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l Ministeri Fiscal reclama 26.400 euros a l’alcalde de Roquetes, Paco Gas, per delicte de desobediència
per la votació de l’1 d’Octubre a la seva població. Aquesta xifra és la suma total de 15.000 euros per

la seva fiança i una multa de 50 euros durant 7 mesos i 15 dies. La Fiscalia també demana imposar-li la
inhabilitació especial per a l’exercici de càrrecs públics durant 1 any i 3 mesos. Plana 3
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L

es coses que els Jetsons
(Els Supersònics) van
imaginar podrien passar d‘aquí
no res al Japó, ja que Toyota
ha desplegat els seus plans per
construir una „ciutat prototip“
del futur que estarà situada als
peus del Mont Fuji al Japó.
La Woven City serà la ciutat ali·
mentada per Toyota que s’ha
presentat al CES (International
Consumer Electronics Show) la
fira professional que té lloc cada
mes de gener a Las Vegas, Es·
tats Units. Però que és la Woven
city? Es tracta d’una ciutat de 71
hectàrees en què viuran cientí·
fics i que servirà per desenvo·
lupar tecnologies que permetin
l’ús de l’hidrogen com a font
d’energia exclusiva. Ja ens po·
dem imaginar l’escenari per pre·
sentar aquest prototip de ciutat
de futur, que de moment servirà
com a laboratori, per investi·
gar sobre les millors solucions
i alternatives per a una energia
absolutament neta i sostenible.
En ella els seus habitants viuran
de forma permanent per portar

una vida normal i fer front al dia
a dia real. D’aquesta manera es
podran veure els desafiaments
que l’ús de l’hidrogen pot tenir
com a font d’energia. Molts dels
seus habitants seran investiga·
dors, encarregats de presentar
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les solucions a aquests reptes,
desenvolupar tecnologies sobre
mobilitat autònoma, robòtica,
mobilitat personal, cases intel·
ligents, etc. El més interessant
de Woven City és la dedicació
per reduir la petjada de carbo·

V

olem agrair a tota la gent
de la Plataforma Pensions
Dignes Terres de l’Ebre.
amb el lema: “Treballador, atu·
rat, estudiant... Tots i totes se·
rem jubilats i pensionistes algun
dia”. Rigorosament, tots els di·

lluns, a l’hora habitual (Torto·
sa 11h30 i Xerta 12h), segueix
reclamant “Una pensió que
garanteixi una vida digna per
a Tothom”. Faci el temps que
faci, allí estant, al peu de canó,
lluitant per tots natros.

El Col·legi Oficial d’Infermeres
i Infermers de Tarragona (CO·
DITA) fa lectures teatralitzades
del conte “Els superpoders de la
Marta”, concretament el passat
divendres 7 de febrer als alum·
nes d’infantil i de primer i segon
de primària de l’escola Marcel·lí
Domingo de Roquetes.
Es tracta d’un conte editat per
CODITA que exposa les activi·
tats que realitzen les infermeres
i que promou hàbits i estils de
vida saludables a través de la
mirada d’una nena i la relació
amb el seu avi. Al final de la te·
atralització del conte, es fa un
col·loqui amb els alumnes so·
bre les activitats que fan les in·
fermeres i es reforcen missat·
ges de promoció de la salut. Es
regala a cada nen i nena el llibre
“Els superpoders de la Marta”
editat per CODITA. A més de
la lectura del passat divendres
7 de gener, hi haurà una nova

ni. Toyota pretén que el lloc si·
gui completament sostenible,
creant edificis de fusta mentre
que les cobertes haurien d’estar
equipades amb plaques solars,
a més de generar electricitat a
partir de les bateries d’hidro·
gen. A més, per moure’s a través
de la ciutat, només es perme·
tran vehicles autònoms i zero
emissions. “Construir una ciutat
completa des de zero, fins i tot a
petita escala, és una oportunitat
única per desenvolupar tecno·
logies futures, inclòs un sistema
operatiu digital per a la infraes·
tructura de la ciutat”, va assegu·
rar el president de Toyota, Akio
Toyoda. En paraules del propi
Toyoda: “Donem la benvinguda
a tots aquells inspirats per mi·
llorar la forma en què viurem
en el futur, per aprofitar aquest
ecosistema d’investigació únic i
unir-nos a la nostra recerca per
crear una forma de vida i mo·
bilitat cada vegada millor per a
tots”. I natros, que som reserva
de la biosfera, quins plans tenim
pel nostre futur?

lectura el divendres 14.
Estendre-ho a d’altres escoles
i instituts de la província
CODITA també ofereix a les
escoles el taller “Com actuar
en cas d’emergència” on s’en·
senya als alumnes a reconèi·
xer una situació d’emergència,
com alertar als serveis d’emer·
gències, saber avaluar a una
víctima i realitzar compressions
toràciques de gran qualitat.
Activitat emmarcada dins la
Campanya del Nursing Now
La campanya Nursing Now
parteix de l’informe elaborat
per la Comissió de Salut del
Parlament britànic l’octubre de
2016 anomenat ‘Triple Impact’
i posa de manifest la necessi·
tat d’impulsar el lideratge de
les infermeres en els sistemes
de salut i comptar amb la seva
aportació en la promoció de
la salut i en la prevenció de les
malalties. Una campanya que
ha suposat també que l’Or·
ganització Mundial de la Salut
(OMS) hagi declarat el 2020
com l’Any Internacional de la
Infermera i la Llevadora.

en portada
MÉS
NOTÍCIES
L’AP-7 GRATUÏTA
ABSORBEIX MÉS
VEHICLES
El ministeri de Transports
ha fet ja un primer balanç de
la liberalització del tram de
l’AP-7 entre Salou i Alacant, l’1
de gener. Segons les dades a
què ha tingut accés l’ACN, el
tram de l’AP-7 entre Tarragona i València ha passat d’una
intensitat mitjana diària de
vehicles (IMD) de 17.712 el gener del 2019 fins als 24.273 el
gener del 2020, un 36% més.

FURT DE
VERDURES I
HORTALISSES
Agents del Seprona de la
Guàrdia Civil van enxampar
el passat divendres a la nit
un veí d’Amposta per furtar
verdures i hortalisses d’un
hort de la partida de Bombes,
entre l’Aldea i Campredó.
Segons el relat policial, l’home
venia els productes al dia següent en mercats ambulants.
La Guàrdia Civil li va prendre
declaració com a investigat
per un suposat delicte de furt
i el va posar a disposició del
jutjat de guàrdia de Tortosa.

PETJADES
FEMINISTES
L’Assemblea Feminista de les
Terres de l’Ebre “comencem
a caminar cap al 8 de març,
amb passes diverses, fermes i
lliures. Comencem connectades el recorregut cap a la vaga
amb la iniciativa #petjadesfeministes. Són unes passes que
van juntes per totes les Terres
de l’Ebre i que mouran i canviaran les coses per reivindicar
el nostre lloc al món”. Ja han
aparegut #petjadesfeministes
a Gandesa, Camarles, l’Ampolla, Tortosa i Alcanar.
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A L’ALCALDE DE ROQUETES
La fiscalia demana 26.400 euros i 1 any i
3 mesos d’inhabilitació per la votació de l’1-O
E

l Ministeri Fiscal reclama
26.400 euros a l’alcalde
de Roquetes, Paco Gas, per
delicte de desobediència per
la votació de l’1 d’Octubre a
la seva població. La xifra és la
suma total de 15.000 euros per
la seva fiança i una multa de
50 euros durant 7 mesos i 15
dies.
La Fiscalia també demana impo·
sar-li la inhabilitació especial per
a l’exercici de càrrecs públics du·
rant 1 any i 3 mesos. El ministeri
fiscal l’acusa d’un suposat delicte
de desobediència per haver faci·
litat equipaments per a la consul·
ta i haver col·laborat activament
amb els organitzadors. Gas ha

recorregut el requeriment i la
qüestió està ara pendent de re·
soldre. Mentrestant, Esquerra ha
cridat a omplir la Caixa de Soli·
daritat i a donar-li suport. Ho fa
amb un missatge: ‘avui és Paco
demà pots ser tu’. En la inter·
locutòria d’obertura del procedi·
ment abreujat la jutgessa de Tor·
tosa considerava que Gas va fer
cas omís dels dos requeriments
que li va trametre la Delegació
del govern espanyol a Catalunya
advertint-lo que, d’acord amb
el Constitucional, no podia dur
a terme accions per permetre
la preparació i la celebració del
referèndum. Va fer referència a
vídeos publicats a Internet, on

L’alcalde de Roquetes, Paco Gas.

l’alcalde declarava a la ràdio mu·
nicipal que facilitaria els espais
públics per a la votació -amb la
col·locació d’urnes, paperetes i
censos-. També els enregistra·
ments de quan Gas va acudir el
mateix 1-O als punts habilitats

per a la votació on es va dirigir als
presents amb un “petit altaveu”
per “donar pautes per realitzar la
votació prohibida i col·laborant
activament” perquè se celebrés
el referèndum “que sabia que
havia estat declarat il·legal”.

SUCCESSOS
Investiguen la identitat del cadàver amb signes
d’extrema violència que va aparèixer al riu Ebre
L

a Guàrdia Civil investiga
la identitat del cadàver
que va aparèixer dissabte a
la tarda al riu Ebre, a l’altura
de Campredó –Tortosa-, i
que presentava signes de
violència.
Segons fonts pròximes a la in·
vestigació, la víctima, un home
d’entre 40 i 50 anys d’edat,
presentava dos trets d’arma de
foc per l’esquena així com ex·
tremitats amputades. Tot i que

JOAN ROVIRA
OMPLI L’AUDITORI
DE TORTOSA
El passat dissabte, 8 de febrer,
Joan Rovira va tornar a omplir
l’auditori Felip Pedrell de Tor·
tosa. Després d’un any rodant
el seu nou disc ‘Dies Millors’,
l’artista de Camarles va oferir
un concert molt “contundent”
amb la seva banda. Com ell
mateix comentava en entrevis·
ta prèvia “tenim un espectacle
molt rodat i volem que la gent
del territori ho pugui gaudir”.
Així va ser. No va faltar el seu

se li ha practicat l’autòpsia, di·
mecres es desconeixia encara la
seva identitat.
La troballa del cos va ser ges·
tionada inicialment pels Mossos
d’Esquadra, però és finalment
la Guàrdia Civil qui s’encarrega
del cas, com a cos competent
al tram final del riu Ebre, aigües
avall de Tortosa.
El jutjat de guàrdia de Tortosa
ha ordenat el secret de sumari
al voltant del cas. (ACN)
compromís social i del territori,
concretament a la cançó de Lo
Meu Riu, on Joan Rovira i la seva
banda van preparar una acció
molt especial amb el missat·
ge “Salvem Lo Delta” amb unes
grans lletres i papers de color
blau i verd (colors del riu).
Unes 500 persones van corejar
les cançons del músic ebrenc i
van fer una nit inoblidable i, a la
vegada, transmetre un missat·
ge clar: Salvem el Delta. Un crit
d’ajuda perquè “ens escoltin i
poder, entre tots, salvar el nos·
tre Delta de l’Ebre”. Aquesta set·
mana se sabran els resultats dels
finalistes dels Premis Enderrock

als quals l’artista ebrenc, ja ha
passat totes les rondes gràcies a
la votació popular. Com ell ma·
teix diu: “Serà un orgull tornar a

representar les Terres de l’Ebre
a la gran Gala dels Enderrock
i poder ser un altaveu del que
ara estem patint al Delta”.
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MÉS
NOTÍCIES
NOVA
PRESIDENTA
DEL PARTIT
DEMÒCRATA
La cap de la representació
territorial de l’Esport, Cinta
Espuny Vidal, serà la nova
presidenta del Partit Demòcrata a les Terres de l’Ebre,
en substitució de la diputada
al Parlament, Mònica Sales.
Cinta Espuny, que també és
regidora d’Ensenyament i
Universitats a l’Ajuntament
de tortosa, ha presentat
aquest dijous l’única candidatura que opta a renovar la
direcció executiva del PdeCAT.
(ebredigital.cat)

OFICINA DEL
CONSUMIDOR
L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC) del
Baix Ebre va atendre durant
el 2019 un total de 1.759
consultes de consumidors, la
majoria de les quals es van
resoldre en un termini inferior
a quinze dies. També es van
tramitar 373 reclamacions, 14
queixes i 5 denúncies. Pel que
fa al nombre de sol·licituds
de mediació presentades van
ser un total de 353, més de la
meitat de les quals, concretament un 53% (188) es van
resoldre
satisfactòriament (mitjançant un acord de mediació
o arbitratge); 152 es van
arxivar perquè el procés de
mediació no va prosperar i 13
es van desestimar. En dades
globals, l’Oficina Comarcal
d’Informació al Consumidor
va gestionar un total de 2.507
consultes, reclamacions, queixes, mediacions i arbitratges
durant el 2019, un xifra lleugerament inferior a la de l’any
anterior (un 2,5% menys).

TORTOSANTIC
La fira descarregada d’antiguitats tindrà lloc des d’avui
divendres fins el 16 de febrer
al pavelló firal de Remolins,
amb la presència d’una trentena d’expositors.

tortosa

EDUCACIÓ
L’Institut Dertosa oferta el Batxillerat
Internacional el proper curs 2020-2021
L

a directora territorial
d’Educació de les Terres
de l’Ebre, Montserrat Perelló,
juntament amb el director de
l’Institut Dertosa de Tortosa,
Joan Serra, han presentat
l’oferta formativa del nou
Batxillerat Internacional que
el centre educatiu oferirà a
partir del proper curs 20202021 per primera vegada a les
Terres de l’Ebre.
En aquest sentit, Perelló ha des·
tacat que “la implantació del nou
Batxillerat Internacional a l’Ins·
titut Dertosa és un projecte de
territori, ja que és el primer que
s’oferta a les Terres de l’Ebre,
que fomenta l’excel·lència edu·

cativa, l’aprofundiment curricu·
lars i, alhora, permet continuar
estudis superiors a d’altres pa·
ïsos que el tinguin reconegut”.
El Batxillerat Internacional és un
itinerari curricular específic de·
terminat per l’Organització del
Batxillerat Internacional (IBO).
A Catalunya, s’oferta en format
de doble titulació de batxillerat
i batxillerat internacional i, fins
aquest curs, només es podia
cursar a quatre centre públics
(Girona, Reus, Lleida i Barcelo·
na) i diversos centres privats.
Aquest batxillerat ofereix el Pro·
grama Diploma que es carac·
teritza per ser un referent de
qualitat educativa, amb una ti·

tulació reconeguda per les uni·
versitats més prestigioses d’ar·

reu del món, en què es treballa
un alt nivell d’anglès.

DIPUTACIÓ
Noves entitats turístiques se sumen a la
promoció conjunta de les Terres de l’Ebre
E

ls representants dels
17 ens turístics públics
i privats de les Terres de
l’Ebre han signat el conveni
Corner, liderat pel Patronat
de Turisme de la Diputació
de Tarragona, que preveu la
participació conjunta en fires
especialitzades.
Aquesta és la 14a edició del
conveni, una eina al servei de
la cooperació, la col·laboració
en la promoció de les Terres
de l’Ebre que permet oferir un
ampli ventall de propostes en
matèria de comunicació i màr·
queting a qualsevol entitat de

EL CARRER ROSA
MARIA MOLAS
RECUPERA EL SENTIT
DE CIRCULACIÓ
L’inici de les obres de la sego·
na fase de l’actuació integral a
l’estació d’autobusos de Tortosa
comportarà un canvi de circu·
lació a partir d’aquest divendres.

promoció turística de les Terres
de l’Ebre, independentment de
la seva dimensió.

El pressupost global i conjunt
serà de 165.150 euros dels
quals la Diputació de Tarrago·

Concretament, el carrer Rosa
Maria Molas recuperarà el sen·
tit original, en el tram que va del
carrer Ronda Docs fins a l’avin·
guda de la Generalitat.
Aquest canvi es produeix abans
del que estava previst, ja que el
termini de les obres s’ha escurçat
al voltant d’un mes. L’actuació
s’ha centrat en les andanes més
pròximes al carrer Rosa Maria
Molas, on s’ha renovat el pavi·

ment i s’ha reposat els elements
de drenatge de l’estació, entre
altres actuacions. Ara, la sego·
na fase de les obres se centrarà
a l’altra meitat de la platja d’an·
danes, més pròximes al carrer
Lamote de Grignon. Per aquest
motiu, tant aquest carrer com el
carrer Adrià d’Utrecht continua·
ran tenint el sentit de circulació
invers, per facilitar als viatgers
accedir als autobusos.

na assumirà el 80% del total.
El Museu de Tortosa va acollir
l’acte de signatura, ahir dijous.

amposta
DIUMENGE DIA 16
25a edició de la
Festa de la Carxofa

L

a Festa de la Carxofa i de
l’Arròs arribarà enguany a
la 25a edició i ho farà amb una
novetat, incorporant l’arròs
també com a producte estrella,
juntament amb la carxofa.
La nova edició de la Festa de la
Carxofa i l’Arròs, organitzada per
la regidoria de Comerç i Mercat
Municipal amb el suport de la
regidoria de Turisme i Promoció
Exterior, se celebrarà el diumen·
ge 16 de febrer al Pavelló 1 d’Oc·

tubre a les 12 del migdia. Com és
habitual, hi haurà el tast popular
(se’n preveuen uns 2.000) i tastos
servits pels 9 restaurants que hi
ha participen (se’n preveuen uns
5.000). Una altra de les novetats
d’enguany és la Ruta dels plate·
rets de la carxofa i l’arròs, que se
celebrarà els caps de setmana
del 21 al 23 de febrer i del 28 de
febrer a l’1 de març als 19 bars i
restaurants participants d’Am·
posta.
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MOVIMENT VEÏNAL
‘Volem un accés de
l’AP-7 al Montsià’

E

l moviment veïnal
transversal Prou! AP-7
Gratuïta Ja! ha posat en marxa
una campanya per reclamar,
novament, la construcció d’un
enllaç de l’autopista al Montsià,
l’única comarca al llarg de
tot el trajecte, recentment
alliberat, que no en disposa.
La seva construcció i posada en
marxa, argumenten, permetria
millorar substancialment les co·
municacions de municipis de

l’interior, com La Sénia, Santa
Bàrbara, o Masdenverge o la Ga·
lera, millorant el seu potencial
econòmic i productiu. L’enllaç,
afegeixen, podria situar-se al ter·
me de Freginals, fet que ajudaria
a incrementar la seguretat d’un
reconegut tram negre pel que fa
a l’accidentalitat i facilitar l’accés
ràpid dels serveis d’emergènci·
es. “Volem un accés de l’AP-7 al
Montsià” és el nom de la campa·
nya.

5

BREUS
*RUTES TURÍSTICO-CULTURALS. Donar a conèixer
Amposta, el seu entorn
natural i el seu patrimoni
cultural, a més d’estructurar
una oferta turística al voltant
d’aquests atractius. Aquest
és el principal objectiu de les
rutes turístico-culturals que
han programat per aquest
2020 les regidories de Cultura
i Turisme i Promoció Exterior
de l’Ajuntament d’Amposta.
Amb tota l’oferta s’editarà un
tríptic anual.
*LA XARXA OFERIRÀ AL
FEBRER 3 ESPECTACLES.
El grup de teatre La Xarxa
oferirà espectacles per als
centres educatius d’Amposta
i també d’altres del territori.
Ho farà per primer cop aquest
mes de febrer amb tres obres
que es representaran a les
instal·lacions de la Fila i la Lira.
Les tres obres són: ‘Menuda
comèdia’ (dimecres passat),
‘La veritable història dels tres
porquets’ (el 17) i ‘La nena
dels pardals’ (el 18).

6
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MÉS
NOTÍCIES
PLE DE DELTEBRE
El plenari va aprovar per unanimitat una moció d’ERC-Més
Deltebre per la implementació d’espais cardioprotegits
equipats amb desfibril·ladors
externs automàtics (DEA) per
tal d’instal·lar aquests aparells
en edificis i espais municipals, amb la incorporació de
diferents canvis proposats
pel grup del govern municipal. D’altra banda, aquesta
mateixa setmana s’instal·larà
el punt d’informació Lila a la
festa de la Pijamada Party que
es durà a terme avui divendres
a la nit. D’altra banda, la Rua
del Carnaval de Deltebre, la
qual enguany aplega al voltant
de 25 comparses amb més de
1.000 persones inscrites, se
celebrarà demà dissabte 15 de
febrer, a partir de les 17 hores.
La celebració del Carnaval serà
fins diumenge.

OBRES A LA
PISCINA AGUSTÍ
RAMON
La darrera Junta de Govern
Local de l’Ajuntament de Deltebre va servir, entre d’altres,
per aprovar l’adjudicació de les
obres de la piscina exterior del
Centre Esportiu del Delta. La
piscina, tal com es va anunciar,
durà el nom d’Agustí Ramon
Castellà, persona que es va
encarregar de les tasques de
la piscina durant molts anys.
Les obres, que està previst
que finalitzin abans de l’estiu,
tindran un cost al voltant dels
258.000 euros que assumirà el
propi Ajuntament.

CARNAVAL DE
L’AMETLLA
La regidoria de Festes ha obert
el termini perquè les persones
interessades puguin inscriure’s al concurs, que manté
les categories però incorpora
un nou premi extraordinari.
L’altra novetat és que la rua
de dissabte a la nit s’avança en
horari. El Rei Carnestoltes i la
Serafina arribaran dissabte 22
a les 17 h. La rua infantil serà
diumenge (17.30h).

baix ebre

DELTEBRE
El plenari va aprovar la declaració
d’emergència climàtica al municipi
E

l plenari del mes de
febrer de l’Ajuntament de
Deltebre ha estat centrat, entre
altres punts, en l’aprovació
de la declaració d’emergència
climàtica al municipi.
Aquesta declaració consisteix
en elaborar i implementar una
agenda d’acció climàtica que
l’Ajuntament de Deltebre de·
senvoluparà, amb la coparti·
cipació de la ciutadania i dels
sectors, per donar compliment
als acords sorgits de la cimera
d’Acció Climàtica celebrada el
passat mes de gener organitza·
da pel departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya.

En el plenari del mes de febrer
també s’han debatut diferents
mocions d’actualitat política i
municipal. És el cas, per exemple,
de la moció d’Enlairem Deltebre
i d’ERC-Més Deltebre de rebuig a
la resolució de la Junta Electo·
ral Central respecte al president
de la Generalitat de Catalunya,
Quim Torra, i l’eurodiputat Oriol
Junqueras,la qual s’ha aprovat
per majoria absoluta amb els
vots favorables dels grups que
la subscriuen i amb el vot en
contra del PSC Deltebre. També,
una moció d’Enlairem Deltebre i
ERC-Més Deltebre que reclama
un servei Ferroviari digne, la qual
s’ha aprovat per majoria absoluta

amb els vots favorables del grups
que la subscriuen, i amb l’abs·
tenció del PSC Deltebre. Moció
d’ERC-Més Deltebre i d’Enlairem
Deltebre en suport del model

d’immersió lingüística en català.
Aprovada per majoria absolu·
ta amb els vots favorables dels
grups que la subscriuen i amb el
vot a favor del PSC Deltebre.

EL PERELLÓ
“L’Abella rock”, del dia 3 d’abril, canvia
l’emplaçament per la bona resposta rebuda
L

’Abella Rock del Perelló,
previst pel divendres dia 3
d’abril de 2020 com a preludi
dels actes de la Fira de la Mel
i l’Oli, supera amb escreix les
previsions inicials.
La cartellera escollida amb les
actuacions dels grups musi·
cals Oques Grasses, la Fúmiga
i DJOGT ha generat una “res·
posta espectacular, amb la
venda d’entrades anticipades”.
Com a conseqüència des de
l’organització “ens hem vist
amb la necessitat de canviar
l’emplaçament inicial per l’afo·
rament previst. D’aquesta ma·
nera es farà a la Plaça U d’Oc·

tubre amb la instal·lació d’un
envelat que acollirà la primera
edició de l’Abella Rock, tenint
ja, de moment, les 1.000 lo·
calitats venudes i esperant que
aquesta xifra no deixi d’aug·
mentar”.
Les entrades es poden adquirir
a l’Oficina de Turisme del Pere·
lló (anticipada (12 €) i el mateix
dia del concert (15€), i també
als punts de venda establerts.

FINALITZEN LES
SESSIONS DE L’ESPAI
ABRAÇADES
A CAMARLES
I S’INICIEN A
L’AMETLLA DE MAR

marles en les sessions de l’Espai
Abraçades, que va adreçat a ma·
res i pares i els seus infants de 0
a 3 anys i que tracta temes com
el son, l’alimentació, els límits o
les emocions inesperades que
sorgeixen durant la criança. D’al·
tra banda, dimarts 18 de febrer,
s’iniciaran les sessions de l’Espai
Abraçades a la llar d’infants La
Xerinola de l’Ametlla. 7 sessions
que es faran entre les cinc i dos
quarts de set de la tarda.

Una desena de famílies han par·
ticipat els darrers mesos a la llar
d’infants Racó del Petit de Ca·

Més informació:
a l’instagram @abellarock
I a l’Oficina de Turisme de
l’Ajuntament del Perelló.
Telefon: 977491021

publicitat
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MÉS
NOTÍCIES
RECLAMEN
QUE L’ESTAT
INVERTEIXI 6,5
MEUR EN LA
MOBILITZACIÓ DE
SEDIMENTS
La Campanya dels Sediments posarà sobre la
taula dels partits polítics la
necessitat que els pressupostos generals de l’Estat
dels pròxims quatre anys
destinin 6,5 milions d’euros
en actuacions per mobilitzar
els sediments acumulats
als pantans del tram final
de l’Ebre. L’entitat ja iniciat
contactes amb les diferents
formacions per incloure als
comptes de 2020 diferents
d’1,28 milions per redactar
un pla de gestió integral
dels sediments de la conca
de l’Ebre, iniciar proves pilot
de transferència i posar
en marxa els desguassos
de fons a Riba-roja. Un
aspecte, aquest últim, que
actualment podria incomplir
la normativa de seguretat
dels embassaments i que la
Campanya estudia denunciar
als tribunals.

AGRICULTURA
COMPTABILITZA
2.000 HECTÀREES
AFECTADES PEL
TEMPORAL
El recompte acurat que ha
efectuat el Departament
d’Agricultura sobre els
efectes de l’última llevantada xifra en 2.000 hectàrees
la superfície d’arrossars
afectada al delta de l’Ebre.
D’aquestes, unes 300, les
més pròximes al mar de
l’hemidelta esquerra, han resultat particularment danyades. Aquest nou recompte
s’ha donat a conèixer en la
reunió de la taula tècnica de
valoració del temporal que el
Departament ha convocat a
Amposta amb regants i agricultors per detallar com els
mecanismes d’ajut econòmic
previstos.

baix ebre

PDE I ECOLOGISTES
Retreuen a la CHE que negui la subsidència del
Delta i rebutgi moure sediments dels pantans
L

a Plataforma en Defensa
de l’Ebre (PDE) i els grups
ecologistes del territori
recriminen obertament a la
Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre (CHE) la negació dels
problemes de subsidència del
Delta així com el seu rebuig
a mobilitzar els sediments
retinguts als embassaments
del tram final.
Després dels estralls causats per
la llevantada, les entitats han
sortit al pas de la publicació de
l’Esquema provisional de Temes
Importants (EpTI), base per a la
nova planificació hidrològica de
la conca de l’Ebre entre 2021 i
2027, on l’organisme qüestiona

un dels problemes més greus
per a la pervivència de l’espai
natural. Li reclamen que tingui
present els diagnòstics dels ex·
perts i actuï de forma decidida
per aportar sediments que l’es·
tabilitzin.
Representants de la PDE, de
la Campanya pels Sediments,
SEO/Birdlife, Ecologistes en
Acció, GEPEC, l’Associació de
Voluntaris del parc natural i Pi·
campall, han comparegut per
posar la qüestió dels sediments,
i la inexistent gestió efectuada
fins aquests moments per les
administracions, com a qüestió
central a l’hora de garantir la
pervivència del delta de l’Ebre

les pròximes dècades davant els
embats previstos amb els efec·
tes del canvi climàtic, que se·

gons alguns estudis podria arri·
bar a cobrir la meitat de la plana
deltaica a finals de segle.

POLÍTICA
El Delta requereix que es faci “un canvi en
la gestió de la Conca de l’Ebre”
L

a diputada republicana
Norma Pujol va demanar
un canvi d’actitud del govern
espanyol en les actuacions
a fer al Delta de l’Ebre. Ho
va fer durant del debat de la
Proposició no de Llei del PSOE
sobre els danys provocats per
les catàstrofes naturals.
Pujol va manifestar al ple del
Congrés dels Diputats que “la
preservació del Delta requereix
solucions integrals i de llarga
durada que exigeixen al Govern,
la Confederació Hidrogràfica
de l’Ebre (CHE) i les hidroelèc·
triques una gestió diferent de la
Conca i del tram final del riu”. A

més “d’actuacions immediates
i urgents, com les que recull la
Taula del Consens pel Delta”.
La diputada va advertir que “els
científics ens recorden que la
línia de costa del Delta retro·
cedeix, cada any, 15 metres als
llocs més sensibles, per la qual
cosa es fa necessari una major
aportació del règim de cabals
del riu i una gran aportació de
sediments a la desembocadura”.
En aquest sentit Pujol va reivin·
dicar que Esquerra Republicana
l’any 2016 havia presentat a les
Corts una moció demanant la
redacció d’un Pla de gestió inte·
gral dels sediments de la Conca

de l’Ebre i la realització d’un Pla
pilot de transferència controlada
de sediments des de l’embassa·
ment de Riba-roja fins a la de·
sembocadura; i tot acompanyat
de partida pressupostaria. “Si
s’hagués acceptat, segurament
el treball de prevenció estaria fet
o en vies de fer-se”. La diputada
va recordar que “els efectes del
Glòria al Delta han posat a vistes
de tot el món les amenaces que
planen sobre el seu futur”; i per
això “cal treballar d’acord amb
les evidències científiques i tenir
present que allò que avui ens pot
semblar excepcional, pot acabar
convertint-se en estructural”.

Pujol va reclamar “fer prevaldre
les polítiques de prevenció pel
damunt de les de reparació i
adaptació”.

AUBÀ DEMANA
A LA MINISTRA
QUE ATENGUI LES
PROPOSTES DE LA
TAULA DE CONSENS
PEL DELTA

lamentària de la legislatura, ha
interpel·lat a la vicepresidenta
quarta i ministra per a la Tran·
sició Ecològica, Teresa Ribe·
ra, sobre les actuacions que té
previstes fer el govern espanyol
per garantir la supervivència del
Delta de l’Ebre.
Aubà ha reclamat “actuacions
immediates i solucions defini·
tives per afrontar la regressió i
la subsidència del Delta, i aturar

la salinització dels seus espais
agraris”.
Aubà ha demanat que “s’aten·
guin les propostes de la Taula
de Consens pel Delta i les expo·
sades per diversos científics ex·
perts en la matèria, a més d’as·
signar partides pressupostàries
per executar aquest any les ac·
tuacions més urgents i fixar un
calendari per a la resta”.
Teresa Ribera, ha admès que “la

disminució de l’aportament
sedimentari per la regulació
de l’Ebre genera un proble·
ma real que s’ha d’abordar i
tenim una ocasió molt ade·
quada en aquest moment”.
Ribera ha anunciat què abans
de l’estiu tindran elaborat un
pla d’actuació sobre el Delta.
Aubà s’ha mostrat expectant
sobre les actuacions que es
portaran a terme.

El senador Miquel Aubà, en la
seva primera intervenció par·

Norma Pujol, diputada d’ERC.

montsià
MÉS
NOTÍCIES
NOVA GRAELLA
Durant l’acte d’ahir, es van
presentar un per un els
espais radiofònics de la nova
graella de Ràdio Ràpita. En
grans línies, es reforcen els
espais informatius, amb
seccions pròpies d’esports i
cultura, i es blinda la vessant
musical de la ràdio. A les
altres franges, es mantenen
els col·laboradors actuals i
s’incorporen quatre de nous
amb programes musicals,
culturals i divulgatius. D’altra banda, també es renova
la imatge gràfica de Ràdio
Ràpita i la interfície de la
web.

Ràdio Ràpita renova la seva programació i
imatge el Dia Mundial de la Ràdio
E

l pròxim dilluns 17 de
febrer comença a emetre
la nova programació de Ràdio
Ràpita, que estrena espais
radiofònics i imatge gràfica.
D’aquesta forma, la ràdio muni·
cipal de la Ràpita vol continuar
sent el referent radiofònic dels
rapitencs i rapitenques, reforçant
la seva aposta per la informació
local i obrint els micròfons a més
col·laboradors i més àmbits de la
cultura.
Els canvis es van anunciar du·
rant l’acte de celebració del Dia
Mundial de la Ràdio que va te·
nir lloc ahir dijous 13 de febrer
a l’Auditori Sixto Mir. La primera
part de la festa va consistir en en

ALCANAR

L’empresa Infosa tenia previst acabar aquest dimecres
les obres de reconstrucció de
la barra del Trabucador, que
es va trencar per diversos
punts arran de la forta
llevantada provocada pel
temporal Glòria. L’explotació
salina, ubicada en un extrem
de la Punta de la Banya, ha
estat tres setmanes completament aïllada, ja que l’únic
accés per terra, l’istme del
Trabucador, va quedar completament negat pel mar.

L

Els Serveis Tècnics de l’Ajuntament d’Alcanar han elaborat un informe de danys pel
temporal Glòria que ascendeix a aproximadament 1,5
MEUR. L’equip de govern
en va parlar dilluns, 10 de
febrer, en una assemblea
ciutadana a les Cases, on
es van explicar les tasques
d’emergència posteriors al
temporal i les que s’estan
duent a terme en aquests
moments.
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COMUNICACIÓ

INFOSA
RESTABLEIX
L’ACCÉS A LES
SALINES DE LA
TRINITAT

ALCANAR: SOBRE
1,5 MEUR, ELS
DANYS PEL
TEMPORAL

DIARI MÉS EBRE • divendres 14 de febrer / 2020

un programa radiofònic en di·
recte on es va entrevistar al regi·
dor de Mitjans de Comunicació,
Joan Grau, al president de la de·
marcació ebrenca del Col·legi de
Periodistes de Catalunya, Josep
Baubí, i alguns dels col·labora·
dors de la ràdio mentre que van
anunciar les diferents novetats.
La segona part de l’acte pel Dia
Mundial de la Ràdio va tenir un
caire més festiu i musical, amb
l’actuació de dos dels partici·
pants de l’anterior edició de Rà·
dio Ràpita Extra.
Actuació que també va servir per
presentar el cartell de la nova
edició. Aquest esdeveniment,
que serà demà dissabte 15 de

Joan Grau, regidor de Mitjans de Conunicació i l’alcalde, Josep Caparrós.

febrer a l’Església Nova, té com
a objectiu apropar la ràdio a la
ciutadania. Per fer-ho, durant

tot el matí s’emetrà en directe la
programació habitual de Ràdio
Ràpita a peu de carrer.

402 ajuts que contribueixen a finançar llibres
escolars i l’assistència a la llar d’infants
’Ajuntament d’Alcanar ha
resolt les convocatòries
d’ajuts per a l’adquisició dels
llibres escolars del curs 20192020 i d’assistència a la llar
d’infants d’Alcanar durant el
curs 2018-2019, destinades
a famílies empadronades al
municipi.
Enguany un total de 402 xiquets
i xiquetes es beneficiaran d’al·
gun d’aquests dos ajuts del con·
sistori. Maribel Ramon, regidora
d’Educació, valora aquesta con·
vocatòria de manera satisfac·
tòria: “amb aquests ajuts volem
contribuir a fer que les famílies
puguen assumir amb més facili·

NOVES
CONTRACTACIONS
DEL PROGRAMA
TREBALL I
FORMACIÓ A LA
SÉNIA
El passat dia 30 de desembre
van començar a treballar, a la

tats les despeses d’escolarització
dels seus fills i filles. Ells són el
nostre futur”. Per la seua ban·
da, Joan Roig, alcalde d’Alcanar,
explica que “tal com indica el
nostre pla de govern, seguirem
donant suport a les famílies en
tot allò que està al nostre abast.
En aquest sentit, al llarg de l’any
també organitzem conferènci·
es formatives, activitats per als
més menuts, etc.”. 351 infants
de l’Escola Joan Baptista Serra i
l’Institut Sòl de Riu empadronats
a Alcanar rebran un ajut per a
l’adquisició dels llibres escolars
del curs 2019-2020, fruit de la
resolució de la convocatòria

anual d’aquestes ajudes econò·
miques a les famílies, que inclou
una partida de 10.000 euros.
L’alumnat matriculat a l’Esco·
la Marjal no serà beneficiari
d’aquest ajut perquè no fa servir
llibres, ja que els xiquets i xique·
tes aprenen amb material peda·
gògic amanit pel professorat del
centre, que és objecte d’una al·
tra subvenció. Així mateix, també
s’ha resolt la convocatòria d’ajuts
per assistència a la llar d’infants
d’Alcanar durant el curs 20182019, que incloïa un pressupost
de 41.000 euros. En aquest cas,
han estat 51 xiquets i xiquetes,
empadronats al municipi i amb

Sénia, les 3 persones contrac·
tades pel Consell Comarcal del
Montsià dins del programa Tre·
ball i Formació 2019, finançat pel
Servei d’Ocupació de Catalunya
i cofinançat pel Fons Social Eu·
ropeu. La gestió del programa
d’ocupació es realitza conjunta·
ment amb l’Ajuntament de la Sé·
nia i té com a objectiu afavorir la
contractació de persones en si·
tuació d’atur, a través del suport

a entitats perquè duguin a terme
accions d’experiència laboral, de
formació, de coordinació i de
suport tècnic. La Sénia disposarà
d’aquest personal durant 6 me·
sos (2 contractes) i 1 any (1 con·
tracte) que realitzaran tasques
de suport a la brigada municipal
i d’atenció al ciutadà. La regido·
ria d’Ocupació promou aquest
tipus de programes de polítiques
actives. (ebredigital.cat)

Joan Roig, alcalde d’Alcanar.

edats compreses entre 0 i 3 anys,
els beneficiaris de l’ajut.
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MÉS
NOTÍCIES
500 PERSONES
COL.LABOREN
EN LA NETEJA
DE PLATGES
SOLIDÀRIA DE
DELTEBRE
Aquest cap de setmana, el
municipi de Deltebre ha celebrat dos sessions matinals
de neteja de les platges del
municipi. En total, han estat
més de 500 les persones que
de manera desinteressada
han participat i han permès
recollir al voltant de 300
sacs (3.000kg) amb residus
de les platges com a conseqüència del pas del temporal
Glòria per Deltebre. El cap
de setmana va començar
el passat divendres amb la
presentació pública del Pla
Delta a Deltebre, el full de
ruta que ha elaborat la Taula
de Consens pel Delta per
evitar la regressió del Delta
de l’Ebre.

SANTA BÀRBARA
REVISARÀ
LES BOSSES
D’ESCOMBRARIES
El problema de l’incivisme
d’alguns veïns i veïnes en la
gestió d’escombraries a Santa Bàrbara, ha obligat a la
Regidoria de Medi Ambient
a prendre una determinació,
revisar les bosses per identificar els infractors.
Aquests actes incívics,
persisteixen des de fa molts
anys. la regidora de Medi
Ambient Elen Estarlich
ha decidit fer un pas més
enllà per tal d’identificar als
infractors i denunciar-los si
són reincidents.
El problema també afecta
les dejeccions dels animals
de companyia. Tot i disposar
de tres pipi-cans és habitual
trobar-se excrements de
gossos i gats pels carrers del
poble. La regidora de Medi
Ambient també vol posar fil
a l’agulla a aquesta situació
i començar a sancionar econòmicament als infractors.

montsià

MEDI AMBIENT
Neteja de platges a Sant Jaume des d’on
s’envia un SOS a Europa per salvar el delta
D

issabte 8 de febrer va
tenir lloc a Sant Jaume la
neteja de les platges de Buda i
Migjorn.
Foren més de 150 voluntaris i
voluntàries els que van partici·
par, gent molt jove i no tant jove,
menors estrangers dels cen·
tres del municipi, representants
d’entitats de Sant Jaume i d’al·
tres pobles del Delta i regido·
res i regidors de tots els grups
polítics municipals de l’Ajunta·
ment. La Càmara Arrossera del
Montsià estava present i ob·
sequiava al voluntariat amb un
paquet d’arròs. Després de que
Joan Castor Gonell, alcalde del
municipi, donés la benvinguda,

començava la jornada amb una
breu conferència sobre la con·
servació d’espècies amenaçades
al litoral del Delta de l’Ebre, es·
pecialment de flora i concreta·
ment, sobre el Limònium. Fou a
càrrec de Rafel Sánchez Navar·
ro, Doctor en Ecologia i Conser·
vació d’Ecosistemes Aquàtics, i
Coordinador de España del Gru·
po de Examen CientíficoTécnico
del Convenio Ramsar. Posterior·
ment, es va fer la neteja. Es van
recollir les 8 tones de brossa. Els
més petits van dibuixar, a la sor·
ra de la platja de Buda, la silueta
del Delta que coneixen i volem
conservar i protegir, i escrivien
el missatge extret de la confe·

rència de Sánchez: “SOS EU·
ROPA”. El Parc Natural del Delta
de l’Ebre i l’Ajuntament de Sant

Jaume d’Enveja agraeixen “la
participació i el treball de tots/es
els voluntaris i voluntàries”.

DELTEBRE
El COPATE constitueix la comissió de
seguiment de la lluita contra el mosquit
E

l Consorci de Polítiques
Ambientals de les Terres de
l’Ebre (COPATE) ha constituït
la comissió de Salubritat per al
seguiment de la lluita contra
el mosquit al delta de l’Ebre.
La comissió comptarà amb un
pressupost superior al dels úl·
tims anys, però sense arribar a
ser l’òptim per al bon funciona·
ment del servei. Els principals ei·
xos que es plantegen en la lluita
contra els mosquits són: la capa·
citat per a realitzar tractaments
antilarvaris en un total de 4.000
hectàrees en espais naturals; la
possibilitat d’incrementar amb
un els tractaments que es van

fent als arrossars; i la possibili·
tat d’adquirir unes instal·lacions
que englobin tot l’equipament
tècnic i operatiu per al control
dels mosquits. La vicepresidenta
de l’àrea de Salubritat del COPA·
TE, Mercè Pedret, ha delegat la
coordinació d’aquesta comissió
a l’alcalde de Sant Jaume, Joan
Castor Gonell, ja que per la seva
experiència com a vicepresident
d’aquesta àrea els últims anys i
la seva proximitat a aquest ter·
ritori en concret, podrà facilitar
la gestió política d’aquest ser·
vei. La constitució de la comis·
sió de Salubritat ha tingut lloc
a l’Ajuntament de Deltebre i ha

comptat amb la presència del
president del COPATE, Joan Al·
ginet; la vicepresidenta de l’àrea
de Salubritat, Mercè Pedret; i

alcaldes i representants dels set
ajuntaments del delta de l’Ebre
afectats per la problemàtica dels
mosquits. (ebredigital.cat)

CONTINUEN LES
DECLARACIONS
ALS JUTJATS
D’AMPOSTA PELS
TALLS A
L’N-340 CONTRA
LA SENTÈNCIA DEL
SUPREM

Aquest dimarts han compa·
regut als jutjats d’Amposta
cinc persones més citades a
declarar per haver participat,
presumptament, en els talls
de l’N-340 convocats arran de
la sentència del Tribunal Su·
prem. Els tres primers ja van
comparèixer dijous passat. En
conjunt, hi ha una quarantena
de persones cridades a decla·
rar al jutjat per aquesta causa.

Prop d’una vintena de perso·
nes s’han concentrat per donar
suport a les persones afecta·

des davant l’edifici judicial, vi·
gilat pels Mossos d’Esquadra.
(ACN)

terres de l’ebre
NOTÍCIES
L’ALDEA
ALBERT
PAGÀ SERÀ
L’ENCARREGAT
DE DONAR VEU
A LA GALA DEL
CARNESTOLTES
2020
Albert Pagà serà l’encarregat de donar veu a la
gala del carnestoltes 2020.
Aquest jove comunicador
s’ha donat a conèixer “mitjançant les xarxes socials on
comenta temes d’actualitat
amb l’humor i el sarcasme
típic d’aquí baix, i estem
segurs que donarà, a la festa
d’enguany, aquell punt de
bogeria que tant ens fa riure
a carnaval”. Serà el dissabte
22 de febrer.
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TERRA ALTA
Acord d’administracions i agents
socioeconòmics per una ocupació digna
A

dministracions i agents
socioeconòmics de la
Terra Alta han signat un
Acord Territorial que permeti
treballar de forma conjunta i
decidida per aconseguir una
ocupació de qualitat, a partir
de l’actual realitat econòmica,
que eviti el despoblament de la
comarca.
Entre els signants, es troben els
dotze ajuntaments i el consell
comarcal, el Departament d’Agri·
cultura i dos instituts, en l’àmbit
públic, així com diverses empre·
ses dels sectors agrícola, turístic
i industrial. La primera reunió de
treball, en la qual abordaran pro·
postes de mesures concretes,

està prevista pel pròxim 25 de
febrer. Els promotors del pacte,
però, són conscients però que
els resultats es poden començar
a veure a llarg termini. “És com

una mena de cercle viciós. La
gent marxa a estudiar fora, no hi
ha retorn, hi ha envelliment, les
cases es queden buides, es dete·
rioren, tenim problemes per tenir

habitatges en condicions...”. Així
dibuixa la presidenta del Consell
terraltí, Neus Sanromà, l’escenari
que ha impulsat aquest “com·
promís transversal” a la comarca.

POLÍTICA
“Amb la nova planificació dels serveis
ferroviaris ens sentim enganyats”

CAMPANYA DE
SUPORT A LA
PAGESIA
L’Ajuntament de l’Aldea ha
comunicat aquesta setmana
que “ens sumem a la campanya de suport a la pagesia
que corre aquests dies per
les xarxes socials i reivindiquem, també, preus justos
al camp”.

NOVA WEB DEL
CASAL DE JOVES
Aquesta setmana s’ha
presentat la nova imatge
del web/blog del Casal de
Joves de l’Aldea. “Una eina
digital renovada i actualitzada, pensada per difondre
les propostes d’oci, esports,
cultura i totes aquelles informacions rellevants per a que
el jovent i la ciutadania en
general estigui informada de
la millor manera”.

A

quest dimecres en la
sessió de control al
Govern, el diputat d’Esquerra
Alfons Montserrat, ha
interpel·lat al conseller de
Territori i Sostenibilitat,
Damià Calvet, sobre les
millores que estan treballant
per al nou mapa ferroviari
de les Terres de l’Ebre i
Camp de Tarragona, així
com la possibilitat de seguir
bonificant el preu del bitllet
d’alguns serveis.
Montserrat ha manifestat “el
disgust i rebuig a la nova pla·
nificació dels serveis ferroviaris,
anunciada pel govern espanyol,

EL MONTSIÀ
APOSTA PER LA
REACTIVACIÓ
ECONÒMICA I
L’OCUPACIÓ
Aquest dimecres, aprofitant la
celebració del Consell d’Alcal·
des del Montsià, l’Agència de

perquè després de 20 anys d’es·
pera i de 700M€ d’inversió, la
sensació generalitzada al nostre
territori és la de sentir-nos en·
ganyats i amb un pitjor servei”.
El diputat ha criticat que amb
l’entrada en funcionament de la
variant Vandellòs – Tarragona, el
mapa de serveis, ans al contrari,
suposa un retrocés inaccepta·
ble respecte al qual teníem fins
ara. “No és presentable, que els
trens regionals encara no re·
cuperen els temps de duració
dels trajectes que tenien abans
de la modificació de 2016, i que
tampoc s’incrementen les seves
freqüències de pas”. Montserrat

ha reclamat ampliar els serveis i
les aturades en la connexió amb
el nord de Castelló. “Conside·
rem inacceptable, que a l’Ebre,
se’ns hagi suprimit l’aturada dels
Euromeds i substituït per un
únic servei d’Alta Velocitat al dia
cap a Barcelona”. Ha manifestat
abans de demanar “més serveis
d’alta velocitat al territori, con·
nexions de trens llançadora fins
a l’estació del Camp de Tarra·
gona, i si s’escau, l’adequació de
tarifes de trens, com els Talgo”.
El diputat republicà ha acabat
la seva intervenció recordant
que “aquest diumenge la gent
de l’Ebre, com tantes vegades

hem fet, ens tornarem a mani·
festar aquesta vegada a l’Aldea,
en contra de la degradació del
servei ferroviari, i per uns trens
dignes” (vegeu plana 24).

Desenvolupament del Montsià ha
reunit als membres signataris de
l’Acord Territorial per a la Reacti·
vació Econòmica i l’Ocupació del
Montsià. L’acte ha comptat amb
la presència de tots els alcaldes
de la comarca del Montsià, tèc·
nics de l’agència, membres del
teixit econòmic i empresarial,
membres de la comunitat educa·
tiva de tota la comarca, a més de
d’altres institucions i entitats del

territori. La vicepresidenta 1a del
Consell Comarcal del Montsià i
responsable de l’Àrea d’Indústria i
Empresa, Érika Ferraté, en la seva
intervenció ha explicat: “Un futur
pròsper per al Montsià passa per
l’èxit d’aquest projecte. I per a que
aquest projecte sigui un èxit, i ens
convertim en una comarca de
referència a Catalunya, necessi·
tem que tots els representants de
les administracions, empresariat,

comunitat educativa i la ciuta·
dania, hi participem”. La trobada
ha servit per fer balanç de les
dades del passat 2019, el qual
ha estat “un any molt positiu”.
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MÉS
NOTÍCIES
3 DETINGUTS
DESPRÉS DE PATIR
UN ACCIDENT
Els Mossos van detenir aquest
dilluns tres homes com a
presumptes autors d’un delicte
de robatori amb força a Móra
la Nova. Els fets van passar
cap a tres quarts d’onze de la
nit, quan els agents van rebre
l’avís que un cotxe havia sortit
de la carretera. Després de
comprovar que els afectats no
estaven ferits, els van identificar. A un d’ells li constava una
ordre vigent de detenció per
un jutjat penal de Barcelona.
Els Mossos van registrar el
vehicle i van localitzar bateries
elèctriques de cotxe, una
serra, un martell, un ganivet
de cuina, tornavisos i altres
eines. En aquell instant, els
responsables d’una planta de
desballestament de vehicles
situada a pocs metres, van
comunicar a la patrulla que
uns desconeguts els hi havien
robat bateries. Els arrestats,
tenen nombrosos antecedents
policials. Després de declarar,
van quedar en llibertat amb
càrrecs.

EL PARLAMENT
EUROPEU APROVA
LA CONSTRUCCIÓ
D’UNA
MEGACENTRAL
HIDROELÈCTRICA
A RIBA-ROJA I LA
FATARELLA
El Parlament Europeu ha donat el seu vistiplau a la llista de
projectes energètics prioritaris
de la Unió Europea, que inclou
una cinquantena d’infraestructures gasístiques. Amb 443
vots a favor, 169 en contra i
36 abstencions, la cambra ha
donat llum verda a aquests
projectes que podran accedir
més fàcilment a finançament
europeu. El llistat proposat
per la Comissió Europea i ara
ratificat per la cambra inclou
la megacentral hidroelèctrica a
Riba-Roja i La Fatarella.

terres de l’ebre

ALCANAR
“Gestió poc responsable de Presidència amb
les subvencions dels aiguats del 2018”
A

lcaldes, regidors i
presidents dels consells
comarcals de la Federació de
l’Ebre Esquerra Republicana
han fet pública la moció que
registraran a les institucions
ebrenques per defensar
el cobrament íntegre i
l’ampliació dels terminis
d’execució i justificació de les
subvencions dels aiguats de
l’any 2018.
L’alcalde d’Alcanar i president del
Consell Comarcal del Montsià,
Joan Roig, ha criticat “la ges·
tió incorrecta i poc responsable
que s’ha fet des del Departament
de la Presidència d’uns recursos
que pertanyen a l’Ebre i que són
vitals per al futur dels nostres
pobles”. Roig ha afirmat que “els
pobles de l’Ebre no tenen capa·
citat per fer front a la justificació
i execució d’aquestes quantitats
de diners en forma d’obres i per
això presentarem una moció per
reivindicar que es flexibilitzen i
eixamplin els terminis de justifi·
cació i execució dels ajuts, i que
els criteris del Departament de
Presidència acabin sent iguals
que els de l’Estat espanyol”. L’al·
calde canareu ha explicat que
“no entenem la diferència de cri·
teris entre el Departament de la
Presidència de la Generalitat i la
Subdelegació del Govern espa·
nyol per això demanem a la mo·

COMUNICAT SOBRE
ELS ACORDS
DEL CONSELL
D’ALCALDES DE
LA COMARCA DEL
MONTSIÀ
El Consell d’Alcaldes del Con·
sell Comarcal del Montsià
acorda:
- PRIMER: Instar al Departa·
ment de Presidència de la Ge·
neralitat a què convoqui una
reunió al Consell Comarcal
del Montsià amb alcaldesses
i alcaldes de la comarca, re·
presentants de la Subdelega·
ció del Govern Espanyol i re·
presentants del Departament
de Presidència, per resoldre
els dubtes sobre les quanties
atorgades als ajuntaments ar·
ran de les pluges torrencials

ció que es convoqui, de manera
urgent i immediata, una reunió
per aclarir la situació on estiguin
presents aquestes institucions,
alcaldes, alcaldesses i tècnics”.
Roig ha volgut recordar que
“no són recursos per a construir
equipaments ni infraestructures
d’oci; són recursos que afecten
les infraestructures que donen
servei als sectors agrícola i tu·
rístic”. L’Estat després va valorar
els danys i quantificar el crèdit
extraordinari que era aplicable
a cada poble i “el novembre de
2019 molts dels alcaldes van re·
bre una telefonada del subdele·
gat del govern on els anunciava

amb molta exactitud els imports
dels ajuts. En el cas d’Alcanar per
exemple seria de 4.282.926,44 €
i en el d’Ulldecona de 797.238,35
€”. El desembre de 2019 l’Estat va
transferir els ajuts al Departament
de Presidència de la Generalitat
“perquè en fes la gestió, i llavors
els alcaldes li van fer saber a la
directora d’aquests Serveis Ter·
ritorials la seva preocupació per
com s’haurien de justificar, licitar
i executar les obres d’emergèn·
cia”. Abans del 30 de gener de
2020, que és quan es va publicar
l’Ordre de Presidència amb les
bases per acollir-se als ajuts, “els
alcaldes i alcaldesses van sol·lici·

tar celebrar una reunió amb Pre·
sidència i els tècnics municipals
per a poder exposar les peculi·
aritats dels municipis i sol·licitar
la flexibilitat dels terminis. Però
la reunió no es va convocar i les
Bases es van publicar sense po·
der presentar cap esmena”. Per
últim, en una reunió posterior a
la publicació, “la directora dels
Serveis Territorials va fer saber
als assistents que els criteris de
la Generalitat per acollir-se a les
ajudes serien més restrictius que
els de l’Estat, per això les quan·
titats anunciades pel subdelegat
del govern espanyol no serien
les que al final es poden rebre”.

de l’octubre de 2018 i la decla·
ració de zona afectada greu·
ment per una emergència de
protecció civil, efectuada pel
Consell de Ministres.
el dia 2 de novembre de 2018
- SEGON: Instar al Departament
de Presidència de la Generalitat
de Catalunya a que ampliï els
terminis per efectuar la licita·
ció, l’execució i la justificació
de les obres incloses als infor·
mes de danys dels pobles del
Montsià afectats per les pluges
torrencials de 2018.
- TERCER: Instar al Departa·
ment de Presidència de la Ge·
neralitat de Catalunya a que
inclogui les reparacions de ca·
mins de terra i la resta de danys
declarats en els informes pre·
sentats en el seu moment pels
pobles afectats, dintre dels su·
pòsits subvencionables, tal com
ha fet l’Estat Espanyol.
- QUART: Impulsar un front

comú de tots els municipis del
Montsià per reivindicar el co·
brament íntegre dels ajuts que
va anunciar la Subdelegació del
Govern Espanyol el novembre
del 2019.
- CINQUÈ: Traslladar aquests
acords al Departament de Pre·
sidència de la Generalitat de
Catalunya, a la Subdelegació

del Govern Espanyol, a les
presidències dels Consells
Comarcals de les Terres de
l’Ebre, a l’Associació de Mu·
nicipis de Catalunya, a la Fe·
deració de Municipis de Ca·
talunya i a tots els municipis
de l’Ebre afectats pels aiguats
dels dies 18, 19, 20 i 21 d’oc·
tubre de 2018.
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l’entrevista

GERARD GONELL
DE SANT JAUME D’ENVEJA
7È A LA COPA DEL MÓN A BELGRAD

A

mb dinous anys, el jove
tirador de la Sala d’Esgrima
Amposta i esportista format
al Centre de Tecnificació
de les Terres de l’Ebre, va
protagonitzar una de les
actuacions més destacades
de la selecció espanyola en
la Copa del Món d’espasa
disputada al Sport Hall SumiceUnstanicka de Belgrad, Sèrbia.
Actualment, Gonell, estudia
Ciències de l’Activitat Física
i de l’Esport a la Universitat
Politècnica de Madrid.

7è a la Copa del Món. Tots els
esforços han valgut la pena, no?
La veritat és que sí. Després d’un
any i mig de canvis: passar d’en·
trenar d’Amposta a Madrid, no·
ves rutines d’entrenament, com·
panys, entorn... Crec que he
trobat l’equilibri en el meu dia a
dia i l’esforç comença a donar
fruits.
També hi van participar altres
companys del club
Sí, de fet, amb Guillem Martínez,
Aleix Martí i Aleix Jiménez for·
mem l’equip júnior del SEA (Sala
d’Esgrima Amposta), i ens hem
classificat per al campionat d’Es·
panya.
A quina edat i per què vas escollir l’esgrima com a esport?
Vaig començar amb cinc anys,
així que no vaig poder decidir
molt en aquells moments. Però
ja m’agradava perquè mon ger·
mà practicava esgrima i jo sempre
anava a veure’l a les competici·
ons. Suposo que els meus pares
estaven contents amb els valors i
ensenyances que Fidel transmetia
i van decidir que seria bo per a mi.
Quines són les qualitats per
ser un bon tirador?
Sobretot qualitats mentals, com la
disciplina, la paciència i la capaci·
tat d’anàlisi en moments de ten·
sió.A nivell físic, l’agilitat i l’equilibri
són importants.
I els defectes que no s’han de
tenir?
Jo diria que els defectes que
més penalitzen són els emocio·
nals, com no saber controlar les
emocions o deixar que els nervis

s’apoderin de tu.
Es considera l’esgrima un esport car.
La despesa que s’ha de fer quant a
material per a competir és impor·
tant, ja que l’equipament sencer
pot rondar els 600 €, i cada espa·
sa sobre els 100 €, i es van tren·
cant... Però el més greu és la falta
d’ajudes per a les competicions
internacionals, on la despesa sol
anar a càrrec dels pares. Suposo
que tots els companys d’esports
minoritaris m’entendran.
Podem dir que l’esgrima és
un esport de combat individual però no individualista?
Totalment, perquè per a millorar
es necessita reproduir als entre·
naments les situacions reals de
combat, i per això és imprescindi·
ble un oponent, que acaben sent
els companys de club o d’equip
nacional. És per això que al SEA
sempre ens sentim com una fa·
mília, perquè ens ajudem a millo·
rar els uns als altres.
Hi ha tres modalitats d’esgrima: sabre, espasa i floret. Tu
has triat l’espasa. Per què?
A Amposta només s’ensenya es·
pasa, així que aquí ho vaig tenir
fàcil.
L’esgrima és un esport amb
uns components bàsics: la tècnica, el físic i el mental. Quina
importància té cadascú en
percentatges?
No et sabria dir percentatges
exactes, però sí que tinc clar que
el factor mental és clau, perquè
per a treure el màxim partit a la
tècnica i el físic es necessita: con·
centració, disciplina i autocontrol.
Quan estàs en un estat d’equilibri
emocional i concentrat, és molt
més senzill executar accions que
requereixen una gran tècnica i es·
forç físic, ja que és com si fluïssin
soles.
Per tant l’esgrima és una art
marcial que comparteix molts
valors amb les arts marcials
orientals.
Sí que comparteixen molts valors.
De fet, a la Sala d’Esgrima Am·
posta es comença practicant arts
marcials, també per la formació
que va rebre Fidel. Tot això ajuda a

potenciar la idea que és un esport
molt complet, i a més a més, apte
per a totes les edats.
L’esgrima és l’únic esport
olímpic d’origen espanyol
que va sorgir com a disciplina esportiva a finals del segle
XIX. Per què creus que l’esgrima és un esport poc conegut
i poc practicat a casa nostra?
Penso que cada vegada està co·
neixent-se més a casa nostra,
gràcies a les retransmissions de
la Copa del Món de Barcelona,
per exemple. Però com tot, su·
poso que l’accessibilitat marca la
diferència, i és que pots practicar
futbol a qualsevol poble del món,
però no a tot arreu hi ha una pista
d’esgrima.
Les armes que useu són
d’acer. Quina llargada té la
fulla i quin és el seu pes? A
més, en ser armes d’estocada
totes tindran una protecció,
no?
El floret i l’espasa mesuren 110
centímetres, mentre que el sable
en fa 105. El pes pot variar depe·
nent de l’empunyadura i la cas·
soleta, però ronda els 700 grams.
Pel que fa a la protecció, no tenen
cap tall i la punta és un botó.
Una pista de catorze metres de longitud i dos metres
d’ampla on no s’ha de fer ni
un pas enrere...
Sí, les dimensions de la pista sí que
les comparteixen totes les armes,
tot i que el que sí que es permet
és treure un dels peus al final de

la pista, i pot donar lloc a accions
espectaculars.
En funció de la competició, els
assalts poden ser de dos tipus: de poule o d’eliminatòria
directa. Ens ho expliques?
Sí i tant. En la fase de poule s’ajun·
ta als tiradors en grups de 6 o 7, i
tiren entre ells en assalts a 5 tocats
durant 3 minuts. Un cop acabada
aquesta fase, es fa una classifica·
ció general, en la que s’ordenen
els tiradors per nombre de victò·
ries i diferència de tocats a favor
i en contra, i es forma el quadre
final de la competició. A partir
d’aquí, comença la fase d’elimina·
tòria directa, en la que els assalts
són a 15 tocats, en 3 temps de 3
minuts.
De vegades les victòries es
decideixen en dècimes de
segons amb tocs vistos i no
vistos. De fet, no apreciem la
rapidesa d’un tocat, però després d’una bala és l’objecte
més ràpid.
Ho desconeixia, que curiós... Però
sí, a vegades les dècimes de se·
gon marquen la diferència, per
això és tan important la concen·
tració.
A l’esgrima el respecte a les
normes està implícit en la mateixa pràctica, a més la figura
de l’àrbitre no es qüestiona.
Sí, els valors implícits en l’esgrima
ens fa sentir orgullosos a tots els
que la practiquem. Abans i des·
prés de cada combat se saluda
de forma protocol·lària al públic, a
l’àrbitre i al rival, i el no fer-ho pot
comportar l’expulsió de la com·
petició. Com a exemple, celebrar
un tocat de cara al rival pot ser
penalitzat greument, també.
Per tant, malgrat ser un esport de combat, no és un esport de contacte.
Està prohibit perquè podria do·
nar-se el cas que algú aprofités
una part del cos que pot interferir
en la trajectòria de l’arma.
La roba, la careta i les armes
d’esgrima compleixen uns requisits de seguretat que el fan
un dels esports amb menor
nombre de lesions en relació
amb participants. Per què els

ISABEL CARRASCO
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uniformes són blancs?
Pel que fa als requisits de segure·
tat, si es fa un bon ús de totes les
proteccions, és molt difícil tenir
una lesió, i jo com a tirador sem·
pre m’he sentit protegit. D’altra
banda, el color blanc dels unifor·
mes al principi era per a garantir
la visibilitat del tocat, ja que no
existien els marcadors amb llums
com ara. Actualment, tot i que hi
ha una certa permissivitat en els
colors, es conserva el blanc per
tradició.
Un esport que pots practicar
tota la teua vida, i l’únic esport de combat on no hi ha
categories de pes.
No n’hi ha no, només hi ha cate·
gories per edat dels competidors.
Com dèiem abans, el físic és im·
portant, sí, però una bona gestió
de la distància i el temps permet
igualar les condicions físiques dels
tiradors.
Quants cops entrenes a la setmana?
Cada dia, en doble sessió de matí
i tarda. Els caps de setmana solem
tenir competició.
L’esgrima femenina, en quin
moment està?
Crec que el canvi que s’està ve·
ient en la societat, en una major
sensibilització en la importància
de la figura de la dona, també està
ocorrent als esports. Just aquest
cap de setmana passat vam tenir
a Barcelona una Copa del Món
d’espasa femenina amb un nivell
altíssim i que va ser retransmesa
per Esport 3 a la televisió. Així que
el canvi més important és en visi·
bilitat, ja que el nivell ja fa anys que
és molt alt.
I a partir d’ara, quines són les
fites?
En competició, les fites més pro·
peres són el Campionat d’Europa
a Croàcia i el Campionat del Món
als Estats Units, on espero mante·
nir el nivell d’esgrima que he as·
solit. Però el més important per a
mi és el dia a dia, ja que és el que
em permetrà afrontar els reptes
amb garanties, així que l’únic que
desitjo és que el bon estat físic i
emocional m’acompanyin durant
molt de temps.

esports
CELMA

MICHEL
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PRIMERA CATALANA
Muntanyesa-Ascó, en
directe per l’FCF TV
E

NO HI HA PAU AL
FUTBOL EBRENC
Aquesta setmana dos partits
amb finals tristos, a Flix
i Jesús i Maria. Vivim tan
intensament el futbol des de
fa anys a les nostres terres
que de vegades en alguns
partits som gairebé gladiadors. La federació aquest
any ha tret la campanya
“Tots som un equip”. No
crec en aquesta campanya.
Potser necessita temps. Però
no hi ha setmana que no hi
hagi un escàndol al futbol 
base o a L’amateur. L’ésser
humà no canvia. Cadascú és
del seu pare i la seva Mare.
L’aficionat i sobre tot els
jugadors tenen en molts
partits les pulsacions a mil.
I el més fàcil és donar la
culpa als àrbitres. Ningú és
Perfecte. Ni el Var. Si mirem
l’hemeroteca els àrbitres ni
sumen ni resten i això es pot
observar amb la classificació
d’un equip des de fa 30 anys.
Per canviar el món de el
futbol cal aportar idees. Jo ja
ho he dit mil vegades: cada
targeta groga a descansar
a la banqueta 30 minuts. El
jugador s’ho pensaria dues
vegades en protestar o fer
una entrada Innecessària.
I la targeta vermella cinc
partits mínim. El joc seria
més esportiu i es veuria més
el futbol. Un míster em diu
“tristament el futbol és un
potent difundidor de valors
que no utilitzem bé”. Quanta
veritat.

CALMA
Cap de setmana amb noves
incidències en diversos
camps. En un d’ells vaig
estar-hi. Era una matinal
fantàstica, amb un temps
primaveral. Jugaven els més
petits abans dels primers
equips. Hi havia moltíssima
gent, un ambient esplèndit. Després, un partit de
tercera catalana carregat
d’intensitat. Vaig disfrutar.
Final amb nervis. D’entrada,
dins del normal. Començo a
plegar la càmera i el tripode
i quan em giro hi havia una
batussa. Tota la il.lusió d’una
matinal perfecta es va esvair.
També aclarir que la gent,
tant de Jesús i Maria com de
l’Ametlla, va intervenir per
posar pau. I normalment és
així a tot arreu. No entraré
a parlar de qui va incitar o
qui va recriminar o qui va
agredir. A la meua càmera no
li interessa tot això. Incidents
que passen i que no haurien
de passar. Marxo a casa i rebo
un what que em diu que al
final del partit Flix-Rapitenca
també van haver espentes,
el dia abans. I el diumenge
per la tarda em diuen que al
Ginestar-Pinell també van
haver-hi moments de tensió
al final. Tot plegat, no és pels
clubs nombrats. És un problema general. Són xispades
puntuals que s’escapen i que
passen en qualsevol lloc. Hi
ha molta sensibilitat. I també
tensió. Però m’agradaria que
res d’això passés. Mai i a cap
lloc. Intentem aconseguir-ho.

MINUT 91 . A CANAL TERRES DE L’EBRE
DIUMENGE (22.30 h). Dilluns 16.30h. Resums amb els gols: Muntanyesa-Ascó, Ulldecona-Gandesa, Ampolla-Perelló, Rapitenca B-R Bítem,
Batea-Aldeana, Roquetenc-Olimpic, Catalònia-Jesús i Maria, Amposta-la
Cava i Alcanar-Ginestar. Intervindran: Baltasar Capera (Ampolla), Ferri
(Batea), Campos (Roquetenc) i To (Amposta B). Convidats: Gustavo, jugador del Perelló, i Miguel, de l’Ulldecona.

l partit de diumenge
vinent (12 h) entre el líder
Muntanyesa i l’Ascó serà
transmès en directe per l’FCF
TV, el canal en streaming de
la Federació. Locució a càrrec
de Sergi Mas.
La Muntanyesa, amb set victò·
ries seguides, és un líder de rè·
cord a Primera catalana. L’Ascó,
en dinàmica negativa de resul·
tats, el visita diumenge en partit
que es podrà seguir en directe
per la televisió de la Federació.
És d’aquells partits en què l’As·
có no té res a perdre i sí molt

a guanyar. L’equip de Jordi Font
va perdre dissabte passat contra
el Martinenc (0-1). En el 2020
ha sumat un punt de 15 i ja acu·
mula 4 derrotes seguides. Així
mateix, només ha vist porteria
en dues ocasions, en 5 jornades.
Dissabte es van recuperar juga·
dors però encara hi ha baixes. I
tot s’ha ajuntat. L’Ascó, que va
començar la temporada amb la
permanència com a objectiu, ha
fet una gran primera volta però
ara ha de buscar revertir la dinà·
mica i pensar en la consolidació
a la categoria.

UE RAPITENCA
Ensopegada

PROPERA JONADA
PRIMERA CATALANA
Muntanyesa-Ascó diu 12h
SEGONA CATALANA
DISSABTE
Pobla-Móra Nova 16h
Montblanc-Amposta 16.30h
Roda-Cambrils Unió 17.45h
DIUMENGE
Canonja-Rapitenca 12h
Ampolla-Perelló 16h
Ulldecona-Gandesa 16.30
Tortosa-Riudoms 17h
Bonavista-Camarles 17h
La Sénia, descansa
TERCERA CATALANA
DISSABTE
Amposta-la Cava 16h
Roquetenc-Olimpic 16.30h
Catalònia-Jesús i Maria 16.30h
Ebre E-Corbera 17h
Rapitenca-R Bítem 17.30h
Ametlla-Godall 17.30h
DIUMENGE

L

a Rapitenca va perdre a
casa amb el Roda de Barà
(1-2).
La derrota frena l’impuls que
havia agafat l’equip en el que
portem d’any, en les quatre
jornades disputades, amb 10
punts de 12.
La manca de claredat en els
darrers metres va condemnar
a la Rapitenca que no va poder
avançar-se i el Roda, molt ben
posat, va fer el 0-1.
Els rapitencs van anar a remolc
i van empatar amb un gran gol
de Ricardo, ja a la represa. No
obstant, llavors va faltar pausa
per obrir la llauna dels rodencs
que, amb un bon plantejament,
es van tornar a avançar. Però el
gol fou anul.lat per fora de joc.
La Rapitenca va buscar el 2-1
però al final va ser el Roda, de
penal, qui va sorprendre i que
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Arnes-Flix 16h
S Jaume-S Bàrbara 16h
Batea-Aldeana 16.30h
QUARTA CATALANA
DISSABTE
R Bítem-Tivenys 12h
es va endur els tres punts.
La derrota, primera a casa, és
un cop dur per als rapitencs
que hauran de refer-se a la Ca·
nonja.
La nota negativa, a més de la
derrota, fou la lesió de Becerra
que serà baixa per unes 3 set·
manes.
Rafa Llop també es va lesionar
i, amb un trencament fibrilar,
no podrà jugar a la Canonja.
De moment, no hi ha cap in·
corporació.

La Cava-Catalònia (dijous 20)

CANAL TERRES DE L’EBRE

Gandesa-Es Delta diss 15.30h

Partits transmesos

Roquetenc-RBítem (ajornat)

P

artits que es transmetran el
cap de setmana a Canal TE.
Dissabte (22 h), Rapitenca-R Bí·
tem. Diumenge (20.30h), Ull·
decona-Gandesa, amb locució

d’Andreu Miralles. Dilluns estaran
els partits (9), els resums i inte·
gres, a ebredigital.cat. Minut 91,
diumenge, començarà a les 22.30
hores. Repetició dilluns 16.30h

Olímpic-Gandesa 17h
Ebre E-Masdenverge 19.15h
DIUMENGE
Fatarella-Xerta 16h
Alcanar-Ginestar 16h
Descans: Pinell i Benissanet
FEMENÍ		
Arnes B-Batea diss 12h
Tortosa Eb C-Ginestar diu 10h
Rapitenca-Plana A diu 10.30h
Plana B-F Alcanar diu 16.15h
Campredó-Arnes diu 18h
J i Maria-Tortosa E B diu 19.30h
SEGONA DIVISIÓ FEMENINA
Salou CD-Tortosa Ebre dium 13 h
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SEGONA CATALANA

ELS LOCALS, MOLESTOS

El Gandesa referma el
liderat (5-0)

Victòria valuosa del
Tortosa, a Cambrils

E

E

l líder Gandesa va golejar a
la Sénia (5-0).
El Gandesa es va avançar aviat
amb l’1-0, gol de Blasi. No obs·
tant, la primera meitat va ser
igualada, amb un equip senienc
que fou atrevit. Tot i que els lo·
cals van tenir possibilitats a la
contra, amb els minuts no van
trobar-se del tot còmodes per la
bona feina dels visitants. No obs·
tant, als 30 segons de la represa,
gran combinació gandesana i gol
de Genís. Poc després arribaria el
3-0, de Blasi i el 4-0, d’Oriol. El
partit ja no va tenir història. Sau·
mell marcaria el 5-0. Camarero,
del Gandesa, admetia que “vam
marcar aviat l’1-0 i, en diverses

contres, vam tenir altres possi·
bilitats. Però la Sénia cal dir que
va ser atrevida, pressionant dalt i
amb els minuts va contrarrestar
el nostre joc, creant dificultats.
No obstant, a la represa, marcar
aviat dos gols va decidir”. Dilla
ja va entrar en convocatòria, tot
i que no va jugar. Serrano, de la
Sénia, destacava “el primer temps
que va fer l’equip. Tot i rebre al
minut 5 l’1-0, va fer el que devia.
El problema fou l’inici de la re·
presa quan algunes pèrdues van
suposar contres del Gandesa i els
gols, que van decidir aviat i ja no
vam poder reaccionar”. Pol no
va jugar. Segueix amb molesties.
Beranuy fou operat divendres.

BON PARTIT

l Tortosa va vèncer el
Cambrils Unió (1-3).
German Inglés, tècnic del Torto·
sa: “va ser un partit en el que aviat
van haver decisions arbitrals que
van poder marcar-lo, amb una
falta a Pol quan marxava cara a
porteria, que no fou castigada
amb targeta, i un penal rigorós
que va aturar Carlos i que hagués
pogut ser l’1-0. A partir d’aquí, el
partit va ser molt igualat. Ells van
fer una pressió alta que a nosal·
tres ens va crear dificultats per·
què no vam estar gairebé a nivell
tècnic. Arribàvem fins la seua
àrea però no creàvem ocasions,
mentre ells van fer sensació de
perill en alguna contra. Al minut

40, ells van quedar-se amb deu
per una vermella (no veig l’altu·
ra de l’entrada però potser va ser
massa càstig). A la represa, amb
superioritat, vam començar bé i
vam fer el 0-1. Però una pèrdua
nostra va propiciar una contra
local i l’empat. Després, amb un
penal que va suposar expulsió,
vam fer l’1-2. Ens va seguir faltant
més pausa per aprofitar els espais
i les ocasions, i ells, tot i estar amb
9, van fer algunes contres. Nacho
va marcar l’1-3 que va sentenci·
ar una victòria important contra
un Cambrils que em va agradar”.
El Cambrils va acabar amb vuit
i molest amb l’arbitratge: “feia
anys que no veiem res igual”.

EMPAT A 3

Móra la Nova-Ampolla, La Canonja remunta
només falta el gol
un 3-1, a Amposta
M

óra la Nova i Ampolla,
com és habitual els
darrers anys, no van decebre.
Tot i empatar sense gols, van
oferir un partit vibrant, amb mol·
ta intensitat. Els visitants van co·
mençar millor, pressionant dalt
i dominant la pilota, tenint dues
opcions, una de Gallego i una al·
tra de Ramirez. Però, amb els mi·
nuts, el Móra la Nova es va apo·
derar de la pilota i va obligar als
ampolleros a fer-se enrera. Els
moranovencs van tenir un parell
de situacions de gol i un penal
no xiulat (les imatges demostren
que va ser dins de l’àrea. L’àrbitre
va xiular la falta fora). La represa,

L’ULLDECONA FRENA
EL CAMARLES (1-2)
L‘Ulldecona va guanyar a Ca·
marles (1-2) en un partit que
es va decidir en afegit, amb un
penal protestat pels locals. Kiki,
del Camarles: “va ser un partit
molt travat, sobre tot a la pri·
mera meitat. A la represa, ells
van sortir ben posats i ens van
fer mal arran de recuperacions

d’entrada, va ser boja. Anades i
tornades i ocasió claríssima del
visitant Enric. A mesura que va
avançar la represa, el Móra es va
fer amb el domini de la pilota i va
fer sensació de perill, però sense
poder marcar. L’Ampolla, obliga·
da a defensar enrere perquè els
locals van apretar, va gaudir d’al·
gunes contres però sense encert
en les darreres passades. Els lo·
cals, tot i seguir amb baixes, van
millorar respecte altres partits.
No han guanyat en el 2020 (2
punts de 15). L’Ampolla ha fitxat
a Vivi (Flix) i el porter Navarro (la
Cava) i espera fer una altre fit·
xatge.

L

’Amposta guanyava 3-1 a
la represa però la Canonja,
amb deu, va empatar (3-3).
Xavi Cid, tècnic de l’Amposta:
“sabíem que seria un partit com·
plicat perquè la Canonja fora de
casa trau molt bons resultats.
De totes formes, vam començar
molt bé, creant un parell de situ·
acions de gol. Malgrat això, arran
d’una pèrdua nostra, ells van fer
el 0-1. Però l’equip va donar la
cara i va fer la millor primera part
de la lliga. Molt intens i implicat, la
pressió generava recuperacions i
bones transicions. Carles, de fal·
ta, va empatar. L’equip va insistir i
Joel des de fora de l’àrea va fer el

2-1. I la Canonja es va quedar en
deu. A l’inici de la represa, durant
15 minuts, l’equip va seguir bé,
fent el 3-1 i gaudint d’ocasions
clares per sentenciar. No vam
fer-ho i el partit va entrar en una
dinàmica d’anades i tornades que
no ens va anar bé. L’equip va per·
dre consistència. La Canonja va
avisar amb dues ocasions. I Moli·
na va marcar un gol per l’escaire.
Ens vam fer enrere. Temor a gua·
nyar. La Canonja va empatar a 3.
Es va intentar, a la desesperada, i
vam tenir un parell d’opcions al
final. Vam cedir 2 punts. Durant
60 minuts vam estar bé però no
vam confirmar la victòria”.

al centre del camp. Nosaltres no
vam estar al nivell de les darre·
res jornades. No és excusa però
acumulàvem baixes entre san·
cions i jugadors tocats. Ells van
fer el 0-1 però vam reaccionar i
vam tenir diverses situacions de
gol i ja al final Víctor va empatar.
No obstant, en afegit, l’àrbitre va
xiular un penal que no puc valo·
rar perquè m’agafa molt lluny. Els
jugadors el van protestar. A recu·
perar-nos ja pensant en el proper

partit contra el Bonavista”. Albert
Bel, de l’Ulldecona: “molt orgu·
llós de l’equip i de com ha reac·
cionat davant de les adversitats
de les darreres setmanes amb les
baixes. Molt content del treball i
del partit a Camarles on sabíem
que havíem de fer un gran esforç
per contrarrestar el potencial
ofensiu del rival. Després d’una
primera meitat més travada però
en la que ja vam estar ben po·
sats defensivament, a la represa,

amb superioritats al centre del
camp, vam aprofitar recupe·
racions de pilota i vam buscar
sortides a l’espai. L’àrbitre ens
va xiular diversos fores de joc.
I, tot i que el Camarles va em·
patar al final, l’equip va seguir
i Miguel, que ens va donar un
plus ofensiu, va transformar el
penal que va valdre la victòria”.
L’Ulldecona rebrà el líder, Gan·
desa. A Camarles, a la represa,
va jugar un cadet.

EL PERELLÓ
CREIX
VA VÈNCER EL
MONTBLANC (2-0)
El Perelló, en un partit travat, va
sumar una nova victòria que el
consolida a la zona còmoda de
la classificació. És sisè amb un
partit menys (2-0). Un gran gol
de Gustavo al primer temps i un
de Jonatan al final van decidir un
partit que va acabar amb tensió
per protestes visitants a l’àrbitre.
Segons el tècnic Teixidó, “era
un partit que ho havíem parlat
que seria complicat perquè el
rival havia tret bons resultats en
jornades anteriors i també perquè nosaltres en portàvem dos
en una molt bona línia i sempre
és complicat mantenir-la en un
tercer seguit. Va ser important
marcar aviat amb un gran gol de
Gustavo però el cert és que no
vam estar bé. El rival ens va crear
dificultats i ens va costar. Vam
haver de patir fins el final quan
Jonatan va fer el 2-0. El resultat
va ser el millor del partit. I també
és important, i això diu molt de
l’equip, que quan no es juga bé
es pugui guanyar”. El Perelló (10
punts de 12) segueix progressant.
És sisè. Amb la baixa de Jack,
perd un davanter. Teixidó aclaria
que “estem avançant sense tenir
cap golejador. No fitxarem per
fitxar. Si surt algú interessant, ho
mirarem. Mentrestant, és qüestió
de fer-nos forts en l’aspecte
defensiu i en treballar, com ho estem fent, en poder tenir el control
del joc i saber aprofitar les virtuts
que té l’equip”. El Perelló, amb un
partit menys, visitarà el camp de
l’Ampolla, en el derbi. Un partit
del que se’n parlarà al programa
Minut 91, de Canal TE, diumenge
a partir de les 22.30 hores.
equip

GF

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

42
41
41
32
38
29
31
27
35
32
33
30
23
20
22
16
20

GC PNTS

13
24
24
25
34
23
27
21
27
27
32
38
35
27
44
43
48

41
37
37
34
32
29
28
28
27
27
26
22
19
15
13
12
12
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3A CATALANA

PAS ENDAVANT DE
L’ALDEANA (1-0)

MÉS NOTÍCIES
JACK FITXA AMB
L’ALDEANA
*Jack Cid (Perelló) va demanar
la baixa i va tenir 3 propostes
de Tercera. Finalment, es va
decidir per l’Aldeana amb qui
podria debutar diumenge a
Batea.
*El líder R Bítem va golejar el
cuer el Sant Jaume (13-0). En·
tre els autors dels gols, Balada
en va fer 7 i Emili (2). El veterà
capità va disputar el partit 550
amb el club de Bítem.
*El partit Flix-Rapitenca va aca·
bar amb tensió i amb batussa.
També va ser el cas del duel
entre Jesús i Maria i l’Ametlla.
Així mateix, al final del Gines·
tar-Pinell també va haver ten·
sió a l’entrada dels vestidors.
*Partits pendents de recupe·
rar-se:
Divendres dia 21
Arnes-Rapitenca 21 h
Dissabte 22
Masdenverge-Fatarella 12h
Perelló-Amposta 16h
Benissanet-Tivenys 15.30h
Diumenge 23
Xerta-Ginestar 12h
Arnes-Sant Jaume 16h

19

Dalt, vestidor del Jesús i Maria, diumenge. Baix, vestidor de l’Arnes després de l’empat a darrera hora a la Cava.

L’Aldeana va guanyar un rival di·
recte, l’Ebre Escola, i es segona
(1-0). Un gol de Mica va decidir.
Segons Bartolo, tècnic aldeà:
“primera meitat molt tàctica en
la que els dos equips vam in·
tentar cometre poques errades.
Però en vam tenir. L’Ebre no va
apoder aprofitar les nostres i
nosaltres sí que vam aprofitar la
seua per fer la jugada del gol de
Mica en un moment clau (45’).
A la segona meitat, com ja sabí·
em, vam patir. L’Ebre és un molt
bon equip, intens, i va moure bé
la pilota. Nosaltres no vam saber
aprofitar els espais i vam haver
de treballar molt. Victòria valu·
osa en un bon partit”. L’Aldeana,
segueix amb baixes, ha fitxat a
Jack (Perelló). Xavi Subirats, de
l’Ebre Escola: “el resultat fou una
mica injust. La primera meitat va
dominar més l’Aldeana, que va
aprofitar una errada nostra. La
segona meitat vam dominar-la
més nosaltres i vam poder crear
un parell d’opcions clares, sobre
tot una al final, per poder em·
patar. Un empat hagués ens ha·
gués deixat més satisfets en un
partit intens”. Ayuso va debutar.
Tornel va ser baixa per lesió.

FERRI LIDERA EL
BATEA A GODALL

L’OLIMPIC ES REFÀ
PAS ENRERE DE LA
CONTRA EL CATA (3-1) CAVA (1-1)

UN PENAL DECIDEIX EL FLIX GUANYA A LA
EL J I MARIA-AMETLLA RAPITENCA B (3-1)

El Godall va perdre contra el Ba·
tea (0-2). Dos gols de Ferri, que
en porta 30, van decidir. Robert
Avinyó, del Godall: “vam tenir da·
vant un molt bon equip. Al primer
temps, arran de dos desajustos
nostres, ells van fer dos gols. Vam
tenir les nostres opcions, com un
pal de Yassine, però no vam mar·
car. A la represa vam intentar-ho,
vam ser més intensos i potser ells
van ser més conservadors. Vam
anar a pel partit però no vam
poder entrar-hi. Ells, amb molt
d’ofici i qualitat, es van imposar”.
Piñeiro i Canalda van ser baixa
per un Godall que lamenta els ar·
bitratges de la temporada. Jose
López, del Batea: “vam sortir molt
ben posats. Estem treballant el
tema defensiu per no rebre tants
gols. Vam poder contrarrestar el
Godall, que també va sortir in·
tens. Vam fer una molt bona fei·
na i Ferri, molt efectiu, va resoldre
dues ocasions per fer el 0-2 que
reflectia un primer temps en què
vam estar millor. A la represa vam
aguantar i vam protegir el resultat
davant d’un Godall al que felicito
perquè va treballar molt fins el fi·
nal. Triomf important per la con·
fiança per al proper partit”.

L’Olímpic va guanyar el Catalònia
(3-1). Jani va fer l’1-0 al primer
temps. A la represa, amb més
espais, Sergi va establir el 2-0
en una acció individual. Suphi va
marcar el 3-0 i al final, el jesusenc
Pau va fer el 3-1. Segons Jordi
Roca, de l’Olímpic: “va ser un par·
tit que vam tenir controlat en tot
moment, principalment al segon
temps, tot i que és cert que, per
l’ajustat del marcador, va estar in·
cert fins que, a la represa, vam fer
el 2-0 i després el 3-0. L’equip va
jugar molt ben posat en un par·
tit important per a recuperar-nos
de la derrota anterior”. L’Olímpic
és quart. Chema, del Catalònia:
“vam començar bé, ben posats
i amb ordre. Ells no ens van fer
excessiu perill. I nosaltres, tot i
jugar la pilota en diverses fases a
camp contrari, tampoc vam ferne. Un dels pocs errors defensius
que vam tenir ens va costar l’1-0.
Malgrat això, l’equip em va agra·
dar al primer temps. A la represa
vam buscar tenir més profundi·
tat, però no vam poder tenir-ne.
Les transicions defensives ens
van costar més i ells van saber
aprofitar els espais i en 5 minuts,
amb dos gols, van sentenciar”.

El Jesús i Maria va guanyar en afe·
git, de penal, a l’Ametlla (1-0). El
partit va ser molt igualat i intens
a la primera meitat, amb repar·
timent d’ocasions i un penal clar
no xiulat als caleros sobre Ivan. A
la represa, amb els minuts, la Cala
va fer un pas avant i va jugar més
a camp contrari. Dins de la igual·
tat, el partit va fer més sensació
del 0-1 que de l’1-0, tot i que el
local Geri també va disposar de la
seua opció. La Cala va crear fins
a tres que Sergi, porter local, va
evitar. S’arribava al final i semblava
que el 0-0 seria el resultat quan
una contra local va acabar amb
penal de Xavi a Geri. Penal clar
que Sergio Ruiz va transformar.
Acabat el partit, batussa. Segons
els locals, el segon tècnic calero,
Roger, va fer-li un cop de cap a
Sergio Ruiz que llavors també li va
fer un cop. Els caleros diuen que
Roger només va anar a parar el
seu porter que volia recriminar a
Ruiz l’actitud que va tenir durant
el partit. I que Roger es va poder
encarar amb Sergio Ruiz però mai
per fer-li un cop de cap, i “llavors
fou agredit per Sergio amb un cop
de puny que li va fer sagnar el nas”
(així ho va posar l’àrbitre a l’acta).

La Cava va empatar contra l’Ar·
nes (1-1) i s’allunya de la segona
plaça. Gilabert, tècnic de la Cava:
“vam tenir més possessió de pi·
lota davant d’un Arnes molt ben
col.locat que ens va dificultar la
creació de joc. Vam fer el més
complicat, que va ser marcar
l’1-0 (74’), en un partit en què no
estàvem còmodes. Però, com en
altres jornades, ens penalitzen
errades defensives en accions a
pilota aturada. I en afegit es va
escapar la victòria. Seguirem tre·
ballant, sense obssessionar-nos
per fer la promoció. Hem de
tocar de peus a terra i millorar
molt”. Roger, de l’Arnes: “d’entra·
da vam buscar estar més tancats,
cedint la iniciativa. Però la Cava
no va tenir claredat d’idees i no·
saltres, a la contra, vam fer més
sensació de perill, amb un penal
mot clar de Figo a John no xiulat.
A la represa, vam tenir dues opci·
ons a l’inici i l’equip va seguir fent
bones sensacions. No vam patir.
Però en un córner ens vam fer el
gol. Ells llavors van tenir un parell
de contres, però nosaltres vam
insistir i de córner vam empatar.
Crec que va ser just i fins i tot curt
pels nostres mérits”.

El Flix va guanyar la Rapitenca
B i escal.la posicions (3-1). Se·
gons Landa, tècnic del Flix: “ens
va costar entrar en el partit i ells,
d’entrada, van estar millor, fent
el 0-1 i tenint alguna opció més.
Nosaltres, sobre el minut 30, vam
pressionar més amunt, creant ja
possibilitats. A la represa vam sor·
tir molt posats, amb molt de rit·
me. Nacho va assistir a Magí que,
de cap, va fer l’1-1. Vam seguir i
en una contra, Luis va establir el
2-1, tenint més ocasions. El partit,
però, va estar ajustat i la Rapiten·
ca, arran d’un córner, va poder
empatar. Marc va evitar-ho. Des·
prés, ells van quedar-se amb deu
i al final Luis va sentenciar. Victò·
ria important per millorar”. Mario
Maza, de la Rapitenca: “vam fer
una primera meitat molt bona,
marcant el 0-1 i tenint ocasions
clares per fer el 0-2. Ells a la con·
tra van fer alguna opció però no
massa clara. La represa nostra va
ser per oblidar. No vam pressio·
nar dalt i vam estar fluixos en de·
fensa. Ells van remuntar, gaudint
de més ocasions. En els darrers
minuts el partit va igualar-se i
vam poder empatar. No obstant,
al final va arribar el 3-1“.

20

esports

DIARI MÉS EBRE • divendres 14 de febrer / 2020

3A CATALANA		

EL ROQUETENC
REMUNTA UN 3-1

EL CORBERA GUANYA L’AMPOSTA I MANTÉ
ESPERANCES DE PERMANÈNCIA (3-1)

El Santa Bàrbara guanyava 3-1
però el Roquetenc, com a la Cava,
va remuntar amb el 3-3 final. Par·
ra, del Santa Bàrbara: “la veritat és
que l’equip va fer un bon partit i
estic satisfet. Però una altra set·
mana se’ns van escapar punts a
darrera hora un partit que l’haví·
em d’haver guanyat”. El Santa ha
sumat 4 punts dels darrers 15. Pau
Castro va sofrir trencament del
tabic nasal després d’una topada
amb Ivan Arasa. Amado, amb un
esqüinç al turmell, també és bai·
xa, afegint-se al porter Centelles.
El Roquetenc es va presentar al
partit limitat, amb 13 jugadors.
Miquel Campos, cap de premsa
del Roquetenc: “el Santa Bàrba·
ra va avançar-se aviat amb l’1-0
però Maikel va empatar. Fins el
descans, ells van tenir més opci·
ons clares, fent el 2-1 arran d’una
indecisió nostra. A la represa, amb
espais, el Santa va fer el 3-1. Però
l’equip va saber refer-se i va mar·
car el 3-2, gol de Cristian. El Santa
va perdonar la sentència i al final,
arran d’una falta al mig del camp
(va pujar fins Iniesta a la rematada)
Martí va marcar l’empat. Punt va·
luós per allunyant-nos de la zona
complicada”.

El Corbera va guanyar l’Ampos·
ta (3-1) i manté esperances per
salvar-se. Partit amb doble valor
de punts en la lluita per la per·
manència.
Josera, tècnic del Corbera: “va
ser un patit completament con·
trolat pel Corbera, tot i que l’Am·
posta arran d’una bona acció
individual va fer el 0-1 (al minut
26). Però ja abans del descans
nosaltres vam arribar molt i vam
generar ocasions, empatant al
41. Ells van quedar-se amb deu
(de forma justa baix el meu punt
de vista). A la represa vam seguir
igual. Ells van fer una contra cre·
ant una ocasió davant de Cris·
tian. Però nosaltres vam insistir,
creant ocasions, i al final va ar·
ribar el premi amb els gols que
van certificar la victòria. Només
ens valia el triomf i l’equip va
respondre, en un partit de molta
exigència. Hem de seguir. Que·
da vida i esperança”.
Jordi Subirats ‘To’, tècnic de
l’Amposta B: “vam fer un gran
partit, tot i anar amb 9 baixes
(amb dos juvenils). La derrota
fou injusta”. To afegia que “ens
va costar adaptar-nos al camp
(de gespa natural) però sobre

el minut 15 vam fer-ho i Ferran
va marcar el 0-1, en una bona
jugada. Fins el descans, van ser
uns 25 minuts totalment nostres
amb altres opcions com una de
Roi. Però no vam aprofitar-les i
va ser el Corbera qui va empatar
poc abans del descans. Al minut
45 es va produir l’expulsió, per
a mi injusta, de Pau. Però, tot i
estar amb deu, a la represa vam
fer un gran desgast i a la contra
vam tenir una ocasió molt clara,
gairebé a porteria buida. De l’1-2
es va passar al 2-1, arran d’una
indecisió nostra i en una acció
en què els jugadors van recla·
mar fora de joc. Amb el 2-1, el
Corbera ja va buscar frenar el
ritme del joc. Finalment, arran
d’una falta penjada des del mig
del camp, ens van marcar el 3-1.
El resultat dóna vida al Corbera
i la distància és ara de 5 punts.
Queda molt i buscarem recupe·
rar gent i reaccionar. Content de
l’equip i del partit, tot i una der·
rota que no vam merèixer”.
En la propera jornada, el Corbera
visitarà l’Ebre Escola mentre que
el filial de l’Amposta rebrà demà
dissabte a les 16 hores al CD la
Cava.

TERCERA

GF

GC PNTS

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

56
44
70
59
39
40
45
33
36
36
35
41
27
31
23
36
27
8

14
18
44
32
33
31
33
20
39
35
35
30
37
41
38
52
55
99

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

44
42
39
33
44
30
36
30
28
21
25
21
26
19

21
20
25
13
22
25
32
30
31
37
45
46
44
47

48
44
43
41
34
34
32
32
29
29
29
25
23
19
19
14
9
0

37
36
31
30
30
30
27
22
20
14
11
10
7
4

4A CATALANA

PAS FERM DEL
PINELL, A GINESTAR

El Pinell va vèncer a Ginestar (23). Guiu, del Ginestar: “vam fer
el millor partit de la temporada i
vam merèixer molt més perquè
vam ser dominadors i vam tenir
moltes ocasions. El Pinell, amb
ofici, va ser eficient: de 4 ocasi·
ons va fer 3 gols. Un va ser arran
d’un penal inexistent. Nosaltres,
amb el 0-3 i amb superioritat nu·
mèrica, vam seguir intentant-ho
fins el final amb el gol de Carlos
des de 30 metres i d’Enric. L’àr·
bitre va ser protagonista. Un des·
astre. A més, no va estar ben col.
locat i per això va xiular fores de
joc que no ho eren i ens va tallar
jugades clares. No parlo mai però
avui he de fer-ho”. Blai, del Pinell:
“l’equip va fer un bon partit, amb
molta serietat, davant d’un bon
rival. A la primera part Infante va
fer un golàs impressionant de xi·
lena. Després, de penal, Velasco
va marcar el 0-2. Així, tot i tenir
alguna opció més, es va arribar
al descans. A la represa, sobre el
minut 25, ens vam quedar amb
nou. El Ginestar va apretar i Aaron
va estar força bé. En una contra,
Infante va fer el 0-3. Vam aguan·
tar la pressió del Ginestar i els dos
gols seus van arribar en afegit”.

EL GANDESA VENÇ A 3-0: EL BENISSANET 1-2: L’ALCANAR
A LA CAVA, TRIOMF VICTÒRIA DEL CATA,
LA FATARELLA (3-2) SUPERA EL R BÍTEM S’ENLAIRA A TIVENYS DEL MASDENVERGE DAVANT L’OLIMPIC
El Gandesa B va guanyar la Fata·
rella en un derbi amb doble valor
de punts (3-2). Els visitants van
avançar-se amb un gran gol de
Cristino. El Gandesa es va que·
dar amb deu, però va empatar
poc abans del descans amb gol
de Vili. A la represa, els gandesans
van decidir amb un gol de Pau i
un altre d’Oriol. Ja en afegit, el vi·
sitant Nil va establir el 3-2. Joel,
tècnic del Gandesa B: “victòria
molt important en un partit que,
com a l’anada, ens vam quedar
amb deu. Però en aquesta ocasió
vam guanyar. Destacar el treball i
la implicació de l’equip, tot i jugar
amb 10 durant 60 minuts. Es va
sacrificar i no va perdre la filoso·
fia del joc, remuntant de forma
meritòria el marcador”. Marc, de
la Fatarella: “vam començar bé,
fent el 0-1. Però, tot i quedar-se
amb deu, el Gandesa va reacci·
onar i la clau fou que va empatar
poc abans del descans. A la re·
presa ells van sortir ordenats i no·
saltres no vam fer una bona pres·
sió. I ells van remuntar. Sabíem de
les dificultats perquè el Gandesa
entrena dos cops a la setmana i,
a més, jugava a casa en un camp
més gran que el nostre”.

El Benissanet va guanyar contra
el filial del R Bítem (3-0). Ginés,
tècnic del Benissanet: “després
de perdre a Alcanar vam afrontar
el partit amb ganes de refer-nos
i, d’aquesta manera, vam sortir
bé i al primer minut vam fer l’1-0.
De totes formes, marcar tan aviat
va generar que ens relaxéssim i el
rival va reaccionar força bé. Em
va agradar, com al partit d’anada.
A la represa, la dinàmica no van
canviar gaire. Ens va faltar més
claredat per crear ocasions i el
partit va estar incert fins que Ri·
card i Pol van sentenciar amb el
3-0. Llavors ells també van tenir
opcions per fer el un gol”. Johan
ha és baixa i ha anat al Flix. Sisco
Martí, del R Bítem: “només co·
mençar vam rebre l’1-0. Tot i això
i que no era un partit de la nostra
lliga, vam anar entrant en situació
malgrat que sense crear opcions
perquè ells tenen jugadors amb
molt d’ofici. A la represa vam
aguantar fins el 2-0, que ens va
fer mal. Posteriorment, ens van
marcar el 3-0. Res a dir. Victò·
ria merescuda del conjunt local.
Destacar el molt bon tracte rebut
per la junta, equip, tècnic i afició
de Benissanet”.

L’Alcanar va guanyar a Tivenys (8
victòries en 9 partits). David Mon·
tardit, del Tivenys: “l’inici nostre
va ser fulgurant. Durant uns 25
minuts vam assetjar al rival recu·
perant pilotes, tenint arribades i
fent Pau l’1-0. Era la millor versió
del Tivenys. Però passada la mitja
hora, arran d’una acció en què el
seu davanter va fer falta al nostre
porter i no fou xiulada, ells van
empatar. Amb l’1-1, ja vam baixar
i ells van marcar poc abans del
descans l’1-2. A la segona meitat
es va intentar però no vam po·
der reaccionar”. Miquel Cervelló,
de l’Alcanar: “el Tivenys va sortir
molt fort i ens va crear dificultats,
avançant-se amb un gran gol de
Pau. Va ser important empatar a
la mitja hora. Fou amb una ju·
gada en què va poder haver-hi
falta al porter. L’àrbitre va decidir
que no. I abans del descans, una
bona acció de Pichó va suposar
l’1-2. A la represa vam estar molt
ben posats en defensa i vam
tenir diverses opcions però no
vam matar el partit. Destacar el
seu porter, molt encertat al se·
gon temps. I felicitar l’equip pel
treball i perquè creu en ell. Hem
de seguir, partit a partit”.

Segon triomf seguit del Mas·
denverge, fora de casa. Fou a la
Cava (3-4). Segons Joan Gila·
bert, de la Cava B: “partit en què
el Masdenverge sempre va anar
per davant al marcador però en
el que nosaltres vam tenir capa·
citat de reacció. No obstant, dos
errors puntuals en defensa ens
van condemnar a la derrota. Es
va veure un gran partit. Els dos
equips van jugar de tu a tu. La
clau fou que ells van ser més
efectius. Si seguim amb aquesta
dinàmica de joc, els resultats ar·
ribaran”. Cristian, del Masdenver·
ge: “vam començar bé, intensos i
aviat ens vam avançar. Però vam
estar imprecisos en pilota i també
fou perquè la Cava és un equip
jove que pressiona molt. Arran
d’una contra vam fer el 0-2. No
obstant, de penal, la Cava va fer
l’1-2 abans del descans. A la re·
presa vam dominar més la pilota.
Vam millorar. Vam marcar l’1-3.
Però en un córner, la Cava va fer
el 2-3. Una bona jugada va supo·
sar el 2-4. No obstant, amb un
centre xut ens van marcar el 3-4.
Ens vam quedar amb deu i vam
patir. Queda molt per millorar,
ofensiva i defensivament”.

El Cata va guanyar l’Olímpic (42). Segons Pau Alegria, del Cata:
“vam començar molt bé, i als
30 minuts ja guanyàvem 3-0.
Llavors vam baixar la intensitat
i l’Olímpic, arran d’una falta a la
frontal, va marcar el 3-1. A mi
em va agradar. Té millor equip
del que la classificació reflecteix.
A la represa, aviat, ens van fer
el 3-2, arran d’una indecisió i el
partit es va ajustar. Ells van créixer
(van reclamar un penal que per la
imatge no és ) i nosaltres vam te·
nir dubtes perquè no vam saber
sentenciar fins que Abdel va fer el
4-2”. Pedrola, de l’Olímpic: “partit
molt igualat que es va decidir per
la diferent contundència dels dos
equips a les àrees, tant en defen·
sa com en atac. Vam rebre l’1-0
però vam tenir l’opció per empa·
tar. D’un possible 1-1 es va passar
al 2-0 i després al 3-0. Vam re·
duir distàncies i a la represa, amb
un xic de sort, vam marcar el 3-2.
Vam ser dominadors i vam tenir
altres possibilitats amb un penal
no xiulat (a la imatge no sembla
tan clar). No vam empatar i ells
en una contra van sentenciar. Tot
i la derrota, bona imatge. Però no
podem donar tantes facilitats”.
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CD TORTOSA

JOAQUIN CELMA

EQUIP DE LA SETMANA

EQUIPS DE LA JORNADA. SEGONA

TERCERA
SAUL
(S Bàrbara)

JOEL
(Amposta)
ROGER
(la Sénia)
JONI
(Perelló)

21

BLASI
(Gandesa)

MIGUEL
(Ulldecona)

IVAN
(Roquetenc)

ÒSCAR
(Flix)
ÀLEX
(J i Maria)

JOHN
(Arnes)

SELU
(Batea)

JAUME
(Camarles)
ÀLEX
(Ampolla)
GERARD
(M Nova)

MARCEL
(Ascó)

SABATÉ
(Tortosa)

JANI
(Olímpic)

BALADA
(R Bítem)

ÀLEX FORÉS
(Rapitenca)

TOP SECRET
· Al partit J. i Maria-Ametlla, va
marcar Sergio Ruiz de penal en
afegit (1-0). Al final van saltar
espurnes. Destacar el bon com·
portament d’aficions de l’Amet·
lla i J. i Maria.
· Al partit Flix-Rapitenca, al final,
van haver-hi actituds d’alguns
jugadors poc esportives. Afor·
tunadament, va haver més gent
posant pau i apagant el foc.
· Fitxatge estrella a l’Aldeana de
Jack Cid, del Perelló, on aquest
any no va encaixar amb Teixidó.
Jack ha fet dos gols fins ara. En
pocs mesos, moltes altes a l’Al·
dea: Lucero, Escoda, Pau, On·
dazabal i ara Jack. Les baixes
han obligat a renovar-se. I po·
den arribar més fitxatges.
· No va tenir pietat el Remo·
lins-Bitem amb el cuer Sant
Jaume, que està en un moment
complicat. Balada va marcar 7
gols. En qualsevol cas, la meva
admiració per al Sant Jaume.
Cada setmana se l’ha d’aplaudir.
S’ho mereixen.
· Un geni de la Rapitenca em
diu: “altres anys 1000 fitxatges
i aquest any sembla ser que no
vol venir ningú”.
· Aquesta setmana, partit de ca·
dets. Terres de l’Ebre 20-Ampos·
ta B 0. Hauria d’haver una regla·
mentació que digués que amb
10-0 el partit s’hauria d’acabar.
· Visca la Copa: Madrid i Barça
Eliminats. Per quan la copa Ter·
res de l’Ebre els dimecres o en
les setmanes de descans a partit
únic i puguin entrar equips de 4
catalana?.
· Vicent Brull, defensa del Pere·
lló, va jugar mitja hora de davan·

ter centre en el partit amistós
de la setmana passada contra el
Catalònia i va marcar. S’atrevirà
Teixidó a posar-lo en aquesta
posició?.
· Jo sóc un defensor dels entre·
nadors. Quan van cessar a Ger·
man a la Rapitenca, li vaig donar
suport i està escrit. Però al futbol
no hi ha memòria. Ara al míster
no li ha agradat que publiqués
que al seu dia Sabaté estava a
la banqueta i que contra el Bo·
navista va haver-hi poca aposta
pels juvenils. Penso que cal sa·
ber acceptar critiques.
· Partit de fa dues jornades, Ba·
tea -Jesús i Maria. Àrbitre molt
jove i estava nerviós, potser per
pressió d’algun jugador veterà
de l’equip visitant. “Que guapo
ets”, li van dir. I després va trau·
re vermella a Ferri per protestar
una jugada sense dir-li res greu.
Es va adonar de l’error i ho va
aclarir a l’acta, que havia de ser
només targeta groga. És bo rec·
tificar. Haurien de meditar més
els àrbitres de vegades.
· A la jornada 8 el Valls estava
penúltim i actualment és tercer
a la 1a catalana,. 12 partits invic·
te.
· Es comenta que perquè Brayan
tingués la baixa de la Rapitenca
va pagar 3.000 euros. El presi·
dent Hernan ni afirma ni des·
menteix.
· Del 306 equips que competei·
xen a la 3a catalana, de tots els
golejadors, el rei és Ferri del Ba·
tea amb 30 gols. El quart és Ima·
nol de l’Olimpic amb 25 i al lloc 7
Balada del R-Bítem amb 22.
· Un mister diumenge va fer de
jugador per un moment, des·
viant una pilota que passava a
prop de la banqueta.
· Ferri (Amposta B), ha fitxat amb
l’Ulldecona.

LACHEM
(Ebre Escola)
LUCERO
(Aldeana)
MANU
(Corbera)

PRIMERA I SEGONA EN OFF
· El Gandesa, imparable. Es me·
reix l’ascens. Va guanyar a La
Sénia, que està sota mínims per
les baixes, afegint a Pol que va
estar a la banqueta. Els seniencs
estaran 15 dies sense jugar. Dar·
rers dos partits: zero gols mar·
cats i 8 en contra. El pichichi
Callarisa porta quatre jornades
sense marcar.
· El Tortosa va guanyar però el
Cambrils Unió va acabar amb 8
jugadors (expulsions al 43, 61 i
88). En acabar el partit els juga·
dors cridaven com si haguessin
guanyat la Champions. Era un
partit important. Des de Cam·
brils em van dir: “El Tortosa va
jugar com un equip anàrquic”.
· La Rapitenca va perdre a casa.
Aquesta vegada no va poder

remuntar: “Massa canvis, poques
idees i va faltar intensitat” em diu
un aficionat.
· L’Amposta té un nou fitxatge:
el davanter Eudal Recasens de
la Gramanet B. Va militar fa dues
temporades a 1a catalana amb
el Borges. Jugador ràpid, potent,
lluitador, de bon xut. Ja va jugar fa
5 anys amb l’Amposta, 25 partits i
va marcar 6 gols.
· Coses del futbol: el Móra la Nova
va guanyar els primers 4 partits
com a local. Després va perdre a
casa contra Perelló, Roda, Torto·
sa, Gandesa i Canonja. Aquesta
setmana va empatar i això que va
jugar bé. El següent partit a casa
serà contra La Sénia. Trencarà la
dinàmica.
· Gustavo, quan va militar a l’Ull·

decona, fou el tercer golejador
d’aquest equip i això que no
és davanter. Al Perelló ja és el
segon, amb sis dianes i el seu
equip està a dues victòries de la
salvació.
· En poques setmanes, dues
baixes importants a Ulldecona.
Primer Ivan González i ara Dani
Quesada, que va fitxar per l’Acer
de Sagunt de tercera divisió. El
golejador Miguel Reverté està
que se’n surt: aquesta setmana
dos gols més i ja en van 14. Ja
té dues ofertes per a la propera
temporada.
· El jugador David Voces (Flix),
alta a l’Ampolla.
· El míster del Bonavista, Sergio,
em diu “hem jugat com mai
però vam perdre com sempre “.

TERCERA I QUARTA EN OFF
· Ho vaig dir: la lliga ja té 4
noms i tots van guanyar. Batea,
R-Bítem, Olímpic i Aldeana
han perdut en total 16 partits
i d’aquests 11 per la mínima.
La clau està a la banqueta: dos
equips dels 4 van justos.
· L’ascens de la Cava és pràc·
ticament impossible, hauria de
guanyar tots els partits i que
els 4 primers tinguessin tots
una crisi. Següent temporada,
nou projecte i a començar de
zero.
· Marc Brull, després d’estar
al Vila-seca juvenil nacional,
torna a l’Ametlla on ja va jugar
deu partits quan va debutar
amb el primer equip.
· Pau Andreu, nou fitxatge del
Corbera. Va militar a La Sénia i

al Gandesa. Per la baixa del por·
ter Centelles, el S.Bàrbara podria
incorporar a l’exporter de l’Am·
polla que ara està a l’Amposta B,
Joan Marc.
· A l’Aldeana el veig com l’equip
formigueta. Està dalt amb regu·
laritat i amagat. I cada any entre
el pòdium dels cinc millors. Fins
ara, només 4 partits perduts, tres
d’ells a casa. Fora és molt potent,
líder amb 23 punts, seguit del
Batea amb 22.
· En un partit cal lluitar fins a l’úl·
tim segon, com ho fa el Roque·
tenc. Contra el Catalònia va gua·
nyar al 89, en el mateix minut va
empatar a La Cava i contra l’Ebre
Escola i a Godall al 84. Aquesta
setmana perdia 3-1 a Santa Bàr·
bara i al 85 i 90 va empatar.

· Novetats al Flix: retorn d’Eric,
després de la seva lesió, i alta
de Johan (ex Benissanet i
Mora Mova). Portava mala rat·
xa: només dues victòries en
les últimes dotze jornades i
contra els cuers Corbera i Sant
Jaume. Dissabte va remuntar
un 0- 1 i va guanyar.
· Excepte desastre, el Gandesa
B serà nou equip de tercera
catalana. Dissabte va remun·
tar amb 10. Masdenverge i
Alcanar han escurçat distànci·
es. Els canareus van a per to·
tes: en les últimes 9 jornades
només una derrota. I el canvi
de mister a Masdenverge ha
funcionat. 6 equips per a les 4
places possibles i separats per
nou punts.
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gastronomia

ESTOFAT DE VEDELLA
AMB CARXOFES

INGREDIENTS 4 PERSONES
• 400 g de vedella per estofar
• 500 g de patates
• 2 cebes
• 2 pastanagues
• 8 grans d’all
• 8 tomàquets madurs
• 4 carxofes
• 2 got de vi negre
• 6 baies de ginebró
• 16 cullera sopera d’oli
• 8 cullera sopera de farina
• sal i pebre

PREPARACIÓ:
Es talla la carn, la ceba, la pastanaga a trossos grans i es posen amb
el vi negre i les baies de ginebró
en un recipient a macerar durant
2 hores. Un cop macerat, se separa la carn, les verdures i el líquid
de la maceració. S’escorre molt
bé la carn, es passa per farina i es
fregeix. En l’oli de fregir la carn, si
no s’ha deteriorat, se sofregeixen
les verdures. S’incorporen els tomàquets ratllats i se sofregeix tot

junt. Es desgreixa, s’incorpora la
carn i el líquid de la maceració i
se salpebra. Es mulla amb més
aigua o brou de carn si és necessari i es cou a foc suau fins
que la carn estigui tendra. Finalment s’incorporen les patates tallades a daus i els cors de
carxofa tallats a grills i es deixa
coure al voltant d’uns 15 minuts
més a foc suau. Es corregeix de
sal i pebre i, a taula!

serveis
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I M M O B I L I À R I A

GANGA

VOLS ANUNCIAR-TE?

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

No t’ho pensis més!

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

/ /

EL PERELLÓ

977 279 290
comercial@mesebre.cat

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

PUBLICITAT
977 279 290

TEL. 615 24 66 99

comercial@mesebre.cat

www.florestajardineria.com

No t’ho
pensis més!

florestajardi@hotmail.es

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

677 712 549

R E L A X

Aquest és el teu
espai privilegiat de publicitat

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

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

S E R V E I S

TÈCNICS
TITULATS
EN JARDINERIA

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

/ /
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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:

Venus transita pel
teu signe i t’atorga
més dolçor. Et preocupes per qüestions
materials, que havies
desatès. Augment
de l’atractiu. Pots
despertar l’amor
d’una persona.

Amb Venus per Casa
XII, hi ha necessitat
d’escoltar el teu
món interior. Interès
per trobar l’equilibri.
Neguits en assumptes materials que
poden treure una
mica el son.

Mercuri transitant
pel sector professional, inclina a
formar-se i posar-se
al dia, en aquest
sentit. Converses
que es mantenen en
secret. Gaudeixes
d’una bona lectura.

Venus a Casa X, afavoreix oportunitats
professionals i si hi
havia tensió amb un
cap, en aquest sector, pot donar-se un
apropament cordial.
Cerques estabilitat
econòmica.

Et sents amb més
energia i si havies
deixat una activitat
de lleure que t’agradava, pots tornar a
practicar-la. Si penses en una persona
del passat, això et
pot entristir.

Si véns d’una etapa
complicada amb la
parella, s’inicia un
període on es donen
converses per arribar
a l’enteniment. En
la salut, t’inclines
per alguna teràpia
innovadora.

balança

escorpí

sagitari

capricorn

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

aquari

peixos

TELÈFONS D’INTERÈS

Venus al sector laboral, afavoreix un bon
ambient de treball
o que gaudeixis de
la teva feina. Amb
aquest trànsit, pots
interessar-te per
adoptar un animal
de companyia.

El sector de l’amor,
podria sorprendre’t
amb l’aparició d’una
persona impetuosa
que s’ha interessat
en tu. Pots tenir notícies d’un familiar
amb qui ja no tens
contacte.

Vols embellir la llar i
gaudir del teu espai.
O pot ser que desitgis canviar de lloc
de residència, però
de moment només
mires. Algú podria
enviar-te missatges
enigmàtics.

Dies per compartir
vivències, de les que
normalment no en
parles, amb algunes
persones de l’àmbit
familiar. Possibles
gestions per rebre
algun tipus d’ajut o
subvenció.

Venus comença a
transitar pel sector
de l’economia. Pots
rebre un augment
salarial o uns diners
que et deuen. Compte, però, en gastar
desmesuradament.
Millor fer previsió.

EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES (AMBULÀNCIES)

24/09 al 23/10
Venus transita per
la Casa VII i propicia
els nous contactes i l’inici d’una
relació de parella.
Si ja en tens, és un
temps adequat per
compartir o reviure
la relació.

24/10 al 22/11

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03

112
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a l’última

NOVA MOBILITZACIÓ
EBRENCA
DIUMENGE 16 A LES 11 H
A L’ESTACIÓ DE L’ALDEA:
«NI UN TREN MENYS»

A

mb el lema ‘Ni un tren
menys’, la plataforma
Trens Dignes convoca la
ciutadania el diumenge 16
de febrer a les 11 hores a
l’estació de l’Aldea.
Trens Dignes denúncia el des·
mantellament de serveis al
territori des de la posada en
marxa de la variant de Van·
dellòs el passat 13 de gener,
tot i les promeses de millo·
rar el servei la realitat és que
s’han perdut freqüències i s’ha
eliminat el servei d’Euromed
(aconseguit el 2016). La pla·
taforma declara que és “una
clara manca de respecte cap a
la ciutadania de les Terres de
l’Ebre”. Amb la mobilització,
la plataforma, vol pressionar
perquè es tingui en compte
les Terres de l’Ebre a l’hora de
la nova planificació prevista
per l’1 de març. Per recupe·
rar l’Euromed i ampliar el ser·
vei Avant(l’únic que connecta
amb l’alta velocitat al Camp de
Tarragona) com també recla·
mar més freqüències per als
regionals R-16 i R-15.
El Govern assegura que “va fer
el que va poder” i afegeix que
la variant de Vandellòs ha estat
una obra “enverinada” perquè ha
tardat molt en enllestir-se i quan
s’ha posat en servei no ha com·
plit amb les expectatives marca·
des pel Govern ni pel territori. El

conseller de Territori i Sosteni·
bilitat, Damià Calvet, ha admès
que la variant “havia de significar
una millora substancial” al Camp
de Tarragona i a l’Ebre i que no
ha estat així. En aquest sentit, ha
garantit que des del seu Depar·
tament continuen “lluitant” per·
què els serveis ferroviaris recu·
perin la velocitat en els regionals
que es va prometre quan es van
impulsar aquestes obres. Calvet
ha explicat que quan es va ini·
ciar la variant van presentar una
oferta a Renfe per no rebaixar
el servei ni la seva qualitat, però
s’ha queixat que no se’ls va es·
coltar. També ha detallat que en
la proposta que se’ls va presen·
tar s’evidenciava que es priorit·
zava l’eix Barcelona-València en
detriment dels serveis de Tarra·
gona i Terres de l’Ebre, tant cap
a l’interior com cap a la capital
catalana.
El titular de Territori ha assegu·
rat que van oferir mantenir el
contracte amb l’Euromed i que
tampoc se’ls va acceptar: “No·
més se’ns va oferir un slot, que
hem cobert amb un Avant i que
és insuficient”. Amb tot, ha de·
fensat que hi ha alta velocitat
entre Tortosa i Barcelona en un
“horari competitiu” i amb “preus
similars a la resta de capitals de
la demarcació”. Calvet també ha
dit que s’ha de complementar
amb millors serveis de bus.

AJUNTAMENT D’ALCANAR

						

ANUNCI: 07/02/2020

d’aprovació inicial de modificació del POUM en l’àmbit de les urbanitzacions Montsià-Mar i Sota-Montsià, d’Alcanar-Platja, al t.m. d’Alcanar
El Ple d’aquest ajuntament, en sessió de data 30/01/2020, d’aprovació inicial del projecte de modificació del Pla d‘Ordenació Urbanística Municipal en l’àmbit de les urbanitzacions Montsià Mar i Sota Montsià, d’Alcanar-Platja, al t.m. d’Alcanar.
S’obre un període d‘informació pública durant 45 dies hàbils, durant els quals aquest projecte estarà a la disposició de les persones interessades en la seu electrònica d‘aquest
Ajuntament [adreça https://www.alcanar.cat], mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i en un diari de gran tiratge a Catalunya i en un altre d‘àmbit
local. Durant dit període quedarà l‘expedient a la disposició de qualsevol que vulgui examinar ho perquè es presentin les al·legacions que s‘estimin pertinents.
Alhora, se suspèn la tramitació de plans urbanístics derivats i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així com l’atorgament de llicencies de parcel·lació d’agrupació
o i d’urbanització, així com l’atorgament de llicencies de parcel·lació d’agrupació o segregació, i d’edificació. La durada de la suspensió és d’un any. Les àrees afectades per la
segregació, i d’edificació.
L‘acord de suspensió de tramitacions i llicències haurà de publicar-se, de conformitat amb l’establert en l‘article 73.3 del Text Refós de la Llei d‘Urbanisme, aprovat pel Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d‘agost.
L’ALCALDE,
																	
Joan Roig Castell

