per incentivar la compra als
comerços locals en les festes
majors i les comunions. Va
dirigida a les dames, pubilles
i hereus, i també a les famílies dels xiquets i xiquetes
que fan la comunió, per
tal que adquireixin la seua
vestimenta, complements i
altres despeses vinculades a
les botigues del poble. Ferho pot comportar un premi
de 700 euros i un reportatge
fotogràfic.
(RÀDIO RÀPITA)
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LA RÀPITA
L’Ajuntament reclama a l’Estat la
construcció del camí de guarda dels Alfacs
E

l Ple de l’Ajuntament de
la Ràpita ha aprovat per
unanimitat reclamar a l’Estat
la construcció del camí de
guarda de la badia dels Alfacs.
La moció, presentada conjuntament pels quatre grups municipals, subratlla la urgència
d’aquesta actuació després dels
efectes del temporal Glòria, que
han afectat greument la costa
del delta de l’Ebre i la badia dels
Alfacs. La moció acorda demanar al Ministeri per la Transició
Ecològica i Repte Demogràfic
“un calendari d’execució” i “una
partida pressupostària” per fer
realitat el projecte aquest 2020.
El portaveu del grup d’ERC, Al-

bert Salvadó, ha afirmat que ara
“hi ha l’oportunitat” d’aconseguir que l’Estat faça realitat el
projecte incorporant-los als
pressupostos del 2020. “És dels
pocs projectes que només cal
consignar-lo
pressupostàriament per a poder executar-lo”,
ha dit Salvadó. El projecte és
una de les accions que s’han
inclòs al Pla Delta que la Taula
pel Consens va presentar per tal
d’aturar la regressió de la costa
deltaica.
D’altra banda, el plenari de la
Ràpita també ha acordat reclamar millores en el sistema ferroviari de les Terres de l’Ebre. La
proposta d’alcaldia, aprovada

per tots els grups, exigeix a Renfe mantenir el servei d’Euromed
i incrementar les freqüències de
trens Avant a l’estació de l’Aldea, entre altres inversions re-

clamades pel territori. Els grups
municipals també han acordat
mostrar el suport a les mobilitzacions convocades per les plataformes socials del territori.

DELTA DE L’EBRE

SUCCESSOS

Micromecenatge per
salvar la nacra

Presó per matar el
company de pis

E

U

cialment altes. Amb l’objectiu
de salvar les nacres del Delta, la
Federació Catalana d’Activitats
Subaquàtiques (FECDAS) i l’IRTA
han llançat la campanya de micromecenatge «Salvem les nacres, ni una nacra menys».
La campanya de micromecenatge aspira a arribar als 7.959
euros.

n home ha acceptat 6 anys
de presó i 7 anys més de
llibertat vigilada per matar el
company de pis propinant-li
cops al cap amb una pedra de
grans dimensions a la Ràpita,
el juny del 2018.
La fiscalia i la defensa han arribat aquest divendres a un acord
de conformitat, amb la qual
cosa s’evita el judici amb jurat
popular que havia de començar
dilluns a l’Audiència de Tarragona.
Els fets van passar a final de
juny del 2018 en una finca de
la Partida d’en Carrasca. Els
dos homes tenien problemes

de drogoaddicció i un d’ells va
acabar amb la vida de l’altre durant una discussió. El cadàver
de la víctima, de 56 anys, el van
localitzar al cap de diverses setmanes, el 2 d’agost, en avançat
estat de descomposició i quasi
momificat.
En el moment dels fets, l’acusat
havia abandonat el tractament
de deshabituació a què s’havia
sotmès i havia tornat a consumir drogues. Per la seva banda,
la víctima rebia tractament per
a la deshabituació mitjançant
l’administració de metadona
que li dispensaven en una farmàcia d’Amposta.

de cinc décades ha estat vinculat
a la Rapitenca, com a massatgista
i encarregat de material i també
treballant per a l’Ajuntament a
les instal.lacions esportives. Jugadors actuals i altres d’anys enrera, així com directius d’ara i de
temporades anteriors van ser-hi
presents al descobriment de la
placa que va fer Pepito amb l’alcalde, Josep Caparrós. Pepito és
una persona estimada i conti-

nua anant als entrenaments i als
partits: “la Rapitenca és la meua

vida i un orgull per a mi”, va dir
emocionat.

n només tres anys, la
nacra (Pinna nobilis), una
espècie de bivalve gegant
endèmica del Mediterrani,
ha passat d’estar inclosa
en la categoria d’«espècie
vulnerable» a la d’«espècie en
perill crític d’extinció» .
El motiu és el protozou Haplosporidium pinnae, que des del
2016 provoca mortalitats properes al 100% en les poblacions
de nacra de tota la costa mediterrània. A la badia dels Alfacs,
al delta de l’Ebre, els primers
brots de la malaltia van començar el juliol de 2018, coincidint
amb unes temperatures espe-

HOMENATGE A
‘PEPITO DE RANA’
El camp annex de futbol-7 de la
Devesa de la Ràpita té, a partir
d’ara, el nom de ‘Pepito de Rana’.
José Sanchez Redó, més conegut popularment per ‘Pepito de
Rana’, va rebre un merescut homenatge dimarts, el dia després
d’haver fet 80 anys. Durant més

10

montsià

DIARI MÉS EBRE • divendres 7 de febrer / 2020

MÉS
NOTÍCIES
ARRIBEN ELS
CARNAVALS
D’ULLDECONA
Aquest cap de setmana
Ulldecona dóna el tret de
sortida als primers carnavals del territori, amb la
celebració de la 22ena edició
del Tribut, impulsat per l’entitat AMICS, diversos grups
de música i dj’s del municipi.
Com a novetat d’aquest any,
un dels concerts de referència dins el calendari musical
d’Ulldecona, se celebrarà en
dissabte i no en divendres
i una setmana abans de les
dates oficials de Carnaval.
Per tant, tot està preparat
per demà dissabte, 8 de
febrer, a les 23.45 al Casal
Jove. Enguany el Tribut està
dedicat a la música Rap i se
celebrarà conjuntament la
Festa del Pijama. Serà una
nit amb molt de flow i en
les millors versions del rap i
els seus subgéneres. Actuaran els grups Cypress Culs
(reggae-skà), HerederoX de
Rappel (rock’n’roll), Raps
against the Machin (metal-rock) i Wydowp (raptrap). En acabar, hi haurà
també sessió de punxadiscs/
djs amb Dj Simix (90’s Hip
hop, Zürich) i Dj AGON (raphip hop-drum ‘n’ bass i trap
en català, Les Cases). Entre
els assistents es repartiran
diversos premis a les millors
disfresses. La festa continuarà a Ulldecona el proper
cap de setmana, del 14 al 16
de febrer.

LA SÉNIA: NOUS
CONTENIDORS
Dimarts van començar les
intervencions al municipi
per al canvi dels nous contenidors d’escombraries.
Des de l’Ajuntament de la
Sénia s’ha informat que
“amb això emprenem nous
reptes en reciclatge i gestió
del rebuig per construir un
entorn millor. Entre tots
aconseguirem un poble net i
compromès amb el reciclatge”.

AMPOSTA
50 ebrencs, citats a declarar per participar en
les protestes a la sentència del Suprem
E

l Grup de Suport contra
la Repressió de les Terres
de l’Ebre ha denunciat que
50 ebrencs estan citats a
declarar als jutjats d’Amposta
i a la caserna de la Guàrdia
Civil de Tarragona per la seva
participació en les protestes
organitzades per denunciar
la sentència del Suprem.
Es tracta de sis persones pels
talls de carretera a la Jonquera,
dues a Salt i 42 més a l’N-340
a Amposta. Tots ells estan acusats d’un delicte de desordres
públics.
El col·lectiu ha anunciat accions de protesta, coincidint amb
els dies de declaracions i han

denunciat la “ràtzia repressiva”
contra els manifestants i l’intent de generar “temor” entre
la ciutadania.
Juristes de les Terres de l’Ebre
per les Llibertats demanaran
l’arxivament de les actuacions.
Prop d’un centenar de persones s’han concentrat davant
dels jutjats d’Amposta aquest
dissabte al matí per participar
en la protesta convocada pel
Grup de Suport contra la Repressió de les Terres de l’Ebre i
el CDR. El col·lectiu ha denunciat el “desgast” que genera la
“repressió” i s’ha solidaritzat
amb les persones que la pateixen.

CONSELL COMARCAL

SANTA BÀRBARA

Inauguració del Curs
de llengua de signes

Es reinicia l’enderroc
de les Cases del Vallès
F

mentació aportada per part de
l’ajuntament, recordant que
van iniciar-se el 12 de novembre amb la presentació del pla
de treball i que van ser necessàries diverses rectificacions
abans no s’han pogut formalitzar totalment. El retard en
l’aportació de la documentació
requerida l’atribueix, possiblement, a l’excès de feina de
l’empresa especialitzada.
El regidor de governació va informar que en un matí es feia la
retirada de fibrociment i en uns
quinze dies l’enderroc total de
les cases. (La Plana Ràdio).

de Jubilats i Pensionistes li van
entregar un ram de flors i un diploma com a membre d’honor
de l’associació.

’Oficina Jove del Montsià
ha donat el tret de sortida
a una nova edició del curs
“Introducció ala llengua de
signes” .
La consellera comarcal i res-

ponsable de l’Àrea de Joventut i
de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat
i LGBTI, Sònia Tomàs, ha qualificat la iniciativa com “el reflex de
la transformació educativa que
estem vivim”.

a dues setmanes, les
obres
d’enderroc
de
les Cases del Vallès es van
paralitzar a causa de la
localització d’amiant i també
per temes burocràtics que
restaven pendents per poder
prosseguir amb les mateixes.
Dimarts passat es va procedir
a la retirada d’aquestes peces
de fibrociment i amiant, un
cop superats tots els tràmits
administratius.
El regidor de Governació, Manel Crespo (ERC), explicava en
una entrevista a la Plana ràdio,
tots els requeriments i docu-

SANT JAUME
HOMENATJA
A L’ÀVIA
CENTENARÀRIA
CINTA LLAMBRICH

Llambrich Sanz, Cinteta de Vildo
com se la coneix al poble, amb
motiu dels seus 100 anys. La Regidora d’Atenció a les persones,
Carla Quesada Magriñà, va fer
la presentació de l’acte recordant la vida de Cinteta. Després
d’unes paraules de l’Alcalde,
Joan Castor Gonell Agramunt,
se li va lliurar la medalla que
atorga la Generalitat a les persones que compleixen 100 anys.

De part de l’Ajuntament, se li va
fer entrega de la primera escultura en honor a la dona Santjaumera Centenària. L’Associació

L

A la Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Jaume va ferse, l’acte-homenatge a Cinta

terres de l’ebre
MÉS
NOTÍCIES
4A MOSTRA D’ART
I FLORS ALS
BALCONS
La regidoria de Cultura de
l’Ajuntament d’Alcanar, amb
la col.laboració de la Biblioteca Pública Trinitari Fabregat,
ja ha posat en marxa la
quarta edició d’Art i Flors als
Balcons amb la voluntat de
continuar treballant per a
l’ornamentació i embelliment
dels balcons amb creacions
artístiques. Les inscripcions
per a la nova edició estan
oberts fins al 14 de febrer.
Art i Flors als balcons és una
gran exposició d’art al carrer
que reuneix obres estampades en teles, que llueixen
als balcons de les façanes
com una reinterpretació de
l’antiga tradició de penjar les
vànoves als balcons. Aquesta
nova edició arrencarà el 2 de
maig pels carrers d’Alcanar
i es podrà visitar durant les
Festes de Sant Isidre, mentre
que a les Cases d’Alcanar
s’inaugurarà l’11 de juliol i
coincidirà amb la festivitat
de la Mare de Déu del Carme.

AJUNTAMENT DE
ROQUETES
L’Ajuntament de Roquetes
informa que des d’ahir dijous,
i fins al 30 de setembre ja es
pot presentar la documentació necessària per demanar
l’ajut per al transport urbà
de la línia Tortosa-Roquetes-Raval de Cristo-Jesús per
a l’any 2020.
D’altra banda, l’Equip de
Govern de l’Ajuntament de
Roquetes també informa
que ha iniciat un projecte de
comunicació directa entre
els veïns de la Raval de
Cristo i el mateix ajuntament
anomenant com a portaveu
del govern a la senyora Núria
Altadill Zaragoza. Per aquest
motiu qui estigui interessat
en ficar-se en contacte amb
ella ho pot fer mitjançant
correu electrònic ravaleta@
roquetes.cat o trucant al
977501511 (de 9.00 a 14.00
hores).
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DELTEBRE
Rècord de participació a la VIII Gala Taurina de
les Terres de l’Ebre amb més de 400 assistents
L

’Agrupació de Penyes i
Comissions Taurines de
l’Ebre va celebrar per vuitè any
consecutiu la Gala Taurina
2019, l’esdeveniment més
important de la temporada de
bous del territori ebrenc.
Durant el transcurs de la vetllada,
que va tenir lloc al Delta Hotel de
Deltebre dissabte passat, es van
lliurar els VIII Premis Taurins Terres de l’Ebre. Aquests guardons,
que presenten dotze categories,
reconeixen la tasca d’aquelles
penyes, comissions, ramaderies i persones vinculades amb
aquesta tradició popular que han
destacat de manera rellevant. Els
guanyadors van ser votats prèvia-

ment pels socis de l’Agrupació de
Penyes i Comissions Taurines de
l’Ebre. La gala també va comptar
amb els Premis Fotogràfics, que
destacaven les millors imatges de
l’any relacionades amb els bous.
A més, va comptar amb xerrades
de protagonistes del món dels
bous, i va servir per fer un homenatge a aquelles entitats que van
complir un aniversari rellevant
lliurant-los els Reconeixements
Taurins Especials. La vuitena Gala
Taurina va batre el rècord de participació amb més de 400 assistents. Es va fer una bona valoració de la temporada subratllant
que les denúncies rebudes s’acaben arxivant i també es va dir que

“per moltes plataformes que neixen per acabar amb nosaltres, no
cedirem. A nosaltres això el que
ens dóna és més força i ens uneix
molt més. No és un debat entre

animalistes i taurins. Ho és entre
animalistes, que som nosaltres, i
els antitaurins que volen acabar
amb la festa més arrelada al nostra territori”.

L’AMPOLLA/EL PERELLÓ ALCANAR
Millores al tram de via Rosa Raga, nova
entre els dos municipis Síndica de Greuges
A

dif ha adjudicat per
561.000 euros dos nous
contractes d’obres per millorar
el sistema de drenatge i dues
trinxeres en el tram de via del
corredor mediterrani entre
els termes municipals de
l’Ampolla i el Perelló..
La constructora DSV assumirà la
primera part de l’actuació, per
un import de 335.000 euros, que
s’allargarà durant quatre mesos i
afectarà un tram d’1,3 quilòmetres. S’han dissenyat dos tipus
de cunetes per evacuar l’aigua,
es construirà un nou de formigó amb tanca metàl·lica a la part
superior i es reposaran les ca-

NIT DE LA
COMUNICACIÓ
La primera Nit de la Comunicació a l’Ebre, amb l’objectiu
reconèixer i posar en valor una
professió i uns professionals, va
ser tot un èxit. Va voler recordar
tots els periodistes i comunicadors que s’han jubilat els darrers
anys. També va rebre una men-

naletes de cablejat de senyals i
comunicacions. La constructora Comsa s’encarregarà, durant
tres mesos i amb un pressupost
de 226.000 euros, de tractar dos
trinxeres en un tram de 200 metres al terme del Perelló.
ció especial Vídeo Ascó Televisió
pels seus 35 anys. També van rebre la benvinguda els nous col·legiats i precol·legiats. La nit va servir
per a anunciar qui rebrà el Micro
Daurat, per la seua trajectòria: la
periodista Amparo Moreno. Prèviament al sopar va haver-hi una
reunió amb el degà del CPC, Joan
Maria Morros, la vicedegana, Núria de José, i el cap de Comunicació, Xavier Puig, convidats a l’acte.

E

l ple del 28 de novembre va
ratificar per unanimitat a
Rosa M. Raga Chimeno com a
Síndica de Greuges d’Alcanar,
les Cases i Alcanar Platja, a
proposta de l’alcaldia.
Serà nexe entre la ciutadania i
l’Ajuntament. Raga ha treballat
sempre pel benestar de les per-

sones. En una primera etapa va
desenvolupar tasques de gestió
i direcció en diferents centres
d’atenció especialitzada de Catalunya. Entre d’altres, ha estat
directora territorial, directora de
la residència de Gent Gran de
Reus i regidora de l’Ajuntament
de Reus.
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l’entrevista

GESSAMÍ CARAMÉS
PREGONERA DE LA CANDELERA
DE L’AMETLLA DE MAR 2020
ISABEL CARRASCO

Foto: París Pastó
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G

essamí va estudiar a
l’Escola d’Hoteleria i
Turisme de Cambrils i es
defineix a si mateixa com una
dona lluitadora, impacient,
creativa i amb l’afany
d’aprendre cada dia.
Amb només vint-i-set anys
està treballant a Barcelona,
al restaurant Lasarte, del Xef
Martín Berasategui amb tres
estrelles Michelin. Una feina que
compagina col·laborant amb el
programa ‘Cuines’ de TV3.
Pregonera de la Candelera
2020 de l’Ametlla de Mar
Sí, van ser moments molt emocionants envoltats d’una mescla
de sensacions, de respecte i de
molts records... Al moment del
pregó estava tremolant, perquè
veia al meu davant a persones
que m’havien vist néixer... Ho recordaré sempre!
La passió per la cuina i la voluntat de fer-ne la teva professió d’on ve?
En acabar la carrera vaig participar en una amiga a una fira alternativa fent dolços. Em va enganxar. Va ser el meu pare qui em va
aconsellar el camí a seguir.
Quin seria el teu heroi o heroïna culinària?
Sens dubte, Ferran Adrià. Ell i el
seu equip van fer uns plantejaments que ningú abans havia fet,
i van obrir les portes a la creació
i a la innovació.
Existeix el “clixé” de cuina
dita femenina?
Jo no el veig. Penso que no es
tracta de si ets home o dona.
Crec que tot depèn de la persona, de la seua creativitat, sensibilitat, experiència i la voluntat de
fer les coses bé.
Quin és el producte que no et
pot faltar mai?
Los ous! (riu). Veuràs, si no tinc
farina normal puc utilitzar farina
d’arròs, i si no tinc sucre poso
mel... però els ous, que no falten!

Un ingredient que et segueix
sorprenent?
Lo blat de moro. M’agrada molt,
tant per la cuina dolça com per
la salada i també m’agrada molt
lo romer.
Si obro la teva nevera que hi
trobaré?
Ara? Res! Tinc molt poc temps
i normalment menjo fora, però
el que trobaries habitualment
seria pollastre, ous, molta aigua
fresca, fruita i verdura, perquè...
sempre intento fer règim! (riu).
Per a tu quines serien les tres
qualitats essencials d’aquesta professió?
Perseverança, paciència i ganes
de seguir aprenent.
Que penses dels concursos
culinaris que actualment
s’estan emetent a la televisió? Alguns reprodueixen
uns patrons d’autoritat, inclús d’humiliació amb el pretext de preparar els estudiants per a les seves futures
condicions laborals.Com ho
veus?
Penso que els programes televisius han anat molt bé a nivell

mediàtic per entendre el món
de l’alta gastronomia, perquè
han donat a conèixer el paper
que té un Xef, un cambrer, un
sommelier... Possiblement abans
no era tan rellevant, però avui
aquesta persona pot arribar a ser
reconeguda internacionalment.
També és veritat que la tele sol
exagerar-ho tot, però sí que a la
realitat hi ha pressió, i en aquest
món com en altres, hi ha una jerarquia i un protocol. S’ha d’entendre que una cuina és un lloc
perillós, i et poso un exemple: si
una persona porta una cassola amb oli roent i no demana el
pas, ja et pots imaginar lo que
pot passar en un petit habitacle
on hi treballa molta gent...
Quin és el teu plat preferit?
Lo romesco de polp que fa la
meua mare.
I postre preferit?
Qualsevol que estigui fet amb
làctics o mantega torrada. Per
exemple, les natilles m’agraden
molt!
Quin és el teu tipus de cuina
preferida, a excepció de la
cuina mediterrània?

A part de la cuina mediterrània,
que és la que més m’agrada, la
cuina mexicana també m’agrada
molt.
De totes les teves experiències, quina seria la que més
t’ha ensenyat?
Farà tres anys que estic treballant al restaurant Lasarte de
Barcelona que té tres estrelles
a la Guia Michelin, i cada dia
aprenc alguna cosa nova.
El teu millor record gastronòmic.
Hi ha molts, però et diria que el
restaurant Hoja Santa de Barcelona, que pertany als germans
Adrià, seria un dels restaurants
que més m’ha sorprès.
Que és lo que endolceix la
teva vida?
La gent que m’estima: la meua
família, els meus amics i amigues..., la meua gent.
Que penses d’aquesta reflexió del filòsof Pierre Bourdieu: “Les mateixes tasques
poden ser nobles i difícils
quan són realitzades per
homes, o insignificants i im-

perceptibles quan són realitzades per dones. N’hi ha
prou en el fet que els homes
assumeixin tasques que es
consideren femenines, i les
realitzin fora de l’àmbit privat perquè siguin ennoblides
i transfigurades... Creus que
encara cuinar és una faena
de dones i una professió
d’homes?
Vull pensar que no, perquè cada
vegada hi ha més dones professionals a la cuina, però també és
veritat que els caps de cuina de
restaurants importants segueixen sent homes. En canvi en
pastisseria sí que trobem dones.
Crec que tan bo o tan dolent pot
ser un home com una dona en
qualsevol ofici, i tampoc veig la
diferència a nivell físic, perquè
jo he carregat olles de caldo de
25 litres tota sola, i hi ha homes
que no poden fer-ho! La Carme
Ruscalleda per a mi és un exemple, perquè ha demostrat la seua
valua en aquest món, i compta amb el respecte de tots els
grans de la cuina, a més d’haver
contribuït, sense cap dubte, a
obrir moltes portes a les dones.
Què hauríem de tastar almenys una vegada a la vida?
A mi m’agradaria tastar un escorpí! (riu). Però sí que aconsello
tastar, almenys un cop a la vida,
lo calamar cru. A mi m’encanta,
perquè és dolç, melós, súper
cremós, i en boca és boníssim!
Si cuinar és el teu primer
amor, quin és el segon?
Cantar. M’agrada molt cantar.
Un restaurant, per a tu és...
Per a mi és una finestra oberta a
la creativitat, una paret on penjar
els teus quadros.
La recepta de l’èxit?
La constància.
El teu somni?
El meu somni seria obrir el meu
propi restaurant. Ja saps, una
cosa petita on poder oferir les
meues creacions.

terres de l’ebre

*El PSC titlla de ‘restricció inversora’ els pressupostos per a les
Terres de l’Ebre. La diputada del
PSC al Parlament per Tarragona,
Rosa Maria Ibarra, ha denunciat
que “el projecte de pressupostos
del Govern de Junts per Catalunya i ERC, amb la complicitat necessària dels Comuns, anunciat
a bombo i plateret pel senyor
Aragonès contempla, pel que
fa a l’Ebre, el pitjor percentatge
inversor de la “nostra història recent”.
*XERTA: dissabte en una jornada de treball, organitzada per
esquerra republicana, els alcaldes d’esquerra dels municipis ebrencs de menys de 2000
habitants van posar en comú
les seues problemàtiques i les
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EDUCACIÓ

MÉS NOTÍCIES
*MANEL DE LA VEGA (PSC) serà
Vicepresident 1r de la Comissió
Ciència, Innovació i Universitats
del Senat; portaveu de Pesca, de
la Comissió d’Agricultura, Pesca i
Alimentació; Portaveu d’FP de la
Comissió d’Educació i FP; i vocal
de la Comissió Mixta d’Adiccions. De la Vega va ser designat
senador autonòmic el 3 de desembre.
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Manel de la Vega.

iniciatives que porten a terme.
La trobada també va donar la
benvinguda a la nova militància
del partit. Es va fer l’entrega del
bolígraf de la iniciativa ‘Escrivim
el futur amb tinta lila’, impulsada
per l’expresidenta del Parlament,
Carme Forcadell. La jornada va
tenir lloc a Xerta.
*APORTACIONS ECONÒMIQUES PER AL DELTA FUTUR.
S’han obert números de compte
per tal de gestionar les donacions econòmiques que es facin
arribar pels danys del temporal i
per treballar, des de la Taula de
Consens, pel futur del Delta.
*BATEA: Jornada sobre la Validació del sistema Dosa3D en vinya i control de Lobesia botrana
mitjançant confusió sexual. Tècnica innovadora que permetrà
controlar la mateixa sense residus pesticides. Serà el 5 de març.

Èxit d’assistència a la V Fira
Internacional d’Universitats EIC
U

n any més, la Fira
Internacional
d’Universitats EIC va tenir la
setmana passada un gran èxit
d’assistència.
Alumnat d’ESO i Batxillerat de
diferents escoles de la demarcació i de la mateixa escola, famílies i personal docent van assistir a la cinquena edició d’una
fira que, un any més, ha acollit
diverses universitats nacionals
i internacionals i institucions
educatives. Va ser una jornada
singular i innovadora en què
també es van oferir xerrades informatives i d’orientació adreçades a tot l’alumnat. Aquesta
és una iniciativa de la Fundació
Escola Internacional del Camp
amb l’objectiu d’oferir a tota la
comunitat educativa del Camp
de Tarragona, Terres de l’Ebre i
sud de Catalunya, alumnes, famílies i professionals de l’educació, informació àmplia i

individualitzada, ajudant als estudiants a trobar la seva millor
opció de futur. La fira és oberta a
tots els alumnes des de 4t d’ESO
fins a 2n de Batxillerat i famílies
de dins i fora de l’escola que
vulguin conèixer de primera mà
l’oferta educativa de més de 30
universitats, públiques i privades, nacionals i internacionals.
Aquesta iniciativa forma part del

Pla de desenvolupament d’activitats d’orientació acadèmica i
professional que segueixen els
alumnes de l’EIC al llarg del seu
procés
d’ensenyament-aprenentatge. La Fira d’Universitats
va néixer per donar solució “al
nostre pla d’orientació però ara
s’obre a tot el territori”. L’EIC
comença ja a preparar la sisena
edició, de cara al curs que ve.
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MÉS
NOTÍCIES
LA GENERALITAT
DESTINARÀ
11,5 MILIONS A
AJUDAR ELS
AFECTATS PER
L’INCENDI DE LA
RIBERA
Els alcaldes de la Ribera
d’Ebre es mostren satisfets
amb la resposta de la Generalitat i també la Diputació de
Tarragona davant els danys
que va ocasionar l’incendi del
passat mes de juny. La Generalitat invertirà 11,5 milions en
pal·liar els efectes de l’incendi
que el passat mes de juny va
afectar més de 4.500 hectàrees entre la Ribera d’Ebre, el
Segrià i les Garrigues. Divendres passat, el departament
d’Agricultura tenia previst fer
efectius els ajuts directes als
pagesos afectats, que pugen
fins als 489.000 euros. A
banda d’això, el departament
també assumirà part dels
interessos dels préstecs pels
pagesos que volen restablir la
producció agrícola.

LA RIBERA D’EBRE
SEU EBRENCA DE
LA MOBILE WEEK
La fibra òptica, la innovació
social digital, el comerç electrònic, el 5G rural o les dades
obertes a l’administració local
estaran, entre d’altres temàtiques, a debat.
Les activitats se celebraran
del 19 al 21 de febrer a la seu
del Consell Comarcal i en altres poblacions de la comarca
adreçades a totes les edats.

MÓRA D’EBRE,
GANDESA I
FALSET ESTUDIEN
MANCOMUNAR
SERVEIS
Els alcaldes de Móra d’Ebre,
Gandesa i Falset estudien
mancomunar serveis per poder millorar la seva prestació

terres de l’ebre

POLÈMICA
Alcaldes i entitats alerten que l’abocador de
Riba-roja perjudicarà la mobilitat a la C-12
P

reocupació entre alcaldes
i entitats socials de la
Ribera d’Ebre que s’oposen a
l’abocador de Riba-roja sobre
les conseqüències que la seva
posada en marxa efectiva
suposarà sobre la població de
la comarca.
Especialment, apunten que el
trànsit de camions, que s’estima
podrà arribar fins als 90 diaris
quan es trobi a ple rendiment,
pot acabar col·lapsant la carretera C-12 i el trànsit de tota la
comarca, que a més arrossega
un dèficit crònic de serveis de
transport públic. Tant els ajuntaments com la Plataforma Ribera
Digna lamenten que l’entrada en

servei de l’abocador, dijous passat, tingui lloc per la via dels fets
consumats i recorden que encara hi ha obert un contenciós
administratiu als jutjats de Tarragona en contra del projecte.
Una “agressió consumada” i una
mostra de la “desfeta del Govern
efectiu”. Així ha qualificat l’alcalde de la Torre de l’Espanyol,
Joan Juncà, l’entrada en funcionament de les instal·lacions
que gestiona l’empresa Lestaca
al terme de Riba-roja d’Ebre. Al
marge de la “petjada ambiental” i
el dany a “l’orgull de territori” per
una comarca que “no vol ser el
macroabocador de Catalunya i
ara ho serà amb dos grans abo-

cadors”, alerta que una de les
conseqüències més visibles serà
el trànsit de camions de gran

tonatge per la carretera C-12, la
principal artèria viària de la Ribera d’Ebre.

GANDESA
“El nou decret eòlic redistribuirà la producció
energètica i traurà pressió a la Terra Alta”
L

a consellera d’Empresa,
Àngels Chacón, es va
tornar a reunir amb els
agents econòmics, socials i
polítics de la Terra Alta per fer
valer que el nou decret que
deroga les àrees prioritàries
d’implantació de renovables
“redistribuirà” i traurà pressió
a la comarca, que rebutja
acollir més parcs eòlics.
D’altra banda, no hi haurà caràcter retroactiu per aturar els
tres parcs tramitats amb l’anterior model i queda en mans de
la justícia que es facin, ja que la
DO Terra Alta i els moviments
socials han presentat un con-

tenciós. Convidats a participar
en la redacció de la nova llei de
transició energètica, declinen
fer-ho si es preveuen més centrals a la comarca i rebutgen
que les autoritzacions acabin
depenent de la voluntat dels alcaldes.
La presidenta del Consell Comarcal de la Terra Alta, Neus
Sanromà, defensa que la Terra
Alta ja ha fet la seva aportació
eòlica i que s’executi una descentralització que eviti la construcció de noves centrals a la
comarca. Per la seua pafrt, el
president de la DO Terra Alta,
Joan Arrufí, explica que segui-

entre els seus veïns i veïnes.
Aquest és un dels temes que
es va posar sobre la taula en la
darrera reunió que Joan Piñol
(Móra d’Ebre), Carles Luz (Gandesa) i Carlos Brull (Falset) van
mantenir. Els alcaldes consideren que determinats serveis,
com la recollida de la brossa, tenen un cost molt elevat que no
es correspon amb la qualitat del
servei que espera la ciutadania.

En aquest sentit, estudien alternatives per millorar la prestació
del servei que passarien per una
gestió i solució mancomunada.
Els 3 ajuntaments també creuen
que mancomunar serveis pot
ser, a escala local, una via a tenir
molt en compte en el pla d’acció de l’Agenda 2030, en el que
respecta a transició energètica,
producció i consum responsable i comunitats sostenibles.

La consellera d’Empresa Àngels Chacon va estar a Gandesa.

ran lluitant contra les centrals
tramitades amb la normativa
anterior i que rebutgen que la

nova llei deixi en mans d’alcaldes l’autorització de futurs centrals energètiques.

terres de l’ebre
MÉS
NOTÍCIES
TERRA ALTA
Els dotze municipis de la
comarca convoquen, en un
acte públic obert a tothom, a
la presentació, que tindrà lloc
el proper dimarts 11 de febrer
(13h) a la sala d’actes de l’Institut Terra Alta de Gandesa,
de l’acord territorial i els compromisos que se’n deriven per
afavorir el desenvolupament
social, econòmic i d’ocupació
digna de la comarca que han
signat representants del
Consell Comarcal i dels dotze
municipis de la Terra Alta de
manera conjunta amb representants del sector públic, de
la comunitat educativa i de les
entitats socials i econòmiques.
L’acord busca donar solucions
als principals dèficits que
presenta la comarca.

CARNAVAL A
DELTEBRE
Deltebre tornarà a viure
el Carnaval, del 14 al 16 de
febrer. Enguany, com a novetat, es realitzarà la Pijamada
Party. Es durà a terme el divendres a la nit i sorgeix com
a una iniciativa dels quintos i
quintes.

I A L’ALDEA
El Carnaval a l’Aldea serà el
dissabte dia 22 de febrer. Hi
haurà premis a les Carrosses
a les Comparses i també
individuals. També a la colla
més divertida. La concentració, a les 16 h, serà a la
plaça Dr Maimó. I a les 16.30
h s’iniciarà la rua. A les 19.30
entrega de premis i a les 20 h
fi de festa amb Dj Torralbo.

JORNADES
CULTURALS A
BENIFALLET
L’Ajuntament comunica que,
dins dels actes de les Jornades
Culturals, demà dissabte a
les 19h al Casal tindrà lloc
l’obra de teatre “Catalans
a la Romana” a càrrec de la
companyia SCER, de l’Ametlla
de Mar. El preu de l’entrada és
de 5 euros.
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ALCANAR
L’Ajuntament reclama que s’ampliï el termini per
executar les subvencions dels aiguats de 2018
L

’Ajuntament d’Alcanar ha
reclamat al Departament
de Presidència que ampliï
el termini d’execució de les
subvencions pels aiguats del
passat 2018.
Davant la impossibilitat de poder
tramitar i executar les obres de
més de 8 milions d’euros en un
màxim de divuit mesos, d’acord
amb les condicions de l’ordre
de cobrament rebuda aquesta
setmana, l’alcalde canareu, Joan
Roig (ERC), ha proposat crear un
front comú amb els municipis
afectats per exigir una rectificació. “Tècnica, econòmicament
i financerament no podem assumir aquesta despesa en tants

pocs mesos. Presidència ho
sap: jo mateix els vaig fer arribar
aquesta inquietud i els vaig dir
que aquestes bases s’havien de
redactar tenint en compte la realitat del territori”, ha apuntat Roig.
Segons argumenta el govern
municipal, Alcanar no pot assumir unes obres d’aquestes característiques en un temps tan
curt de temps atès que s’hauran
de licitar, amb procediments que
requereixen diversos mesos per
completar-se, així com executar-se. Les actuacions, a més, són
cofinançades al 50% pels mateixes consistoris. Això, afegeixen,
“topa de ple” amb la capacitat
així com la planificació econò-

mica i financera d’un municipi de
menys de 10.000 habitants. Unes
circumstàncies, retreuen, que no
ha tingut en compte Presidència.
Tot plegat, resumeixen, posa en
perill una part molt important de
les subvencions, que es podrien
acabar perdent si els terminis no
es flexibilitzen o amplien nota-

blement. “Després del temporal
Glòria, representants de Presidència ens van visitar i els vam
exposar quina és la nostra realitat,
que és molt diferent de la de les
grans ciutats de Catalunya. Per
això ens sobta que hagin redactat
les bases d’esquena al municipi i
al territori”, s’ha queixat Roig.

L’AMETLLA DE MAR

GRUP BALFEGÓ

Nova biblioteca al
parc del Bon Repòs

Recollida de tonyines
arribades a la costa

L

B

’Ametlla comptarà amb
una nova biblioteca
pública.
L’edifici es construirà al parc del
Bon Repòs i tindrà una superfície d’uns 1.000 m². L’alcalde
Jordi Gaseni ho va anunciar divendres passat, durant el pregó
de la Festa Major de la Candelera. El nou equipament cultural
estarà situat al sector nord-est
del parc, on ara hi ha l’Espai
Jove Bon Repòs. L’alcalde va
explicar que han començat els
tràmits per finançar el projecte, demanant una subvenció al
Departament de Cultura. Dins

PRIMERS ALDEANS
DE L’ANY
L’equip de Govern de l’Ajuntament ha visitat a la primera aldeana i aldeà de l’any. Noor Fatima Iqbal (pares Khawar Igbal
i Toshiba Anwar), va nàixer el 5
de gener. Pau Rodríguez Mulet
(pares Lluís Rodríguez i Emma
Mulet), va nàixer el 7 de gener.

l’edifici, a més de la mateixa
biblioteca, també es projecten
altres espais com sales d’exposicions o d’assajos, així com un
bar. Tot plegat, afirmava Gaseni,
amb la voluntat de connectar
les zones verdes del parc i el
temps d’esbarjo amb la cultura.
La nova biblioteca farà que l’actual, que s’ha quedat petita, pugui destinar-se a altres serveis
públics. Aquesta actuació se
suma a la inversió que el consistori farà per adquirir el solar annex a la Sala de la Societat, per
donar més espai al món cultural
calero.

alfegó, empresa
especialitzada en pesca,
aqüicultura i comerç de
tonyina roja de l’Atlàntic i el
Mediterrani, que treballa des
de poques hores després del
final del temporal Gloria en
la recollida de les tonyines
roges trobades, afronta
l’últim tram d’aquesta
operació.
Cal destacar que Balfegó ha
ofert contenidors per a que els
pescadors de la zona puguin dIpositar els exemplars trobats, i
compensarà, a través de la seva
assegurança de responsabilitat

civil, a aquells que tinguin o hagin tingut pèrdues per captures
accidentals de tonyina roja.
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CELMA

MICHEL

PRIMERA CATALANA
Un Ascó minvat dóna
la cara a Sant-boi (1-0)
L

L’ÈXIT DE 4 EQUIPS
EBRENCS
Jo sóc un enamorat del planter,
dels filials i de la joventut.
Quan el Tortosa, Rapitenca i
Amposta estaven a la tercera
divisió, passaven olímpicament
de tenir un filial i així donar
oportunitats als jugadors que
acabaven el seu cicle de futbol
base; mentre el cost d’algun
jugador era com el d’un filial.
No obstant, quatre equips han
interromput amb força en les
últimes 7 campanyes i tots amb
èxit: com el Tortosa passava de
tenir un filial, el seu rival l’Ebre
Escola va aprofitar l’ocasió i va
crear un amateur al 2013. Al
2015, l’Amposta va recuperar
el filial i al 2017 la Rapitenca. A
l’Ebre Escola en sis temporades
li va arribar l’èxit del seu treball,
amb l’ascens a tercera catalana.
La Rapitenca, al primer any,
campió de 4a. L’Amposta B, en
quatre campanyes, ascens a la
3a. I enguany ho pot aconseguir
el Gandesa B. Aquests filials
costen poc (10000 euros) i
aconsegueixen que molts jugadors puguin continuar jugant
a futbol i fer una gran pinya
al vestidor. Gran treball dels
entrenadors d’aquests 4 equips:
Joel, Cristian Torta, To, Vaquer,
Eulogi, Xavi Subirats, Ramon
Sancho, Joan Subirats i Maza.
És positiu veure aquests joves
equips gaudint cada setmana,
fent futbol de futur i donant un
valor afegit a la tercera catalana.
El Tortosa, sense filial, no dóna
exemple al seu futbol base. I així
porta des dels 80.

SERGI MAS
Farà ja uns 20 anys, una matinal
de diumenge a la Devesa, la
Penya Barcelonista Anguera visitava la Rapitenca. Després del
partit vaig conèixer a Manolo
Márquez, entrenador de l’equip
barceloní. Una gran persona. I
un tècnic que va progressar des
de llavors, arribant a la primera
divisió, fa unes campanyes,
quan va dirigir a las Palmas.
Manolo, tot i entrenar a la que
diuen és la millor lliga del món,
era igual de proper a las Palmas
que a la Penya Anguera. A
través de Manolo Márquez vaig
tenir l’ocasió de conèixer a un
actor i periodista mediàtic entre
els més mediàtics. Un dia, a la
redacció encara de la revista
Minut 91, vaig rebre una trucada: “Bon dia Michel. Sóc Sergi
Mas”. Márquez és proper. Sergi,
també. Mas era i és un apassionat del futbol territorial. Va
contactar amb mi perquè estava
fent un anuari del futbol català.
I jo el vaig ajudar a completar-lo
amb els equips de la província
de Tarragona. Des de llavors
que tenim relació. Ell segueix
fent gran el futbol regional com
a comunicador. I ara està treballant amb una altre projecte que
aviat presentarà. Parlo de Sergi
Mas perquè la setmana passada
em va donar suport per una
incidència que vaig viure a la
Ràpita i que va lamentar. Des de
la distància, i com a company de
la comunicació, m’ha fet costat.
El meu agraïment a un personatge mediàtic com pocs i que
destaca per la seua humilitat i
humanitat.

MINUT 91 . A CANAL TERRES DE L’EBRE
DIUMENGE (22.35 h). Dilluns 16.30h. Resums amb els gols: AscóMartinenc, Gandesa-la Sénia, Móra Nova-Ampolla, Camarles-Ulldecona,
Aldeana-Ebre, Godall-Batea, Olimpic-Catalònia, la Cava-Arnes, Jesús i
Maria-Ametlla i Gandesa B-Fatarella. Intervindran: Serrano (la Sénia),
Nando (M Nova), Robert Avinyó (Godall), Gilabert (la Cava) i Roca
(Olimpic). Convidat: Camarero (Gandesa)

’Ascó va perdre en la visita
al segon, el Santboià (1-0).
L’equip de la Ribera no ha començat bé l’any: 1 punt de 12
(tres derrotes seguides). Però
diumenge, a Sant-boi, en un
partit amb doble valor de punts
en la lluita per les primeres places, va donar la cara. I és que
les adversitats van ser moltes. Hi
havien fins a sis baixes. Jugadors
com Nico i Pachu van haver de
jugar de centrals. Tot i això, l’Ascó va estar viu dins del partit. El
Santboià va dur la iniciativa i va
tenir les ocasions més clares.

No obstant, no marcar i va donar vida a un Ascó que fins i tot a
la represa va tenir situacions per
poder fer el 0-1. Posteriorment, i
amb més inconvenients com la
lesió de Quim, l’Ascó es va haver
de fer més enrrera i el Santboià
va empènyer fins que Dani va establir l’1-0 al minut 87. El tècnic
Jordi Font deia que “sabíem de la
dificultat per les 6 baixes de titulars. Vam donar la cara. Vull felicitar als meus jugadors per l’entrega i l’actitud. Els jugadors han
demostrat que s’adapten molt
bé, sigui la posició que juguin”.

PROPERA JONADA
PRIMERA CATALANA
Ascó-Martinenc diu 16h
SEGONA CATALANA
DISSABTE
Móra N-Ampolla 16.30h
Cambrils U-Tortosa 17.45h
Riudoms-Bonavista 18h
DIUMENGE
Rapitenca-Roda 12h
Camarles-Ulldecona 16.30h
Gandesa-la Sénia 16.30h
Perelló-Montblanc 16.30h
Amposta-Canonja 17h
Pobla B descansa
TERCERA CATALANA
DISSABTE

UE RAPITENCA

Flix-Rapitenca 16.15h

Pas endavant (2-3)

J i Maria-Ametlla 11.30h

DIUMENGE
Aldeana-Ebre E 12h
La Cava-Arnes 16h
Olimpic-Catalònia 16h

L

a Rapitenca no guanyava
fora des del 20 d’octubre.
Dissabte va tornar a fer-ho, a
Cambrils (2-3). Una victòria que
referma la reacció de l’equip,
molt motivat en els darrers partits. La Rapitenca va tenir resposta i va capgirar el marcador
una vegada el Cambrils Unió
es va posar amb el 2-1. Els rapitencs van acabar amb deu per
l’expulsió de Ròdenas.
Han sumat 10 punts de 12.
L’equip ha recuperat sensacions.
Amb l’empat del líder Gandesa,
la Rapitenca és ara segona, a
punt dels terraltins.
D’altra banda, el culebró dels
darrers mesos s’ha acabat.
Brayan té la baixa i ja és del
Benicarló. Segons va informar,
ha hagut de pagar els 3000 fixats en contracte, una quantitat
que, no obstant, ja es va aportar

S Bàrbara-Roquetenc 16.30h

Godall-Batea 16.15h
R Bítem-S Jaume 16.30h
Corbera-Amposta 16.30h
QUARTA CATALANA
DISSABTE
Tivenys-Alcanar 15.30 h
La Cava-Masdenverge 16h
Gandesa-la Fatarella 16.30h
DIUMENGE
Benissanet-R Bítem 16h
Ginestar-Pinell 16h
Brayan ja té la baixa de la Rapitenca
i és nou jugador del Benicarló.

Catalònia-Olimpic 16.30h

temps enrera, però sense que
llavors se li donés la baixa.

FEMENÍ		

Descans: Xerta i Ebre E

Ginestar-J i Maria avui 20h

CANAL TERRES DE L’EBRE

Batea-Roquetenc 16h

Partits transmesos

R Bítem-Plana B 20h

P

artits que es transmetran el
cap de setmana a Canal TE.
Dissabte (22 h), Gandesa B-Fatarella. 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

E Delta-Campredo 18.30h
Plana A-Gandesa 19.30h
Alcanar-Tortosa Eb diu 10.30h
Tortosa Eb B-Rapitenca 12h
Arnes A-Arnes B 12h
SEGONA DIVISIÓ FEMENINA
Tortosa E-Tecnifutbol diss 17h

esports
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SEGONA CATALANA

A RODA DE BERÀ

El líder Gandesa topa
amb la Pobla (0-0)

L’Amposta mostra
l’altra cara (1-2)

E

L

l líder Gandesa va empatar
a la Pobla (0-0).
Segons el tècnic, Guillermo Camarero, “el partit se’ns va travar
des de l’inici. I he de dir que va
ser mèrit de la Pobla que va ser
un rival molt treballat per contrarrestar-nos el nostre joc. Va
fer un molt bon plantejament i
va saber crear-nos dificultats. A
més de tot això, també és cert
que nosaltres no vam tenir les
idees clares ofensivament, no
vam ser prou ràpids en la circulació i, tot i intentar obrir el
camp, no vam poder tenir profunditat ni crear ocasions. Tal
com estava el partit, accions a
pilota aturada podien decidir i

d’aquesta forma vam disposar
de les dues possibilitats amb un
córner al final i amb un tret de
falta de Gumi al pal”. No obstant,
Camarero també deia que “en
l’aspecte defensiu, tot l’equip va
mantenir la regularitat i va estar
força bé i per això tampoc ens
van fer ocasions. Hem de millorar en partits que ens vindran
i en els que els rivals buscaran
contrarrestar el nostre joc com
va fer-ho la Pobla”. Diumenge,
el Gandesa rebrà la Sénia. Marc
Blanc tornarà a l’equip així com
Revuelta. Guerola serà baixa per
targetes. Dilla i Albert segueixen
recuperant-se, més a prop de
poder tornar.

’Amposta va guanyar al
camp del Roda (1-2).
Xavi Cid, tècnic de l’Amposta:
“l’equip va mostrar l’altra cara,
amb molta intensitat i ben posat. La primera meitat va ser molt
bona. Ja aviat ens van anul.lar un
gol en una falta lateral. Vam seguir i Carles, amb assistència de
Marc, va aconseguir el 0-1. En
defensa no vam fer concessions.
Només en dues jugades, que
van ser les dues aproximacions
amb perill del Roda. Pel demés,
l’equip va ser un altre, recuperant
sensacions. Arran d’una bona
combinació entre Àngel i David,
aquest darrer va fer el 0-2. A la
represa, el Roda va jugar molt di-

recte, pressionant molt. I ens va
crear dificultats. No obstant, amb
l’entrada de Tomàs, vam recuperar control del joc. Malgrat això,
en una contra en què no vam fer
bé el balanç defensiu, el Roda va
establir l’1-2. Quedava un quart i
semblava que patiríem molt. Però
no va ser així perquè l’equip va tenir molt d’aplom i, a més defensar
amb molt d’ordre, va aprofitar espais creant fins a quatre ocasions.
Felicito als jugadors. Van traure
orgull quan ho necessitàvem”.
Gito, Guillem i Ferreres (a la banqueta) van ser baixa. L’Amposta
agafa aire després d’haver sumat
1 punt de 12. Ayuso ha demanat
la baixa. Ha fitxat amb l’Ebre.

A LA SÉNIA

GOL DE VICENT

Línia ascendent del
Camarles (0-3)

El Perelló empata a la
Canonja (1-1)

E

competir hem de fer-ho jugant
amb molta intensitat i actitud
i diumenge no fou d’aquesta
manera”. A les baixes locals, es
va afegir Pol, amb molesties al
genoll. Beranuy serà operat avui.
L’argentí Nicolàs va debutar amb
bones sensacions. Kiki, tècnic
del Camarles: “l’equip està treballant i competint molt bé i té
ara confiança. I es nota. Sabíem
que seria un partit complicat, al
camp del tercer, però es va respondre amb atenció en defensa
i amb eficàcia en les ocasions.
Hem de seguir així”. Sergi José,
Roger i Sergi Curto, amb un tret
des de 30 metres, van marcar.

E

l Perelló va empatar al camp
de la Canonja (1-1).
Un punt meritori, tenint en
compte que la Canonja està en
una bona línia de resultats. Un gol
de Vicent, avançada la represa, va
valdre l’empat.
Antoni Teixidó, el tècnic, comentava que “cal valorar el punt
perquè tot el que sigui sumar és
positiu, i més fora de casa. No
obstant, penso que, tot i anar
molts minuts a remolc del marcador, vam tenir possibilitats per
haver guanyat. Però ens manca
gol i això s’acusa per poder traure
millors resultats encara. De totes formes, satisfet amb l’equip”.

Teixidó afegia que “al primer minut vam tenir una ocasió clara.
Després el partit es va igualar i la
Canonja es va avançar amb l’1-0.
A la segona meitat vam fer un parell de canvis i vam dominar més,
però no era fàcil crear perquè ells
estaven ben replegats i sortien
a la contra. Així ells van tenir un
parell o tres de situacions per a
marcar Nosaltres vam insistir i a la
sortida d’un córner Vicent va empatar. Amb l’1-1, vam gaudir també de situacions per haver fet l’12. No obstant, valorem l’empat”.
El Perello ha sumat 7 dels darrers
9 punts. Té un partit menys que
es jugarà el dia 22.

les baixes de l’equip, cal afegir la
del davanter faldut, Dani, que en
el darrer dia del mercat d’hivern,
va fitxar amb l’Acer de Sagunt. Albert Bel, el tècnic, deia que “no és
cap excusa però la setmana va ser
complicada amb les lesions que
teníem de Corella i Moha i la baixa de darrera hora de Dani. Baixes
importants. Malgrat això, presentàvem un equip competitiu que
havia de tenir opcions, com així
va ser. El partit va ser igualat, amb

alternatives, si bé la iniciativa del
joc va ser nostra en moltes fases
tenint accions per avançar-nos al
marcador. A la represa, amb els
minuts, ens vam partir una vegada el nivell físic va minvar. Per
això vam deixar massa espais a les
esquenes i ells van aprofitar per
fer contres i disposar de dues o
tres opcions. D’aquesta manera,
ens van fer mal. El partit, ja molt
avançada la represa, estava obert.
Miguel va marcar, amb passada

de Paez, l’1-0, que fou anul.lat
per fora de joc. Miguel assegura
que la pilota anava per davant.
De l’1-0 es va passar al 0-1, ja a
darrera hora, en una contra visitant. Va ser un cop dur perquè
teniem una bona ocasió per seguir enganxats a les posicions
més privilegiades. Esperarem la
recuperació de Corella i saber
que té exactament Moha. I haurem de buscar una incorporació
per la baixa de Dani”.

l Camarles va guanyar a la
Sénia, frenant la progressió
dels locals. Ha sumat 10 punts
dels darrers 12 (0-3).
Serrano, tècnic senienc, estava
disgustat amb el joc de l’equip:
“la valoració del partit no potser
bona, primer pel resultat però
també pel joc, que fou irregular. Hem de ser més ambiciosos
i no conformar-nos amb poder
quedar a mitja taula, ara que estem distanciats de les places de
descens. Podem fer una temporada molt bona i l’objectiu ha
de ser aquest. I no pot semblar
que la temporada ja està feta.
No és així. Sabem que si volem

DANI QUESADA
(ULLDECONA) FITXA
AMB L’ACER DE
SAGUNT
Després de dues victòries seguides, l’Ulldecona podia fer un
salt de qualitat. Però com el dia
de la Pobla, en la jornada 15, no
va poder fer-lo en caure a casa,
ara contra el Riudoms (0-1). A

17

MÓRA LA
NOVA
DINÀMICA
NEGATIVA (1-0)
Al Móra la Nova no li va bé el
2020. Va acabar l’any passat
amb molt bones sensacions.
Però ara només ha sumat 1
punt de 12. Dissabte va perdre a
Montblanc (1-0). El tècnic Nando Garcia, del partit, deia que “la
veritat és que vam començar-lo
bé i en els primers 15 minuts vam
disposar d’ocasions per avançar-nos al marcador. No obstant,
després, amb els minuts, vam
deixar de fer el que devíem i el
que havíem plantejat i, tot i que
vam poder controlar les contres
del Montblanc, ja no vam tenir
control del joc. A la represa vam
fer canvis i retocs per desatascar
el partit, i semblava que podíem
fer-ho, creant algunes situacions
de gol. Però no vam marcar i el
Montblanc va creure que podia i
en contres i amb accions a pilota
aturada va fer sensació de perill.
I així va marcar. El gol rebut és el
reflex de la dinàmica que estem,
arran d’un llançament de banda.
I ja no vam poder reaccionar.
Hem de seguir, estant units per
revertir la situació actual”.

IKER CID DEBUTA
AMB EL TORTOSA
El Tortosa va guanyar el Bonavista (3-0). Va crear moltes
ocasions però li va mancar culminar-les. Samu va fer l’1-0 a
la primera meitat, però els de
German no van poder sentenciar fins la represa amb els gols
d’Aleix i de Nacho, de penal.
Amb els roigiblancs va debutar
el darrer fitxatge: Iker Cid.

equip

GF

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

37
40
38
38
30
28
27
34
29
27
33
28
22
20
22
20
14

GC PNTS

13
22
23
29
24
24
21
25
24
23
32
37
32
27
42
46
43

*El borges s’ha retirat

38
37
34
32
31
27
27
27
26
26
25
19
19
15
13
12
9
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0-3: R-BÍTEM,LÍDER
FERM A ROQUETES

CORBERA-ALDEANA,
FINAL POLÈMIC (2-3)

El R Bítem va mostrar en el derbi
a Roquetes la seua condició de
líder que creix setmana setmana (0-3). Moha, en plena forma,
va fer el 0-1 al primer temps.
Mimoun, emergent, amb un
gran tret des de fora de l’àrea
va marcar el segon gol ja a la
represa. Moha, de falta directa esplèndida, va assolir el 0-3.
Miquel Campos, cap de premsa
del Roquetenc: “el R Bítem es va
avançar aviat però amb els minuts nosaltres vam reaccionar i
vam tenir ocasions per empatar.
A la represa, el partit va seguir
igualat però el 0-2 va refermar
un líder que se li nota que ara té
molta confiança pel liderat. Amb
el 0-2, els de Bítem van controlar el joc i van sentenciar amb el
0-3”. Fou la primera derrota de
l’any d’un Roquetenc (8 punts de
12) que segueix sense guanyar a
casa. L’equip visitarà en la propera jornada el Santa Bàrbara.
El R-Bítem porta sis victòries seguides i es troba ara en un gran
moment.
En la propera jornada, diumenge
rebrà el cuer Sant Jaume. Posteriorment, visitarà el filial de la Rapitenca.

Josera López, del Corbera: “va ser
un partit molt disputat en el que,
per a mi, a la primera meitat nosaltres vam estar millor. Vam fer l’10, però l’Aldeana va empatar poc
abans del descans. A la represa,
ells van sortir pressionant de forma diferent. I va ser mérit seu: ens
van fer dos gols. Nosaltres ens
vam posar dins del partit amb el
2-3 i vam lluitar fent l’empat al 94.
Per un fora de joc inexistent (ells
també van reconèixer-ho) ens van
privar d’un punt que mereixiem. Es
el segon partit dels 4 d’enguany
que decisions arbitrals ens condicionen“. Bartolo, de l’Aldeana: “sabíem que seria un partit complicat.
El Corbera fou intens i molt directe. I això ens dificultava molt la
creació. Va haver molt de desgast
físic i ells, a més, van avançar-se
amb un gol bonic. Va ser important empatar abans del descans
amb el gol de Lucero. A la represa,
vam sortir forts. Va ser la fase que
més vam poder jugar a camp contrari i vam fer dos gols, de Robert i
Jonatan. No obstant, de penal, ells
van fer el 2-3. I se’ls va anul.lar una
jugada de gol per fora de joc. Victòria molt valuosa en un partit amb
un final amb nervis”.

Dalt, aficionats i directius de l’Arnes que han fet hores extres per recuperar el camp després de la pluja i la neu.
Baix, celebració de l’aniversari de José Luis Tarrazona, al camp de l’Amposta, amb amics i companys de ‘partida’’.

LA CAVA GUANYA A
LA CALA FRENA LA EL BATEA ES RETROBA CATA-S BÀRBARA,
RATXA DE L’OLIMPIC AMB EL TRIOMF (3-1) EMPAT SENSE GOLS LA RÀPITA (1-2)

EL GODALL PROTESTA
AL CAMP DE L’EBRE

L’Ametlla (7 victòries i 1 derrota
en 13 partits) va remuntar contra l’Olímpic en partit de festa
major (3-2). El morencs portaven 11 triomfs de 12 jornades.
Ivan Romeu, de l’Ametlla: “va ser
un partit molt complicat davant
d’un equip capdavanter, en ratxa,
i que té bons jugadors. El partit,
per moments, s’hagués pogut
decantar d’un costat o de l’altre.
Amb l’1-2 ells van fer més sensació de poder fer el tercer gol.
Però la clau va ser seguir vius a la
represa, i fruit de l’empenta, i encoratjats per l’afició, vam capgirar
el marcador”.
Roca, de l’Olímpic: “a la primera
meitat vam reaccionar una vegada vam rebre l’1-0 en una contra culminada amb un gran tret.
L’equip es va sobreposar i va remuntar amb l’1-2. A la represa,
ells van pressionar més amunt i el
partit es va igualar. Però el teníem
controlat i vam fer un parell d’accions per marcar l’1-3. La jugada
clau fou un penal que va suposar
el 2-2. El meu jugador diu que va
ser inexistent. Després en una acció desafortunada va venir el 3-2.
Sap greu la derrota. Malgrat perdre, l’equip va fer un bon partit”.

L’Ebre va véncer el Godall (3-0)
en un partit que va decidir-se
als darrers minuts i amb els godallencs molestos per decisions
arbitrals.
L’Ebre va començar bé el partit, tenint el domini i ocasions.
Tornel, el golejador des que ha
arribat, va haver de ser substituït per lesió. El Godall, però, amb
els minuts, va igualar el partit i va
avisar en un parell de rematades.
No obstant, quan millor estava el
Godall, una contra local va ser
l’1-0, al 40. Gol d’Eric després
de jugada de Pau. A la represa,
el partit, d’entrada, va tenir poc
ritme. L’Ebre no es trobava còmode i era massa directe. No
obstant, amb els minuts, va crear opcions amb espais (dues en
fores de joc clars). Però els de
Xavi Subirats no van encarrilar
un partit que se’ls va complicar.
Al minut 85 va arribar el gol anul.
lat al Godall. L’àrbitre xiula fora
de joc però no sembla que Royo
toque la pilota. Acte seguit, de
l’1-1 es va passar al 2-0, obra de
Pep (els godallencs van demanar
falta al porter). I després, amb el
Godall entregat, Anas, amb velocitat, va fer el 3-0.

El Batea va guanyar el Jesús i
Maria (3-1) i recupera la dinàmica positiva. És tercer. El partit
va ser molt intens a la primera
meitat, amb alternatives, si bé
els locals van tenir més opcions.
No obstant, el J. i Maria també
va crear-les però Selu, porter
que debutava, va estar encertat.
El terraltins es van avançar a la
sortida d’un córner (gol d’Edu). I
en els darrers minuts del primer
temps van tornar a ser letals,
amb l’aparició de Vilanova i del
pichichi Ferri. Ells dos van fabricar el 2-0, obra de Ferri. Poc
abans del descans, un penal que
va suposar expulsió del visitant
Borràs, fou el 3-0. Ferri, a l’estil
Panenka, va transformar-lo. A la
represa, la intensitat del joc va
baixar. El Jesús i Maria va fer el
3-1, però no va poder entrar en
el partit. El Batea, a la contra, va
gaudir de possibilitats també per
ampliar l’avantatge. Els visitants
van acabar amb nou per l’expulsió del porter Marc i el Batea va
fer-ho amb deu per l’expulsió
de Ferri. L’àrbitre a l’acta va aclarir que s’havia precipitat perquè
volia traure la groga enlloc de la
vermella. Al final, 3-1.

Catalònia i Santa Bàrbara van
empatar sense gols. Chema,
tècnic del Catalònia: “a la primera meitat no vam estar gens
bé. Jo diria que, sobre tot els primers 25 minuts, van ser els pitjors des que estic a l’equip. Durant el primer temps, el Santa va
ser dominador del joc i va tenir
opcions clares per avançar-se. A
la represa vam estar millor, més
posats i jugant més a camp contrari. Així vam crear opcions però
també cal dir que Santa Bàrbara
va gaudir de les seues a la contra. Al final, 0-0 i sensacions de
que hem de seguir treballant,
millorant molt, sobre tot en ser
més competitius durant els 90
minuts”. Parra, tècnic del Santa
Bàrbara: “a la primera meitat vam
estar força bé, ben posats en el
partit i vam tenir el control del
joc, creant diverses ocasions. A
la represa el Catalònia va pressionar més amunt i ens va obligar
a defensar-nos més enrera. Ells
van tenir les seues opcions, però
nosaltres, a la contra, també vam
fer les nostres”. El Santa porta 3
empats en 4 partits. El porter
Pau Prades va jugar contra el seu
exequip.

Mario Maza, de la Rapitenca: “primera meitat igualada amb poques
opcions. A la represa vam tirar per
avant i vam jugar bastant bé, amb
arribades per les bandes i moltes
ocasions. Ells es va avançar amb
un penal injust. Podia ser joc perillós però mai penal. Abans, en
canvi, en va haver un altre, no
xiulat. I també van haver-hi un
parell de jugades dubtoses dins
la seua àrea que no es van xiular.
Però no em queixo de l’arbitratge. Amb l’1-1 vam merèixer fer el
2-1 i el 3-1. Però va faltar encert.
Tot i la derrota, content. L’equip
progressa”. Carlos Gilabert, de la
Cava: “la primera meitat va ser del
tot igualada, amb poques opcions. A la represa el partit va seguir
igualat. Vam continuar ben posats
i vam fer un pas avant, però sense
poder crear possibilitats clares. Va
haver un penal a Manel, no xiulat.
I després si que es va xiular un que
fou el 0-1. Ens vam quedar amb
deu (la segona targeta no ho era)
i la Rapitenca va apretar molt i ens
va empatar, tenint altres situacions de gol. L’equip va reaccionar
i, amb espais, en una contra, Juan
Marcos va fer l’1-2. Triomf valuós
per la confiança i per progressar”.
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PUNTS AMB DOBLE EL FLIX TORNA A
VALOR PER A L’ARNES GUANYAR (0-5)
L’Arnes, després de dues setmanes sense jugar, va vèncer a l’Amposta B (2-3), en un duel amb doble valor de punts. To, tècnic de
l’Amposta B: “no ha de ser excusa
però teníem fins a sis baixes. A la
primera meitat ens va costar molt
i no vam poder controlar el partit,
tot i que amb un gran gol de Sergi,
vam empatar abans del descans.
A la represa, aviat, vam rebre l’1-2
però Sergi, amb un altre gran gol,
va fer el 2-2. Llavors sí que vam
tenir una fase de control del joc
durant uns 15 minuts, amb ocasions. No obstant, no vam marcar i
si que va fer-ho l’Arnes. En general, ens va tornar a faltar ser més
contundents en defensa i això
ens penalitza”. L’Amposta incorpora a Ortiga. Pau, Arnau, Xavi,
Canos, Ferran i Alonso eren baixa. Roger, de l’Arnes: “victòria important, davant d’un rival directe,
i més després de dues jornades
sense jugar. Pas ferm per distanciar-nos de la zona de descens. A
més, estic content perquè l’equip
va tenir les idees clares de com
ha de competir. I així tirarem per
amunt. Excepte uns 10 minuts,
amb el 2-2, la resta de partit vam
tenir prou control del joc”.

El Flix va guanyar a Sant Jaume
(0-5). En 11 jornades, fins dissabte, només havia sumat una
victòria. Anton, del Sant Jaume:
“penso que a la primera meitat
va estar millor que el Flix, tenint
més ocasions. Però ens costa
molt marcar. I ells, amb molta
més pegada, van aprofitar errades nostres per fer el 0-1, amb
un tret des de 60 metres, i el
0-2, a poc del descans. A més,
ens vam quedar amb deu i això
i la poca efectivitat que tenim, ja
ens va Minvar. I a la represa, ells
van ser eficients i cada arribada
era ocasió clara o gol. I així fins el
0-5. Seguirem treballant, intentant-ho com fins ara”. El porter
del Sant Jaume està lesionat.
Manel Landa, del Flix: “per nosaltres era important guanyar
per recuperar confiança i sensacions. El Sant Jaume va intentar-ho però sense encert i nosaltres, tot i no tenir massa ritme
en el joc, vam decidir ja al primer
temps amb el 0-2. Ells es van
quedar amb 10 i nosaltres, a la
represa, vam intentar tocar més
la pilota i així vam crear opcions
fent els altres gols”. Magí (3), Luis
i Amador van marcar.
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TERCERA

GF

GC PNTS

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

43
43
68
56
39
45
33
38
34
33
33
40
27
28
22
35
24
8

14
18
44
31
30
32
19
33
32
32
38
27
35
38
37
49
54
86

QUARTA

GF

GC PNTS

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

41
39
37
31
41
28
32
30
24
20
25
18
26
17

19
18
22
10
22
24
29
30
29
35
42
42
44
43

45
41
40
38
33
32
32
31
29
28
26
25
23
18
18
14
6
0

34
33
31
30
27
27
24
22
17
14
11
10
7
4

EL PINELL ES SITUA
COM A LÍDER (1-0)

GINESTAR-TIVENYS,
REMUNTADA LOCAL

El Pinell va guanyar l’Ebre Escola (1-0) i és el nou líder. Un
gol de Bicho va valdre el triomf
per als pinellans. Blai, delegat del Pinell: “l’equip va fer un
molt bon partit. I el resultat final
fou molt injust, curt. Destacar
la gran actuació del porter de
l’Ebre. Va costar però la insistència va portar el gol de Bicho
(73’). L’arbitratge no va estar a
l’altura. Va ser per estudiar-ho”.
Xavi Vaquer, tècnic de l’Ebre
Escola B: “molt satisfet del partit al camp d’un rival amb bons
jugadors i amb molt d’ofici. És
cert que ells van tenir ocasions
però nosaltres vam jugar amb
molt d’ordre; ens vam adaptar al
partit i, a la contra, també vam
gaudir de les nostres possibilitats. Llàstima la pèrdua de pilota
en una zona en què no es pot
tenir i que va desencadenar l’10. Però, en qualsevol cas, molt
content de l’equip, del treball.
Finalment, m’agradaria parlar de
l’àrbitre. No ho faig mai però en
aquesta ocasió vull destacar-lo.
No ens va donar ni ens va prendre res. Però va ser molt valent,
sent dificil xiular en un camp
així”.

El Ginestar, després de 4 jornades, va tornar a guanyar (4-2).
Guiu, del Ginestar: “vam començar molt bé, fent l’1-0 i tenint opcions. Partit dominat. Però amb
els minuts vam estar imprecisos
i es va complicar quan ells, més
posats, van remuntar amb l’1-2.
Al descans vam fer retocs i a la
represa vam millorar, amb ocasions. Però ells, a la contra, també
en van tenir de clares per a marcar l’1-3. El porter David va estar
molt encertat. De l’1-3 es va passar al 2-2 i al final van remuntar
amb el 4-2. Vam acusar nervis
pels darrers resultats però content pel triomf davant d’un bon
Tivenys”. David Montardit, del
Tivenys: “tot i que vam anar molt
limitats, 11 jugadors de camp i 2
porters, vam donar la cara, fins
que el físic va aguantar. El Ginestar va marcar aviat l’1-0 i va tenir
altres opcions per encarrilar el
partit. Però sobre el minut 30, el
duel es va igualar i nosaltres vam
remuntar. A la represa, vam jugar
ben posats i vam tenir opcions a
la contra. Vam perdonar l’1-3. En
el darrer quart, les forces van baixar i el Ginestar va acabar capgirant el marcador amb el 4-2”.

EL CATA EMPATA A DEBUT DE CRISTIAN L’ALCANAR FRENA EL SISCO MARTÍ, DEL R-BÍTEM B, NO MOSTRARÀ
LA FATARELLA (1-1) AL MASDENVERGE BENISSANET (2-1)
LA PANCARTA ‘TOTS SOM UN EQUIP’
Robert Costa, de la Fatarella: “a
la primera meitat vam estar poc
intensos. I no van haver-hi ocasions. Ells, al final del primer temps,
es van quedar amb deu. A la represa ja vam estar un xic millor
i vam tenir ocasions que el seu
porter va evitar. Ells van defensar-se amb ordre. Quan vam fer
el més complicat, que fou marcar l’1-0, 3 minuts després ells
van empatar en un córner”. Pau
Alegria, del Catalònia: “la primera
meitat va ser igualada. Poc abans
del descans el partit es va complicar. Elies tenia una targeta (rigorosa) i després li trau la segona
quan intercepta un llançament
de falta (estava a més d’un metre)
i es quedava sol davant del porter.
Això va condicionar. A la represa
ells van apretar molt i van tenir
moltes ocasions (els dos porters
nostres van estar molt bé). Ens
vam defensar bé de les accions a
pilota aturada i vam fer perill amb
un tret d’Edgar des del centre del
camp i una ocasió de Nabil. Al
final ens van fer el gol però vam
reaccionar i, en acció d’estratègia, Sergi va empatar. Content
del treball i la implicació de tot
l’equip. Empat meritori”.

El Masdenverge, després de cinc
jornades, va tornar a guanyar, al
camp l’Olímpic (0-3). Segons
Pedrola, de l’Olímpic B: “presentàvem moltes baixes. Però no
és excusa perquè l’equip visitant
es va mostrar molt més intens i
ben organitzat. Fruit d’això es va
avançar amb el 0-2. A la represa,
la tònica fou la mateixa. El Masdenverge va fer el 0-3 i nosaltres
no vam aconseguir lligar cap jugada ni mostrar la intensitat adequada. Partit per oblidar. Hem de
recuperar la línia que portàvem
en els partits anteriors”. Cristian
Torta va debutar a la banqueta del
Masdenverge: “és una nova etapa
que afronto amb il.lusió i que he
acceptat perquè puc compatibilitzar temes professionals i també
famililars amb els esportius”. Del
partit, Cristian deia que “el Masdenverge no havia guanyat fora
i per això vam sortir molt posats,
pressionant dalt i replegant-nos
amb ordre quan no teníem la pilota. Ens vam avançar amb el 0-2
i vam fer poques concessions al
darrera. A la represa vam sentenciar amb el 0-3, tenint altres opcions. Hem de seguir, millorant
amb el que fa falta”.

L’Alcanar segueix en ratxa (7 victòries en 8 partits). Va frenar el
Benissanet (2-1). Miquel Cervelló, de l’Alcanar: “va ser un bon
partit, davant d’un dels millors
equips que ha passat pel nostre camp. Nosaltres a la primera
meitat vam ser dominadors i ens
vam avançar amb el gol de Pichó. No vam culminar les ocasions i ells van empatar arran d’un
penal clar. Va ser clau assolir el
2-1 acte seguit, també de Pichó.
A la represa vam jugar més replegats, buscant la contra amb la
velocitat que tenim dalt. No vam
finalitzar les diverses jugades
que vam disposar i per això vam
patir i perquè el Benissanet va
apretar i va tenir la seua ocasió,
amb un tret de Clúa al travesser”.
Ginés, del Benissanet: “ens va
costar molt adaptar-nos al partit. I l’Alcanar, al primer temps,
va estar millor. Va ser molt important empatar amb el penal de
Pol, però poc després ens van
fer el 2-1. A la represa vam fer un
pas avant i vam tenir les nostres
possibilitats per empatar, si bé
ells, a la contra, també vam tenir-les. L’Alcanar, com a l’anada,
va demostrar ser un bon equip”.

El R Bítem B va perdre amb el
Xerta (1-3). Sisco Martí, tècnic del
Bítem, del partit, deia que “va ser
igualat. Ells van començar millor
però nosaltres, amb els minuts,
vam estar més ben posats. Al 44
va haver un penal molt clar que
no ens van xiular a favor. A la represa, Òscar va fer l’1-0. Després,
una jugada a la frontal de l’àrea
nostra, en què van haver-hi faltes
d’uns i altres, es va xiular la nostra
i Jota va convertir-la amb l’1-1.
Llavors va haver un penal del porter del Xerta que tampoc se’ns va
xiular. I amb el partit més obert,
ells en dues jugades per banda
van sentenciar”. Sisco estava molest per altres qüestions: “sembla
que sempre m’estigue queixant.
Però no és d’un dia. Hi ha decisions que no són normals. Potser
és perquè som un equip de nova
creació, però la veritat és que no
ho entenc. Transmeto als jugadors que competeixen amb respecte a l’àrbitre. No obstant, després ens trobem amb un càstig
que no mereixem. Per començar,
el criteri amb les faltes és desigual. A la primera meitat, dissabte,
15 ó 16 a favor del Xerta i una a favor nostre al minut 30. Dos penals

clamorosos no xiulats a favor...la
falta de l’1-1, també la pot xiular a
favor nostre... I així un llarg llistat
de decisions i que no venen d’un
dia. Clar, els jugadors i jo estem
impotents. I el tema cansa. Els
jugadors ho veuen, perquè gota
a gota fa forat, i després va haver
una entrada lletja d’un jugador
meu, que no és justificable, i s’originen les discussions. Jo que he
estat entrenant a Xerta, on em van
tractar com si estés a casa, em
vaig discutir amb gent de Xerta.
Fa temps que dic que algun partit acabarà malament. I passarà.
Penso que s’ha de fer alguna cosa
i des del comité d’àrbitres haurien
de prendre mesures. Al descans li
vaig comentar a l’àrbitre el penal
que no ens va xiular i em va contestar amb prepotència, amb un
to desafiant. I ell tornarà a pitar el
cap de setmana vinent i res haurà
passat. Tot plegat, és una situació
que no és normal i que és injusta. Jo, a nivell personal, prenc la
decisió de no mostrar la pancarta ‘Tots som un equip’. Me nego.
Penso que és una pantomima.
Després ens barallem els equips
i els jugadors i hi ha àrbitres que
continuen fent la seua”.
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QUARTA

BREUS

FUTBOL SALA FEDERACIÓ CATALANA

EL XERTA
S’IMPOSA A BÍTEM
(1-3)

ONDAZABAL
TORNA A
L’ALDEANA

RESULTATS DE LA
LLIGA TERRES DE
L’EBRE

El Xerta va guanyar al camp del
R Bítem B (1-3). Des de Xerta,
del partit, deien que “preveiem
un partit difícil, i així ho va ser,
contra un R-Bítem que ha millorat des del principi de Lliga.
Una primera part igualada. Nosaltres teníem la pilota però ens
faltava profunditat mentre que
el rival esperava l’error. Arribàvem al descans amb 0 a 0, i amb
poques ocasions. A l’inici de la
represa el R-Bítem recuperava
una pilota al mig camp i amb
una contra ràpida ens marcava. L’equip va saber reaccionar
empatant arran d’una falta a la
frontal. I en el tram final, amb un
partit més obert, vam saber trobar els espais i finalitzar amb encert dos accions que van capgirar el marcador. Un victòria
important en un camp on feia 3
mesos que ningú guanyava”.
A la plana anterior, podeu trobar
les declaracions del tècnic del R
Bítem B, Sisco Martí.

HANDBOL

*Toni Ondazabal, que estava a
l Perelló, ha tornat a l’Aldeana.
Va debutar diumenge, a Corbera. Però es va lesionar als
pocs minuts. L’equip de Bartolo segueix de pega amb les
lesions.
*Musta va fitxar aquesta temporada amb la Cava. En els
dos darrers partits ha estat
substituït durant la primera
meitat. Segons el director esportiu de la Cava, Juanjo Prats,
el jugador va demanar la baixa diumenge i se li donat. La
Cava busca ara un relleu i en
aquesta línia està treballant.
*L’Arnes recuperarà un dels
dos partits pendents, contra
la Rapitenca B, el divendres
dia 21 a les 21 hores. El segon,
contra el Sant Jaume, el jugarà el diumenge 23.
*Dani Quesada, davanter de
l’Ulldecona, va fitxar amb
l’Acer de Sagunt, el darrer dia
de mercat.

HANDBOL

RESULTATS DEL
DOLOROSA
CENTRE D’ESPORTS
DERROTA DE
L’AMPOSTA (17-20) TORTOSA

El CH Amposta Lagrama va perdre contra un rival directe, el Sant
Joan Despí (17-20). Les ampostines es van posar per davant
amb el 6-2 (minut 15). Però les
visitants van reaccionar i van remuntar amb un 8-10 al descans.
A la represa el Sant Joan d’Espí va
anar-hi sempre per davant. Una
jugada de les locals per poder
empatar el matx quan faltaven
set minuts de partit va ser Clau.
No acabaria en gol. Finalment
les de sant Joan d’Espí, amb mes
“ofici” es van endur els dos punts.
Dur correctiu que compromet a
l’equip a la taula.

Infantil Masculí: Sant Boi 36-CE
Tortosa 13. Derrota contundent
a la pista de l’actual líder. Infantil/Cadet Femení: CH Móra la
Nova 9 (5)- CE Tortosa 13 (6)
Quarta victòria consecutiva.
Cadet Masculí: H Claret 21 (11)
CE Tortosa 20 (10). Els cadets
perden per la mínima en un
partit irregular. Juvenil Femení.
OAR Gràcia Sabadell 38 (20)-CE
Tortosa 28 (14). Partit intranscendent, tots dos equips jugaran la segona fase A1.
Sènior Masculí: CE Tortosa 32
(12)-Tarragona HC 22 (10).
Victòria del CE Tortosa contra el
Tarragona HC.
L’equip tortosí, que tenia amb
algunes baixes, va anar de
menys a més, arribant al descans amb un 12-10.
La segona part, amb una defensa intensa i ràpides contres, va
sentenciar, ampliant l’avantatge
en el marcador.

Partits de 14a jornada:
Dermisa-Dertochip
AME Ametlla-TM Tortosa
Lligallos-AME Bulls
Deltebre-Campredó
UD AP-Golafre
Toscà-Roquetes
Benifallet-Rapitenc

L’FCF INICIA EL REPARTIMENT DELS
AJUTS ECONÒMICS
DE ‘TOTS SOM UN EQUIP’

6-4
2-9
ahir
2-2
0-11
10-1
11-2

VETERANS
L’AMETLLA I
ROQUETENC, LIDERS
EMPATATS
12a jornada.
Aldeana,
descansava
Ametlla-Alcanar
ajornat
Perelló-Rapitenca
0-3
Roquetenc-Delta de l’Ebre ajornat
Tortosa-Amposta
2-9
Canareu-Vinaròs
0-3

La Federació Catalana de Futbol
ha engegat el procés de repartiment dels ajuts econòmics de la
nova campanya TOTS SOM UN
EQUIP, d’impuls i promoció del
futbol i el futbol sala amateur català. Al llarg d’aquesta setmana,
tots els clubs amb dret a percebre la subvenció coneixeran la
quantitat assignada, a
més de rebre el formulari per
poder tramitar el cobrament del

50% de l’aportació econòmica,
que s’ingressarà al compte federatiu de l’entitat. Al seu torn, tal
com està previst, el pagament del
50% restant de les bonificacions
es farà a final de temporada. La
campanya té una inversió prevista de més d’1,15 milions d’euros
en aquest curs, el projecte tindrà
continuïtat en el temps, i va dirigit
a un total de 1.196 equips i més
de 25.000 jugadors.

VOLEI

ESGRIMA

EL SÈNIOR DEL CV ROQUETES VEU
FRENADA LA DINÀMICA DE BONS
RESULTATS (2-3)

GONELL, SETÈ EN
LA COPA DEL MÓN

.

Gerard Gonell, tirador de Sant
Jaume de la Sala Esgrima Amposta, va quedar 7è a la Copa
del món Junior d’espasa masculina celebrada a Belgrad.

CV Roquetes 2-3 CV Barberà
L’equip sènior va veure trencada la ratxa de victòries a casa
davant del CV Barberà, un rival
ordenat i persistent en defensa que va complicar molt les
coses als locals, que acaben
cedint per un ajustat 2-3. Els
errors defensius i de recepció
condemnen als nois que, tot i
la derrota, avancen un lloc a la
taula i se situen en setena posició.

Altres resultats del club: Juvenil masculí. CTI Balafia vòlei
3-0 CV Roquetes. Juvenil femení. CV Salou 0-3 CV Roquetes. Cadet femení. CV Salou
0-3 CV Roquetes.
Infantil masculí. Balàfia Vòlei
Lleida 3-0 CV Roquetes.
Infantil femení. descans.
Aleví femení. CV Cubelles 4-1
CV Roquetes
(foto de l’infantil masculí del
Club Volei Roquetes)

BETALÚ GUANYA
LA PRIMERA
TITAN SÈRIES
L’ampostí Josep Betalú, gran
favorit per a la victòria final
després de guanyar les últimes
quatre carreres Titan, es va
emportar el triomf en la classificació general de la Titan
Sèries Saudí. Un altre gran èxit.
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SCER L’AMETLLA

JOAQUIN CELMA

EQUIP DE LA SETMANA

EQUIPS DE LA JORNADA. SEGONA

TERCERA
SERGI
(Amposta)

MARC
(Ulldecona)
GASPARIN
(Rapitenca)
VICENT
(Perelló)
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FREDE
(M Nova)

VALCÀRCEL
(Rapitenca)

MOHA
(R Bítem)

J. MARCOS
(La Cava)

SAMPER
(Aldeana)
BOTERO
(Batea)
ÀLEX
(Godall)

SERGI
(Ascó)
JOSEP
(Gandesa)
VALENTIN
(la sénia)

LEO
(Camarles)

SERGI DURAN
(Tortosa)

PEP
(Ebre E)

MAGÍ
(Flix)

MARC LOPEZ
(Amposta)

ROGER
(Ametlla)
GORDO
(Arnes)

PRIMERA I SEGONA EN OFF

TOP SECRET
· Hi ha una gran diferència de
la Rapitenca amb el Tortosa.
L’equip de Ramon té 4 jugadors
amb molt gol: Valcàrcel, Ferran, Peque i Becerra, que han
marcat 36 gols, mentre que en
l’equip de German estan solament Samu i Nacho amb 18.
Si el futbol és gol, la Rapitenca hauria de quedar per sobre
del Tortosa. Aquesta setmana
el Tortosa es juga mitja lliga al
camp del Cambrils Unió.
· Com el bon vi de Priorat, la
saga dels Guiu segueix triomfant. Jaume a Móra la Nova,
Andreu Guiu al Prat de segona divisió B i aquesta setmana
va debutar al primer equip del
Nàstic el més ‘baby’: Bernat
amb 19 anys. El pare de les tres
criatures és Àngel, míster del
Ginestar: “Massa futbol”, em
diu.
· L’Ebre Escola està construint
un equip per fer el salt a la 2
catalana la propera temporada. Fa poques setmanes va
fitxar a Carlos Tornel; aquesta
setmana al gran jugador Marc
Ayuso que ja la passada temporada, sent juvenil, va jugar

PAU MARTÍ
(Catalònia)

· La Rapitenca perdia contra el
11 partits en el primer equip de
l’Amposta. A més, és entrenador dels planters de l’Ebre Escola. El club està fent molt bé
les coses i els jugadors, amics
entre ells, volen anar-hi.
· Rècord Guines del Camarles.
El primer equip va guanyar i els
7 equips de futbol base També.
El Déu d’aquest club, Josep
Bertomeu, molt feliç aquesta
setmana. Molt bona feina.
· El jugador Beranuy, que té una
llarga lesió i milita a La Sénia, és
un fan de l’equip. No es perd ni
un partit a casa. I aquesta setmana va fer de comentarista.
Només li falta que es faci núvia senienca. No seria el primer
rapitenc. Gasparin té el cor ja
ocupat per una gran senienca.
·Un deu per La Cava, el seu
president i Juanjo Prats, que
portaran al Barça en partit
amistós i solidari. Hi haurà molt
públic al camp com en els anys
daurats a la tercera divisió.
Bona gestió.
· Que quedin R-Bítem, Batea,
Olímpic i Aldeana en el pòdium
dels 4 primers hi ha un 90% de
possibilitats.

Missatge de suport de jugadors de la UE Aldeana per als companys lesionats.

Tortosa i va remuntar i aquesta
setmana el mateix a Cambrils.
Quedarà primer o segon. El
50% dels gols de la Rapitenca
els han fet Ferran i Valcàrcel. En
total han marcat 25 gols entre
els dos. Segons el tècnic Ramon
l’èxit és “la unió al vestidor”.
· Sis baixes tenia aquesta setmana l’Ascó. Ñoño, Marqués,
Òscar, Jordi, Roda i Ferran i van
aguantar fins al 87 contra el segon.
· Aquesta setmana el Tortosa
tenia a la banqueta a 5 juvenils.
Era un partit ideal perquè tinguessin tots més minuts i no va
ser així. El primer no va sortir fins
al minut 68.
· Jo li dic la matemàtica del
punt, sobre el cinquè equip de

Segona que pot baixar. La Pobla
té 15 punts, quan li queden només 14 partits (següent setmana
descansa) i n’ha jugat 18. El normal
és que el cinquè classificat per la
cua acabi la campanya amb 30
punts, amb la qual cosa els equips
ebrencs (Ampolla, Camarles, Móra
Nova, Perelló i Amposta) estan a
una o dues victòries d’estar salvats
virtualment i tot el que sigui guanyar ja tres partits suposaria la categoria assegurada.
· Després de quatre jornades, va
guanyar l’Amposta, l’equip va estar molt seriós al camp d’un Roda
que segueix sense guanyar a casa.
Nova alta Thom, que jugava a la
Preferent de Madrid. Poden haver-hi altes després de les baixes
d’Ayuso i de Miki Torondel.
· Els equips més en forma en les

últimes 7 jornades: Gandesa 17
punts; Tortosa 15; Camarles i
Ullldecona 12; Canonja i Rapitenca 11; La Sénia i Perelló 10;
Ampolla i Pobla 8; Móra Nova i
Roda 7.
· Nicolas Andrés Moreno, alta
a La Sénia. Jugador argentí.
L’equip està sota mínims, plagat
de lesions: Labernia, Beranuy,
Ferran, Pol i alguns jugadors juguen tocats. En qualsevol cas,
el tècnic Serrano vol que el seu
equip no s’acomodi. Vol que sigui competitiu.
· Hauria de jugar de davanter
centre el defensa del Perelló
Vicent Brull. Al futbol base ja va
jugar alguns partits. Tercer gol
aquesta temporada i un punt
més. Els de Teixidó, només 5
derrotes i 4 per la mínima.

TERCERA I QUARTA EN OFF
· R-Bítem, 15 victòries. Ni un
empat i de les quatre derrotes,
tres per la mínima. Ja vaig dir
el 18 d’octubre en una editorial que aquest equip anava
camí de la segona catalana.
· Imparable L’Ametlla. Últimes
11 jornades només una derrota i aquesta setmana va remuntar contra l’Olimpic. Ivan
Romeu renovarà. Per a mi, una
de les claus ha estat la recuperació de Pepe Madrid, que
ja porta 7 gols.
· L’única meta aquesta temporada de l’Ebre Escola era
mantenir la categoria. Ja ho
ha aconseguit.
· Torna pels seus furs el Batea
després de tres jornades sense
guanyar amb un Ferri que ja

porta 28 gols.
· La passada lliga, a la jornada
19, La Cava tenia 31 punts, a 3
punts de la promoció. Ara en té
33 i està a 8 punts del segon. Té
opcions però també poc marge
d’error.
· L’Amposta B, tot i anar dels últims, són molts els espectadors
que el segueixen a casa. Aquesta
setmana una final a Corbera.
· Pas de gegant de l’Arnes en
guanyar a un dels seus rivals directes. I, a més, li queden dos
partits pendents que jugarà els
dies 21 i 23 de febrer. L’equip
està gairebé salvat.
· Molts diran que el filial de la
Rapitenca és una decepció enguany. Per a mi, no. L’única missió és que juguin els de casa i fer

jugadors per al primer equip.
Dissabte passat, 300 espectadors a la Devesa.
· Rebelió dels petits a la 4a Catalana: l’Ebre Escola va fer suar
tinta al Pinell (fins al minut 73).
El Catalònia va empatar a la
Fatarella. El Benissanet va perdre. I el Tivenys guanyava a
Ginestar 1-2 però finalment
l’equip de Guiu va remuntar
després de 4 jornades sense
victòries. Masdenverge i Alcanar desperten. Quin final de
lliga ens espera.
· L’exporter del Tortosa, Selu,
alta al Batea. Jordi Lopez
(Albí), alta al Corbera. Ernest
Cid serà el segon míster del
Santa. Estic segur que farà una
gran aportació al col·lectiu.
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gastronomia

CARXOFES
AMB CLOÏSSES

INGREDIENTS 4 PERSONES
• 12 carxofes
• 400 g de cloïsses
• 2 cp de farina
• 1 ceba petita
• 2 grans d’all
• 1 branqueta d’api
• 2 cp de julivert
• 2 cs d’oli d’oliva
• sal i pebre
• aigua
• suc de llimona

PREPARACIÓ:
Es pelen les carxofes i es tallen en
quarts. Es reserven en un recipient
amb aigua fresca amb unes gotes
de llimona perquè no s’ennegreixin. Es pica la ceba, els alls, l’api
i el julivert. Se sofregeix la ceba,
els alls i l’api amb oli. S’afegeix la
farina i es fregeix lleugerament.
S’incorporen les carxofes, es cobreix amb aigua i es cou fins que
estiguin tendres. Al final de la coc-

ció, s’hi afegeixen les cloïsses i
el julivert picat. Es corregeix de
sal. Quan les cloïsses s’obrin ja
es pot servir. Bon profit!

serveis
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I M M O B I L I À R I A

GANGA

TÈCNICS
TITULATS
EN JARDINERIA

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

645 888 266
EL PERELLÓ
OFERTA
EN VENTA
TERRENO CON
OLIVOS
VISTAS AL MAR
AMPOLLA

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

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

www.florestajardineria.com

/ /

S E R V E I S

/ /

677 712 549

R E L A X

VOLS

ANUNCIAR-TE?
Aquest és el teu
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

VOLS
ANUNCIAR-TE?
Aquest és el
teu

comercial@mesebre.cat

espai privilegiat
de

No t’ho
pensis més!

PUBLICITAT
977 279 290
comercial@mesebre.cat

No t’ho
pensis més!

florestajardi@hotmail.es

8.600 M, 200M
VALLADO DE JARDIN,
BARBACOA, ESTANCIA
ANIMALES
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COMPRO
tractors, cotxes, 4x4,
furgonetes...
i tot tipus de
maquinària ·

PER
JUBILACIÓ
ES LLOGA

PERRUQUERIA
ZONA TORTOSA
PLE RENDIMENT
SENSE TRASPÀS.

645 888 266

àries

21/03 al 20/04

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

tlf: 686 979 513

EN
LLOGUER
taure

21/04 al 21/05

Pis molt tranquil i confortable amb pocs veïns.
65M2 (2 habitacions: 1 matrimoni, 1 individual).
Carrer Tivissa de Móra d’ Ebre

Tel. 609 375 465

bessons

cranc

02/05 al 21/06

22/06 al 23/07

OFERTa
2 MASAJES 20€
3 MASAJES 30€

lleó

24/07 al 23/08

verge

24/08 al 23/09

COMPLETO,
INDEPENDIENTE, discreto
y BUEN TRATO

643 766 439

Secció patrocinada per:

Amb la quadratura
Venus/Mart, pots
sentir una forta
atracció per algú,
però que no es pot
manifestar en aquest
moment. Possible retrobament amb una
amistat del passat.

Compte amb les
discussions amb
amics per assumptes
trivials o diferència
d’opinions. Venus
amb Neptú, facilita
la teva percepció
subtil de les coses i
augmenta l’empatia.

Etapa de dissenyar
i planificar. Si et
sents avorrit de la
monotonia, faràs
el possible per fer
canvis a la teva
vida. No deixis
d’atendre les obligacions financeres.

Si véns d’una etapa
monòtona, ara s’inicia un període més
actiu i també més
productiu, econòmicament parlant.
Cuida’t de cops o
petits accidents, per
culpa de les presses.

Vols sortir-te amb la
teva i això et dóna
problemes. Potser
val més tenir pau,
que la raó. Projecta’t
en allò que t’agrada
i et dóna plaer, no
perdis temps en
discussions.

Amb Sol i Mercuri a
Casa VI, sembla que
poses més energia
en el sector laboral.
La salut passa per
proves o gestions
per la seva millora,
o per fer-ne un bon
manteniment.

balança

escorpí

sagitari

capricorn

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

aquari

peixos

TELÈFONS D’INTERÈS

Possible tensió entre
la teva família i la
parella, per alguns
desacords. Expresses l’afecte de
manera romàntica i
delicada. Vius moments entranyables
amb els fills.

Amb Mart, encara
al teu signe, segueixes combatiu i
no dubtes en posar
límits a qui no et
respecti. Estàs projectat en el futur.
Tens plans i els hi
vas donant forma.

Mart a la Casa XII,
inclina a no poder
expressar alguna
cosa de gran importància i això et pot
inquietar. Sembla
que és un temps
d’espera, pel que fa
a qüestions laborals.

Tot i que les coses es
mouen, tens dubtes
i pors, que no comparteixes amb ningú.
Aprofita aquests moments d’introspecció
per estructurar els
teus passos amb més
precisió.

Pots despendre un
encant especial, i
els altres t’ho faran
saber. Molt creatiu,
expresses el teu
món emocional. Un
assumpte laboral
sembla que ve amb
una mica de retard.

EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES (AMBULÀNCIES)

24/09 al 23/10
Mart, transitant per
la teva Casa III, pot
fer que et penedeixis
d’alguna cosa que
dius. Això pot afectar, especialment,
al sector laboral, on
pots viure alguna
tensió.

24/10 al 22/11

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03

112
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a l’última

EL FESTIVAL DE
CURTMETRATGES VOC

ARRIBA AQUEST CAP DE SETMANA A L’EBRE
L

es sessions estan
previstes per a dissabte
8 i diumenge 9 a les 18h a
la Sala Petita de l’Auditori
Felip Pedrell de Tortosa.
Organitzat per Òmnium
Cultural, el VOC (Versió
Original en Català) vol
reivindicar l’ús de la
llengua català al cinema.
El director de cinema de
la Sénia Marc Ortiz és un
dels finalistes del festival
i hi participa amb el
curtmetratge Ophelia.
Fa quatre anys que Òmnium
Cultural va posar en marxa el
VOC (Versió Original en Català), el festival de curtmetratges en català que va nàixer
amb la voluntat de promoure
produccions
cinematogràfiques en la nostra llengua.
La Mostra del VOC es podrà
veure a més de 30 municipis
repartits per tota Catalunya i
altres ciutats europees, com
el cas de l’alemanya Munic.
Enguany arriba per tercera
vegada a les Terres de l’Ebre
i aquest cap de setmana farà
parada a la sala petita de l’auditori Felip Pedrell de Tortosa.
S’han programat dues sessions d’una hora i mitja que
començaran dissabte 8 i diumenge 9 a les sis de la tarda.
L’entrada és gratuïta.
Entre els curtmetratges se-

leccionats destaca ‘Hawaii’ i
‘Vaca’ dues peces de ficció
que han estat nominades als
Goya. També s’hi podrà veure
‘Ferides’, amb 35 nominacions
i 14 premis internacionals; i
‘Savis de l’horta’, documental
que ha rebut 18 nominacions
i 9 premis. Entre els finalistes
cal comptar Ophelia, un dels

ALIRÓN Direcció Adrià Llauró (Figueres)

BRUNA direcció Albert Blay, Cristina Massagué

DINS LA LLUNA direcció Joan Cabré

FERIDES direcció Joan Paüls

darrers treballs del director de
cinema Marc Ortiz (La Sénia,
1979). Una obra protagonitzada, entre d’altres, per l’actor
Bernat Quintana i l’actriu Nàusica Bonín, que narra el destí de
sis actors a la recerca del seu
personatge, una col·laboració
artística i multidisciplinària que
versa sobre el mite d’aquest

fatídic personatge d’Ophelia,
creat per William Shakespeare.
Més de 30 municipis
Els finalistes dels Premis VOC
competiran pels diferents premis
del certamen: premi del jurat al
millor curtmetratge documental,
dotat amb 4.000 euros; premi
del públic al millor curtmetratge

documental, amb 1.000 euros;
premi del jurat al millor curtmetratge de ficció, amb 4.000
euros; i premi del públic al millor curtmetratge de ficció, amb
1.000 euros. El jurat dels Premis
VOC 2020 està format per l’actriu Anna Bertran, el productor
Tono Folguera i el director Marc
Recha, entre d’altres.

