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‘Ara o mai’

F

oment del Treball contribuirà a accelerar l’arribada d’ajuts de les administracions per fer front als danys provocats
pel Glòria al delta de l’Ebre. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i el Comitè Executiu de la

patronal catalana, van visitar algunes de les zones més afectades com els arrossars inundats i les muscleres (imatge de la
foto). Sánchez Llibre ha destacat que es comprometen a ajudar les empreses perquè rebin les subvencions “i la màxima
compensació de les assegurances per cobrir les destrosses”. També ha ofert a les autoritats i institucions de l’Ebre la

influència de les oficines de la patronal a Brussel·les per definir i visualitzar els projectes que puguin ser finançats per la UE.
Així mateix, Sánchez Llibre, acompanyat per la vicepresidenta de Foment, la rapitenca Cinta Pascual, impulsora de la trobada,
també es va reunir amb la Taula del Consens, la qual ha informat que vol crear una comissió mixta amb les administracions
que concreti accions per salvar el delta. Una pas endavant que creuen que és vital: “és ara o mai!”, ha dit un alcalde. Plana 3

2

DIARI MÉS EBRE • divendres 21 de febrer / 2020

opinió

EDITORIAL

Fins al monyo! (per dir-ho de manera fina)

Edita:

Limicola, SL • DL: T-1610/2001
D.Ebre (Ed. impr.) • ISSN: 2564-8691
D.Ebre (internet) • ISSN: 2564-8705

Direcció:

Isabel Carrasco

Direcció de continguts:

Michel Viñas

Disseny i maquetació

Jesús Ruiz

Col·laboradors:

Edward Carter
Joaquin Celma
Salva Balart
Eduardo Margaretto
Arnau Sales Rodríguez
Publicitat:

publicitat@mesebre.cat
610 20 33 25

C/ Cervantes, 13
43500 - Tortosa
(TARRAGONA)

Tel.: 977 279 290
Administració:

distribució@mesebre.cat
Impressió:

Imprintsa
Mitjans Grup Més Ebre:
Canal Terres de L’Ebre
(Canal 34 TDT)

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

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

www.mesebre.cat
dins l’apartat: opinió

A

questa setmana l‘editorial
serà dura, sense cap
clemència, perquè de cap
manera es pot consentir,
entendre o tolerar el
vandalisme.
Tolerància zero! Que s’han cregut
aquests gamberros? Quin benefici en trauen d’aquestes incivilitats?
Soplujos d’autobusos trencats,
bancs de jardins pintats i mig desmuntats, escombraries llençades
al bosc o “al costat” dels contenidors... Massa és massa! Durant
setmanes, s’han repetit actes de
vandalisme. Que passa? Hi ha
grups totalment desconnectats de l’estàndard social i del bé
comú? Qui són? Que pretenen?
Al nostre entendre són individus
irresponsables, dotats d’incivisme
i d’una intel·ligència que només
s’equipara a la seva estupidesa.
De fet, treballen per trencar, deteriorar i degradar... els espera un
bon futur! Em pregunto per què
en altres països hi ha poca degradació, i, per exemple, l’entrada del
metro és gratuïta, o un repartidor
pot deixar una ampolla de llet
fresca a la teua porta, cada matí,
sense por que un veí maliciós t’ho

prengui? En altres països de UE o
als Estats-Units, posant una moneda a una màquina expenedora
pots comprar el teu diari favorit, i
a ningú se li ocorreria agafar el diari sense pagar. Per què són tants
els serveis impossibles d’importar
a casa nostra? Immigració? Au,
vinga! Una bona excusa, no? Bus-

quem gent per repoblar territori,
com per exemple la crida de Prat
de Compte que busca nous habitants per evitar el tancament de
llocs primordials, un d’ells, l’escola. L’escola, l’educació: aquí tenim
la resposta. La notícia de l’atac
vandàlic al Passeig de les Cultures
que ha malmès amb punxades,

pintades... les obres de l’amic i
col·laborador de Més Ebre, l’il·lustrador Ignasi Blanch, ens ompli de
ràbia. Posats en contacte amb ell
ens comenta: “Entenc que no és
un atac personal sinó un atac al
patrimoni, ja que es tracta d’unes
escultures que, d’una manera didàctica, ens mostren les diferents
cultures que formen part de la
nostra història. Jo sóc una persona positiva, i entenc que aquest
toc d’alerta ens haurà de fer més
vigilants a l’hora de mantenir el
nostre patrimoni, conscienciar la
societat en general, educar a les
persones perquè entenguin el paper pedagògic que tenen aquestes escultures. Serà molt d’esforç
poder recuperar les obres”.
Ara, el viatge al llarg dels més de
dos mil anys de la nostra història
que havíem fet plegats, a través de
les nostres pàgines, queda aturat
per culpa d’uns imbècils que l’han
malmès. Ajudem a la Policia Local
en la crida a la col·laboració ciutadana perquè, si algú té alguna
dada, la faciliti amb vista a localitzar i identificar els autors dels fets.
Policia Local de Tortosa:
977 44 86 22

COL·LEGI OFICIAL D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA (CODITA)

LES INFERMERES
TARRAGONINES
DONEM SUPORT
A LA CAMPANYA
NURSING NOW
A Catalunya faltarien fins a
18.000 infermeres, que són
una de les professions clau dins
del sistema sanitari. I a la vegada, aquest representa un dels
puntals de l’estat del benestar.
Ens hem dotat d’un sistema de
seguiment, cura i atenció a les
persones que inclou les cobertures més importants per
a la vida en llibertat i amb dret
d’oportunitats per a tothom:
ha costat molt d’aconseguir, i
és propi dels països més avançats del nostre entorn no és una
concessió ni un luxe.
Ja fa molts anys que institucions
com el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona
(CODITA) reclamem el reconeixement en el lideratge i l’expertesa de les infermeres i llevadores, que són peces clau per
resoldre problemes i situacions
de salut i de malaltia, des d’una

perspectiva individual, familiar i
comunitària. Per això, avui dia denunciem les ràtios d’infermera per
habitant tant ínfimes que suporta
el nostre país, posant en compromís la cobertura de necessitats bàsiques de les persones i les
potencialitats sanitàries, socials,
econòmiques del sistema de salut
en els diferents territoris. S’ha de
recordar que a Europa hi ha una
mitja de 9 infermeres per cada mil
habitants, mentre que al nostre
país no arribem a 6 per cada mil.
Els principis de la campanya internacional Nursing Now defensen el lideratge de les infermeres,
la seva figura transcendental a la
primera línia de l’atenció sanitària
a tots nivells, i també la urgència
que tenim perquè se les cridi per
a càrrecs directius, i comptem així
amb figures de lideratge en els
hospitals, centres de salut, àrees
sanitàries i allà on es defineixen
les polítiques públiques de salut i
atenció a les persones. El Consell
Internacional d’Infermeria i l’Organització Mundial de la Salut són
al darrere de Nursing Now, i pensem que cal sumar-se a aquest
impuls a la nostra tasca a nivell internacional: ens enorgulleix i ens

conforta, perquè vol dir que se’ns
valora.
Vivim en un context social que assoleix una llarga esperança de vida
per a la seva població, però que
comporta al mateix temps situacions de dependència, malalties
cròniques de seguiment obligat i
atencions a moltes persones que
poden estar en situació de fragilitat. Només una mirada a llarg termini ens pot col·locar en situació
de donar-hi una resposta adient.
I no es podrà fer sense comptar
amb una professió molt valorada
per la ciutadania, un col·lectiu de
persones que ens exigim sempre
estar al dia dels nous coneixements en salut, noves respostes,
recursos digitals, un abordatge
menys medicalitzat de l’atenció,
etc. Una professió que és excel·
lent treballant en equip i ajudant
a fer sostenible la sanitat pública
del país.
Una vegada més, per finalitzar, volem compartir que des del Col·legi Oficial d’Infermeres i infermers
de Tarragona tenim un compromís amb la professió i la ciutadania. El Col·legi reuneix més de
4.000 professionals col·legiades

que exerceixen en els diversos
àmbits de la nostra disciplina i
compta amb seus a Tarragona
i Tortosa.
Ens mou sobretot la formació i
desenvolupament de les companyes, però treballem oferint
serveis a tots nivells i fent una
defensa activa de les necessitats de salut a casa nostra, així
com responent a les expectatives de millora i innovació que
la societat té cap a la infermeria
i el sistema sanitari en conjunt.
Lluïsa Brull
Presidenta
Col·legi Oficial d’Infermeres i
Infermers de Tarragona.

en portada
MÉS
NOTÍCIES
ACTUACIONS AL
DELTA ABANS DE
L’ESTIU
La ministra de Transició
Ecològica, Teresa Ribera,
s’ha compromès a actuar al
delta i a presentar un pla
d’acció abans de l’estiu. La
ministra, en una intervenció
al Senat, va admetre que
la manca de sediments és
un problema per al delta i
va assegurar que el Ministeri tindrà en compte les
propostes del Pla Delta de la
Taula de Consens i Terrritori. Per tant, es preveu que el
Pla es posi en marxa abans
de l’estiu i que inclourà
aportacions massives de
sorra als llocs on fa més falta, afectats per la regressió.

TRACTORADA
EN DEFENSA DEL
SECTOR AGRARI
Avui divendres, tractorada en defensa del sector
agrari i ramader, sumada a
la manifestació en defensa
d’uns preus justos. A les 9
del matí, arranca la marxa
de diferents poblacions fins
arribar a Tortosa a les 11.30
hores, al Parc Municipal
on es farà la lectura d’un
manifest.

CAP DE SETMANA
DE CARNAVALS
La festa del carnaval es
viurà aquest cap de setmana
en molts municipis ebrencs,
tot i que ja va començar
el passat quan Deltebre ja
va viure la màgia d’aquest
esdeveniment tan popular.

AJUTS PER A
FAMÍLIES EN
RISC D’EXCLUSIÓ
SOCIAL
L’Ajuntament de la Ràpita
destina 17.000 euros en ajudes destinades a persones i
famílies amb baixos ingressos o en situació de risc.
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PER SALVAR EL DELTA
La Taula de Consens vol una comissió mixta
amb les administracions que concreti accions
L

a Taula de Consens pel
delta ha proposat crear
una comissió mixta amb
els governs espanyol i de la
Generalitat per executar de
forma urgent les mesures
necessàries que ajudin a
preservar l’espai davant
l’amenaça de nous temporals.
Alcaldes i comunitats de regants
han reclamat a les administracions superiors que compleixin la
paraula i tradueixin en fets les
promeses fetes fa un mes sobre el terreny. També demanen
als partits polítics que s’esforcin
per introduir partides econòmiques per materialitzar aquestes
mesures als pressupostos que

encara es tanquen. Representants de l’ens s’han reunit amb
sectors afectats, entre els quals
els empresaris turístics, que han
manifestat la temor als efectes
adversos de l’episodi. Tot i agrair
“l’acollida i el suport de les diferents administracions i institucions”, en la línia d’entendre que
calen mesures per preservar de
forma urgent el Delta, sostenen
que arriba l’hora dels fets i d’assumir compromisos reals. “La
comissió mixta és l’instrument
que pot accelerar els processos”,
ha dit el portaveu de la Taula, Xavier Curto. Es creu que ha de ser
l’oportunitat per al futur: ‘Ara o
mai’, diu un dels alcaldes. (ACN)

Reunió a l’Ajuntament de Deltebre de la Taula de Consens pel delta de l’Ebre.

LA RÀPITA
Foment del Treball es compromet a accelerar
l’arribada d’ajuts pels danys del Glòria a l’Ebre
S

ánchez Llibre i el Comitè
Executiu de Foment de
l’Ocupació s’ha reunit amb
alcaldes i experts de la
Taula de Consens pel Delta
per conèixer els efectes de
l’temporal Glòria al territori
i els diferents projectes per
revertir la situació.
El president de Foment del Treball ha destacat que es comprometen a ajudar les empreses
perquè rebin les subvencions
“i la màxima compensació de
les assegurances per cobrir les
destrosses”. “Foment fa costat
als empresaris, ciutadans i associacions de les Terres de l’Ebre”,

ha dit Sánchez Llibre, que ha
destacat que treballaran amb la
Taula de Consens per preparar
actuacions que mantinguin la
competitivitat del territori davant de noves situacions de risc.
Segons ha informat, s’han iniciat els contactes amb el consorci d’assegurances de l’Estat,
Unespa, membre de Foment i
de la CEOE, per traslladar-los el
conjunt d’afectacions.
El comitè directiu de la patronal ha visitat algunes de les
zones més afectades, com els
arrossars inundats i els musclaires. Sánchez Llibre, acompanyat per la vicepresidenta de

CARME FORCADELL
SURT PER PRIMER
COP DE LA PRESÓ
DE MAS D’ENRIC

vehicle conduit pel seu marit. La
Junta de Tractament del centre
va acordar la setmana passada
que l’expresidenta del Parlament
pogués sortir tres dies entre setmana per fer voluntariat i tenir
cura d’un familiar d’edat avançada. Així ho havia demanat la
pròpia Forcadell, classificada en
segon grau. Podrà estar fora de
la presó 9 hores al dia, inclòs el
temps de desplaçament.

La xertolina Carme Forcadell
ha sortit per primer cop de la
presó de Mas d’Enric aquest
dilluns al matí en aplicació de
l’article 100.2. Ho ha fet en un

Foment, la rapitenca Cinta Pascual, impulsora de la trobada,
també ha ofert a les autoritats i
institucions de l’Ebre la influèn-

cia de les oficines de la patronal
a Brussel·les per definir i visualitzar els projectes que puguin ser
finançats per la UE.
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MÉS
NOTÍCIES
*ESTACIÓ DE BOMBAMENT
D’AIGUA POTABLE.
Aigües de Tortosa ha iniciat
els treballs per a la renovació
integral de l’estació de bombament d’aigua potable situada
al parc Teodor Gonzalez. Els
treballs suposen l’extracció
de les tres bombes existents
i la substitució per tres noves
bombes amb la caldereria
d’acer inoxidable.
*CONCURS AL TAST D’OLIS.
L’oli Montsagre d’Alanterres
d’Horta guanya per segon any
el Concurs al Tast d’Olis de les
Terres de l’Ebre. El lliurament
oficial de premis està previst
per al diumenge 23 de febrer
a les 11,45 hores en l’Espai
Àgora de la XXXV Fira de l’Oli
i la Garrofa de les Terres de
l’Ebre a Jesús amb la presència
de Quico el Célio, el Noi i el
Mut de Ferreries, presidents
d’honor del concurs.
*VISITA DEL CONSELLER.
El conseller d’Educació, Josep
Bargalló, va visitar ahir les
obres d’ampliació de l’Escola
Sant Llatzer i de l’Institut
Despuig. També va presidir
el reconeixement als docents
jubilats. Així mateix, fou rebut
per un grup de la junta de
personal docent que reclama al
Govern una reversió real de les
retallades.
*MOVEM TORTOSA
denuncia “opacitat informativa al voltant de la gestió del
servei de recollida d’animals
de companyia”. Jordi Jordan ha
explicat que el grup municipal
reclama sense èxit informació
sobre l’activitat de l’empresa
Serproanimal. Movem reclama
rescindir el contracte i remunicipalitzar el servei.

XAVIER FAURA:
“ELS DOS PARTITS
QUE GOVERNEN
TORTOSA SÓN
RESPONSABLES
DELS PROBLEMES
DE MOBILITAT A
L’HOSPITAL”

A L’HOSPITAL VERGE DE LA CINTA
L’alcaldessa de Tortosa lamenta que Salut
descarti ara l’ampliació i l’aparcament
L

’alcaldessa de Tortosa,
Meritxell Roigé, ha lamentat
que el Departament de Salut
hagi descartat ara l’ampliació i
l’aparcament a l’hospital Verge
de la Cinta, segons explica el
consistori en un comunicat.

Roigé s’ha reunit aquest dimecres
amb la consellera de Salut, Alba Vergés, a Barcelona per analitzar el projecte de construcció del nou edifici
al talús situat als peus de l’hospital
actual i darrere l’antic cinema Fèmina. El projecte preveu un aparcament per als usuaris del centre sanitari, així com l’ampliació de l’hospital
a la part superior. A la trobada, però,
Vergés ha comunicat a Roigé que
Salut descarta la construcció pel

cost econòmic que representa. L’alcaldessa ha valorat “molt negativament” el resultat de la trobada.
L’alcaldessa ha recordat que aquesta
era, precisament, l’opció que havia
determinat el pla de mobilitat dissenyat anteriorment pel Departament
per resoldre els problemes d’accessibilitat que té l’hospital de Tortosa.
També ha lamentat que aquesta
qüestió ha passat per la taula “de
tres consellers de Salut diferents”
i ha recordat que ja se n’havia “encarrilat l’execució” amb l’adjudicació
del projecte per un valor de 450.000
euros. “Demanem una solució ja”,
ha afegit. “Si s’està invertint en altres hospital de Catalunya, també es
necessari invertir a l’hospital de re-

ferència de les Terres de l’Ebre”, ha
advertit. Durant la reunió Roigé també ha recordat a Vergés que la construcció de nou consultori mèdic de
Jesús està paralitzada, malgrat que
el consistori va cedir els terrenys fa

més d’un any. Un altre tema que s’ha
posat sobre la taula són les “retallades horàries” en l’atenció primària als
dispensaris dels pobles de Tortosa,
així com la “pèrdua” de quatre especialitats del CAP Baix Ebre.

RESPOSTA DE MAR LLEIXÀ
El CatSalut elaborarà un informe per decidir ‘la
millor solució’ per resoldre la problemàtica
E

l Servei Català de la Salut
(CatSalut) elaborarà un
informe per determinar quina
és “la millor solució” de futur
per resoldre el problema de
mobilitat i falta d’aparcament a
l’Hospital de Tortosa Verge de
la Cinta, segons que ha explicat
aquest dijous la directora
territorial de Salut, Mar Lleixà,
en resposta a l’alcaldessa de
Tortosa, Meritxell Roigé, que
dimecres va assegurar que
el govern havia descartat el
projecte del nou aparcament.
Lleixà ha reiterat novament que
l’avantprojecte de l’aparcament
al talús del turó on està ubicat

l’Hospital de la Cinta planteja una
sèrie de dificultats que qüestionen si aquesta és la millor de les
solucions. “El Departament de
Salut vol trobar la millor solució i
per tant hem d’esperar aquest informe que estudiarà les diferents
alternatives que donin resposta
a les necessitats d’usos assistencials i d’ampliació que necessita
l’Hospital de la Cinta”, ha indicat.
La directora territorial de Salut
ha remarcat que la mobilitat, els
accessos i l’aparcament de l’Hospital de Tortosa són competència
municipal i l’alcaldessa Meritxell
Roigé “no ha aportat cap solució per resoldre el problema”. “És

evident que la col·laboració per
part de l’alcaldessa no està ben
encarrilada”, ha afegit.
D’altra banda, Lleixà ha acusat
Roigé “de fer xantatge” a la Generalitat amb l’anunci de portar
al ple la reversió de la modificació puntual del POUM, que
no permetria la construcció
del nou edifici de radioteràpia
en una zona, ara qualificada de
verda, de l’Hospital de la Cinta.
“Amb la salut no hi podem jugar
i molt menys quan estem parlant de processos oncològics“,
ha dit, després de reconèixer que
li “dol” aquesta actitud per part
de l’alcaldessa. Lleixà considera

El grup municipal d’Esquerra Republicana-Tortosa Sí ha
estat molt crític amb les declaracions de l’alcaldessa de
Tortosa sobre l’actuació que
emprendrà el departament de
Salut a la ciutat per millorar el
servei als usuaris.
“Els dos partits que avui governen Tortosa, en minoria, són
responsables de la situació en
què ens trobem”, ha manifestat

el portaveu d’Esquerra, Xavier
Faura, que ha recordat que la
construcció d’un nou hospital
es va paralitzar amb el conseller de CiU, Boi Ruiz, mentre
Ferran Bel era alcalde de la
ciutat i Meritxell Roigé, regidora d’Urbanisme. “Ara l’obsessió de l’alcaldessa és que s’inverteixi en la construcció d’un
aparcament, però li hem de recordar a la senyora Roigé que

la mobilitat és competència
de l’Ajuntament i del departament de Territori”, ha dit Faura. Salut també va comunicar
a l’alcaldessa que l’edifici de
radioteràpia dependrà de la
solució final que s’adopte,
però “en aquest cas el govern
municipal ja ha decidit aturar
la modificació de planejament
urbanístic a la zona de l’hospital Verge de la Cinta. L’Ajun-

que “és una errada” paralitzar tots
els tràmits administratius municipals que haurien de permetre
construir l’edifici oncològic en el
complex de l’Hospital.
(Notícia d’ebredigital.cat)

tament va iniciar el tràmit de
modificació del POUM el gener del 2019, però la realitat
és que no ha fet res més”, ha
lamentat Faura. “Roigé només sap queixar-se mentre
té la ciutat paralitzada i abandonada: Què passa amb les
obres de la plaça de la Catedral?, hi ha afegit Faura, que
recorda que “fa mesos que
haurien d’estar acabades”.

amposta
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EMPRENEDORIA

FESTA DE LA CARXOFA I DE L’ARRÒS

S’atorguen més de
16.000 euros en ajuts

Se superen els 5000 tastos

L

a Junta de Govern Local
del 17 de febrer va aprovar
atorgar poc més de 16.000
euros en ajuts a projectes
municipals d’autoocupació
a 10 persones emprenedores
que van emprendre el seu
negoci a Amposta.
Aquestes ajudes, que poden ascendir un màxim de 2.000 euros per sol·licitud i a les quals
l’Ajuntament hi destina un total
de 20.000 euros.

MÉS NOTICIES

Aquesta ajuda es pot fer servir
per pagar les quotes de la Seguretat Social del primer any,
les despeses de gestoria i/o assessorament per la posada en
marxa de la nova activitat, la
tramitació de l’alta i pel compliment de les obligacions fiscals o
socials de la forma jurídica i les
despeses d’arrendament associades als locals o despatxos del
primer any afectes fiscalment a
l’activitat.

*L’Ajuntament d’Amposta
ha actuat aquesta setmana
als camins Pins i Bruguera, aquest últim gràcies a
una subvenció del Consell
Comarcal del Montsià, per
millorar-ne el ferm.

*L’interior d’un immoble
deshabitat situat al número 2
del carrer Madrid d’Amposta
s’ha esfondrat la matinada
de dimecres. Els bombers i
l’aparellador municipal han
determinat que no hi ha risc
pels edificis colindants. No
s’ha desallotjat a cap veí.

Tal i com ha recordat l’alcalde
d’Amposta, Adam Tomàs, la
voluntat de l’equip de govern
és planificar l’arranjament
dels camins de la mà del
sector agrícola.

* Oberta la convocatòria
per a la setzena edició de la
Biennal d’Art Ciutat d’Amposta. El termini per presentar
les obres finalitza el dia 29 de
març.

PLE
‘No debatrem cap
moció de Som Amposta’
D

illuns es va fer el ple
suspès el 27 de gener que
va acabar amb agressions
verbals i físiques per part d’un
regidor de Som Amposta a
l’alcalde.
L’equip de govern d’Esquerra no va debatre les propostes
de Som Amposta. Segons l’alcalde, Adam Tomàs, “davant el
blanqueig de la violència, no
debatrem cap moció de Som
Amposta. Les votarem en contra, independentment del seu
contingut. I si són bones, ho
parlarem com a equip de govern
però no farem debat. Els precs i
les preguntes d’aquest grup les
recollirem i al proper ple con-

testarem per escrit”.
German Ciscar, de Som Amposta, va manifestar que “nosaltres
seguirem presentant incompliments demostrats i estafes
contra la ciutadania, fent-les
públiques. ERC, com sempre,
mira cap un altre costat. Si la
ciutadania paga més un milió
per un servei, s’ha de complir”,
referint-se a la “neteja de jardineria”. El ple sí que va aprovar,
per unanimitat, les propostes de
Junts per millorar la gestió de
l’arbrat i per crear la figura dels
ambaixadors d’Amposta, “posant en valor gent que està fora i
que pot aportar projectes per la
ciutat”, va dir Manel Masià.

L

a 25a edició de la Festa
de la Carxofa i l’Arròs va
servir diumenge al Pavelló 1
d’Octubre més de 5.000 tastos.
Aquesta festa va culminar un cap
de setmana gastronòmic, cultural i comercial a la ciutat. Paral·lelament a les degustacions

que van tindre lloc al Pavelló, el
dissabte 15 es va realitzar la ruta
fluvial amb el llaüt ‘’Lo Sirgador’’
i diumenge es va fer la ruta urbana per Amposta. La Fira Fora
Stocks, amb els comerços de
la ciutat, també va ambientar la
localitat durant dissabte amb les

botigues al carrer de l’Avinguda
de la Ràpita.
L’obra de teatre ‘Likes’ va estrenar la temporada d’Arts Escèniques el divendres 14 i, dissabte
dia 15 per la tarda, les famílies
van poder gaudir de l’obra de teatre ‘Adéu Peter Pan’.
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MÉS
NOTÍCIES
CONCURS
LITERARI I
ARTÍSTIC 21
D’ABRIL DE
L’ALDEA
El dia 21 d’Abril de 1983
l’Aldea esdevenia un poble
independent. Aquesta data
està present en tots els
aldeans i aldeanes i, amb
aquest concurs “volem que
es recordi també, com a
fita literària important. Vol
esdevenir un mitjà d’expressió per totes aquelles
persones amb inquietuds
intel·lectuals de referència
a les nostres terres”. Pilar
Centelles regidora d’Acció
Cultura : “Enguany dins del
XIV Concurs Literari i Artístic 21 d’Abril de l’Aldea, hem
introduït alguns Canvis. En
l’àmbit de fotografia, hem
posat com a tema del concurs, els masos i masies del
terme municipal del poble
per poder ser fotografiats.
També hem introduït una
facilitat per la gent jove,
pels menors de 29 anys, i
residents a les Terres de
l’Ebre, perquè puguin enviar
el seus treballs fotogràfics.
Un altra de els novetats: en
l’apartat de pintura general
hem augmentat la dotació
del primer premi, que passa
a ser de 350 €. Us animem a
participar-hi”.

SERVEI DE
PRIMERA
ACOLLIDA
Onze persones nouvingudes
han rebut formació durant
el darrer mes a l’Ametlla
de Mar, a través del servei
de Primera Acollida que
ofereix el Consell Comarcal.
El curs, que s’ha impartit al
Telecentre, els ha permès
tenir un coneixement sobre
la societat catalana i el seu
marc jurídic.
Divendres passat, l’alcalde
i conseller comarcal Jordi
Gaseni va fer entrega dels
diplomes acreditatius als
participants.

POLÍTICA
L’alcalde de l’Aldea, Xavier Royo, nou
president del Consorci d’Aigües de Tarragona
E

l conseller de Territori
i Sostenibilitat, Damià
Calvet, ha nomenat Xavi Royo
nou president del Consorci
d’Aigües de Tarragona (CAT).
L’alcalde de l’Aldea (Baix Ebre)
substitueix en el càrrec a l’alcaldessa de Tortosa, Meritxell
Roigé, que presidia l’ens des
del novembre del 2018. Roigé
ja havia manifestat la intenció
de deixar aquesta responsabilitat arran del seu nomenament
com a vicepresidenta segona
de la Diputació de Tarragona i
presidenta del Patronat de Turisme. El CAT es va constituir
formalment l’any 1985 i capta
l’aigua dels canals de l’Ebre, la

potabilitza a la planta de tractament de l’Ampolla i la distribueix al conjunt de consorciats.
Va iniciar el subministrament
el 30 de juliol del 1989 a 26
ajuntaments i 15 indústries. A
dia d’avui hi ha 63 ajuntaments
i 26 indústries consorciades.
L’Assemblea General d’usuaris
compta amb representació de
la Generalitat, les dues comunitats de regants dels marges
dret i esquerre de l’Ebre, ajuntaments i indústries del territori
que actualment conformen el
Consorci. Abasteix al 85% de la
població de la demarcació de
Tarragona -a l’hivern 800.000
persones i a l’estiu 1,5 milions.

MEDI AMBIENT

L’AMETLLA DE MAR

Descens d’aus
hibernants al delta

Detenció per causar
danys a vehicles
L

E

l parc natural ha proposat
reprendre la inundació dels
arrossars del delta després
de constatar un descens de
la presència d’aus hibernants
des que es van començar a
assecar els arrossars per lluitar
contra el caragol maçana.
Tot i que enguany el cens ha

CARNAVAL DE
DELTEBRE
El Carnaval de Deltebre s’ha
convertit en una cita anual
de referència del territori. Enguany la participació ha tornat
a ser un èxit, amb més de 1.000
persones disfressades que ballaven al ritme de les més de 20
comparses. El jurat s’ha decantat per donar el primer premi

comptabilitzat més de 233.000
aus, només un 5% per cent
menys que el 2019, la xifra queda molt lluny del recent rècord
de 300.000. El parc argumenta
que, a més d’afavorir la biodiversitat, la mesura ajudaria la caça,
la pesca, l’aqüicultura o la futura
gestió dels sediments.

a Policia Local de l’Ametlla
i els Mossos van detenir,
dissabte a la nit, un home
per un presumpte delicte de
danys a vehicles estacionats i
a l’aparador d’un comerç.
Els fets s’haurien iniciat a la
plaça Catalunya, on el detingut
s’estaria discutint amb altres
persones, cridant i en un estat
de nerviosisme. Segons testimonis, l’home hauria colpejat després cotxes aparcats en
carrers propers i hauria trencat
el vidre de la façana d’un establiment. Agents de la Policia
Local van localitzar el suposat

autor dels fets, que va quedar
arrestat i va ser traslladat a la
comissaria de districte dels
Mossos, a l’espera de passar a
disposició judicial.
(La Cala Ràdio)

a l’associació de Veïns del Barracot, la qual ha aconseguit el
seu tercer guardó. La millor carrossa 2020 ha estat per la Colla
d’Amics de Salvador. El premi a
la comparsa més original fou per
a Temps de Lleure. La més xaladora ha estat per a l’Associació
de Veïns de Jesús i Maria. El premi a la millor coreografia ha estat per a l’entitat Deltebre Aprèn
a Ballar. Finalment, el premi a la
comparsa amb millor disfressa

ha estat per a l’Associació de

Dones de Deltebre.

publicitat
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MÉS
NOTÍCIES
RUFIÁN:
“DEFENSAREM
EL DELTA PERQUÈ
MEREIX TOTA LA
NOSTRA ATENCIÓ
I LLUITA”

baix ebre

POLÍTICA
La Diputació de Tarragona aprova ajuts
excepcionals pels efectes dels temporals
L

a Diputació ha aprovat
la convocatòria d’ajuts
extraordinaris per pal·liar els
efectes dels temporals que
han afectat la demarcació des
de l’octubre de l’any passat.
En concret, estan destinats a finançar despeses d’inversió o reparació dels danys produïts per
alteracions climatològiques i/o
catàstrofes naturals succeïts des
del 16 d’octubre de 2019 fins al
14 d’agost d’aquest present any
2020, o bé per a inversió o reparació dels danys produïts per
altres causes excepcionals, urgents i necessàries ocorreguts
de l’1 d’octubre de 2019 al 14
d’agost de 2020. Així mateix,

també inclou l’assistència tècnica, econòmica o jurídica de caràcter excepcional i urgent per a
aquest mateix període.
La convocatòria es publicarà
durant la setmana vinent, i les
sol·licituds d’ajuts es podran
presentar des d’aleshores i fins
al 31 d’agost de 2020. Podran
demanar aquests ajuts els municipis de fins a 20.000 habitants i les entitats municipals
descentralitzades (EMD). Pel
que fa a les assistències tècnica, econòmica o jurídica, també
les podran demanar els consells
comarcals. Pel que fa als imports, per a inversió o reparació
dels danys produïts per altera-

Esquerra Republicana va
celebrar a Amposta una
Jornada de Treball sobre la
protecció del Delta on van
participar diferents càrrecs
del partit. El portaveu parlamentari al Congrés, Gabriel
Rufián va manifestat que
“amb humilitat i fermesa,
amb els companys i companyes del front de Madrid,
defensarem el Delta de l’Ebre
perquè mereix tota la nostra
atenció i lluita. No només
parlem dels efectes gravíssims del temporal Glòria, sinó
de la mateixa idiosincràsia
del territori”.

DE FORMA URGENT: 2 MILIONS SÓN PER AL DELTA

MILLORA DEL
FERM DE LA C-12
ENTRE XERTA I
ALDOVER

El govern espanyol inverteix 3,5 milions per
reparar els danys a la costa de l’Ebre i Tarragona

Territori i Sostenibilitat ha
iniciat la licitació de les obres
de reforçament del ferm i
millora de la C-12 en el tram
entre Aldover i Xerta, per un
import de prop d’1,5 milions.
Aquesta actuació, que abasta
una longitud de sis quilòmetres, forma part del pla
de millora de la C-12 que el
conseller Calvet va anunciar
fa dues setmanes. Els treballs
que ara es liciten començaran
la tardor i tindran un termini
de sis mesos. Territori i
Sostenibilitat està desenvolupant un pla de millora de
la funcionalitat i la seguretat
a la C-12, amb una inversió
de 60 milions fins al 2025.
Les obres previstes abasten
la totalitat de la via, de més
de 130 quilòmetres, des
d’Amposta fins a Lleida. Per
tant, aquests plantejaments
informats recentment, suspenen a Tortosa el desdoblament i també soterrament de
la C-12 anunciats el 2014 pel
conseller de CiU Santi Vila.

E

l Ministeri per a la
Transició Ecològica i el
Repte Demogràfic ha acordat
declarar d’emergència les
obres per reparar els danys
que el Gloria va provocar
a la costa catalana. S’hi
destinaran 5,75 MEUR, dels
quals 3,5 milions seran per a
la demarcació de Tarragona,
2 milions per a Barcelona i
250.000 euros a Girona. .
La reparació urgent dels estralls
que el temporal Gloria va causar a la costa del delta de l’Ebre
s’emportarà 2 dels 3,5 milions
que el govern espanyol preveu
destinar a la demarcació. Am-

EL GOVERN
DESTINA
104.000 EUROS
AL PROJECTE
PER REPARAR
EL DIC DE RECER
DEL PORT DE
L’AMETLLA

cions climatològiques i/o catàstrofes naturals, es podrà fer
una sol·licitud amb un màxim de
50.000 € d’ajut per convocatòria. Quant a inversió o reparació
dels danys produïts per altres

causes excepcionals, urgents i
necessàries, es podran fer dues
sol·licituds amb un màxim de
30.000 € de subvenció per convocatòria.
(Notícia de naciodigital)

pliar l’istme del Trabucador, reforçar la barra de l’illa de Buda
o restaurar els espais costaners
dels termes de Deltebre i l’Ampolla són les principals actuacions previstes. Fonts del Ministeri
per la Transició Ecològica han
indicat que les intervencions als
trams costaners afectats se centraran en garantir l’accessibilitat
o habilitar cordons dunars. En
aquest sentit, el govern espanyol descarta destinar recursos
a reposar elements de passejos
marítims vulnerables a noves llevantades. Unes actuacions que
hauran d’assumir els municipis.

El consell executiu ha aprovat
la declaració d’emergència per
a la redacció de tres projectes constructius per reparar els
danys estructurals dels dics de
recer dels ports de l’Ametlla de
Mar i Sant Feliu de Guíxols així
com els desperfectes de l’estació marítima del port de Palamós, danys produïts pel pas
del temporal Gloria. El Govern
invertirà 165.000 euros en la

redacció dels projectes a través
dels quals s’executaran les actuacions d’emergència per arranjar les afectacions del temporal als tres ports, 104.000 pel
de l’Ametlla de Mar, 30.000 pel
del port de Palamós i 31.000 pel
del port de Guíxols. A l’Ametlla,
el port té danys estructurals al
dic, especialment a l’escullera
i a la part de l’extrem del dic.
El projecte preveu fer el reforç

de tot el dic, unes obres que
s’haurien d’iniciar la darrera
setmana de febrer o la primera
de març.

montsià
MÉS
NOTÍCIES
VOLUNTARIS
RECULLEN 10.000
QUILOS DE BROSSA
Desenes de voluntaris han recollit aproximadament 10.000
quilos d’escombraries a la platja
del Molinet, a la costa de la
Badia dels Alfacs. Aquest és el
resultat de les dues jornades de
neteja de platges que han tingut lloc els diumenges 2 i 16 de
febrer, quan encara són visibles
els efectes del temporal Glòria.
L’activitat solidària, organitzada
per l’Ajuntament de la Ràpita
i l’Estació Nàutica La Ràpita –
Delta de l’Ebre, ha aplegat uns
260 participants (60 el primer
dia i 200 el segon).

INCENDI EN UN
HABITATGE DE LA
RÀPITA
Els Bombers de la Generalitat
van apagar dimarts al voltant
de les dues de la tarda un
incendi que es va declarar en un
habitatge de la cinquena planta
d’un edifici en obres abandonat
de la Ràpita.

CREMES
CONTROLADES AL
PARC NATURAL
Comencen les cremes controlades al Parc Natural del Delta.
Els treballs permeten eliminar
restes vegetals mortes, per regenerar els ecosistemes humits
i millorar els hàbitats protegits
dins d’aquest àmbit natural.

PROJECTE
NEURICE
El projecte Neurice ha portat a
registre un total de 6 varietats
d’arròs tolerants a la salinitat.
S’han registrat 2 a Espanya,
2 a França i 2 a Itàlia. Neurice
aporta al sector de l’arròs noves
eines per lluitar front el canvi
climàtic i el cargol poma. A més,
s’han seqüenciat centenars de
varietats d’arròs tot buscant
nous gens relacionats amb la
tolerància a la salinitat i millorar
en el futur les línies varietals
obtingudes.
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LA RÀPITA
Una operació entre Mossos i Policia Local permet
detenir dos homes pel robatori a ‘Batuxaik’
A

gents de la Policia de
la Generalitat – Mossos
d’Esquadra de la Unitat
d‘Investigació d’Amposta,
amb la participació de la
Policia Local, han detingut
aquest dimecres dos homes de
nacionalitat romanesa, veïns
de la Ràpita com a presumptes
autors d’un delicte de robatori
amb força..
Els fets van tenir lloc el passat 30
de gener quan els responsables
d’una associació musical de Sant
Carles de la Ràpita van presentar
una denúncia manifestant que
aquella nit havien patit un robatori en el local on guardaven diversos instruments musicals de

gran valor. Arran d’aquests fets,
els Mossos d’Esquadra van iniciar
una investigació amb la col·laboració de la Policia Local. Pocs
dies després del robatori, agents
de la Policia Local van aturar un
vehicle que s’acabava de donar
a la fugida i van poder identificar
els dos ocupants. En l’escorcoll al
vehicle, els agents van localitzar
gran quantitat de material d’elèctric, unes baquetes de tambor i
tres albarans d’una ferrovelleria.
Aquesta actuació va permetre
als investigadors localitzar part
dels instruments sostrets a una
ferrovellerria d’Amposta. La resta
d’instruments van ser recuperats
per la Policia Local a un descam-

pat als afores de la localitat. Per
tot això, els Mossos, amb els diferents indicis incriminatoris, han
detingut els dos homes com autors del robatori del material musical. Els instruments ja han estat
retornats i els cossos policials

continuen la investigació per localitzar el propietari del material
elèctric comissat. Els detinguts,
amb antecedents policials per
delictes contra el patrimoni, han
passat pel jutjat en funcions de
guàrdia d’Amposta. (Foto:Mossos)

MEDI AMBIENT
Un camí de sorra de 10 metres d’ample uneix
la punta de la Banya amb el delta de l’Ebre
A

l’espera que el Ministeri
per la Transició Ecològica
actuï en la reparació de
la barra del Trabucador,
seriosament afectada pel
temporal de llevant, l’empresa
que explota les salines de la
Punta de la Banya ha habilitat
un camí “precari” de sorra,
d’uns deu metres d’amplada
com a màxim, per poder
accedir provisionalment a les
seves instal·lacions.
Divendres passat, va ser el primer dia que ho van poder fer per
terra. “No ens han quedat més
nassos que actuar”, assegura el
gerent d’Infosa, Joan Sucarrats.

LA FESTA DE
L’ARRÒS DE SANT
FRUITÓS SE
SOLIDARITZARÀ
La Festa de l’Arròs de Sant
Fruitós de Bages, que se celebrarà aquest diumenge, se
solidaritzarà amb els damnificats del temporal Gloria
al Delta de l’Ebre. Segons ha

L’empresa ha mobilitzat unes
18 màquines des de fa pràcticament quatre setmanes per poder recuperar l’accés, invertint
entre 200.00 i 300.000 euros.
El Ministeri hi preveu actuar en
breu traslladant 120.000 metres
cúbics de sorra. Ni la seixantena de treballadors d’Infosa ni els
camions que s’encarreguen de
distribuir la sal que produeixen
a uns 600 clients –un 65% per
cent de la producció es destina
a l’exportació- havien pogut accedir a la Punta de la Banya des
de fa més de 20 dies. El temporal
va provocar, segons Sucarrats,
“el trencament més gran que es

recorda” de la barra. “”Els últims
quatre quilòmetres van desa-

parèixer i han quedat enfonsats
sota el mar”, precisa. (ACN)

explicat l’alcalde, Joan Carles
Batanés, hi haurà una caixa de
solidaritat destinada a ajudar als
arrossers afectats. Així, els assistents que ho desitgin, podran
fer les seves aportacions econòmiques al costat de l’estand
de l’Ajuntament. En agraïment,
el consistori els hi entregarà un
paquet d’arròs de les Terres de
l’Ebre. Un cop finalitzi la festa,
les autoritats municipals entregaran els diners recaptats als

representants dels arrossers de
la zona.
Segons l’alcalde, més que la
recollida de diners, el que es
busca amb l’acció és “conscienciar”.
“Volem que la gent sàpiga que
hi ha un bon arròs al Delta i necessiten (els productors) l’empenta de tots per recuperar-se”,
assegura.
Per mostrar la seva solidaritat
amb els afectats, l’Ajuntament

ha convidat als presidents de
la Cooperativa d’Arrossaires
del Delta i de la Cambra d’Arrossers del Montsià a la festa.
Segons avança l’alcalde, és
previst que adrecin unes paraules als assistents per explicar, en primera persona, les
conseqüències que ha tingut
el Gloria. Durant el dinar també hi haurà l’actuació musical
del cantautor ebrenc, Joan
Rovira. (ACN)
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MÉS
NOTÍCIES
BANDA DE MÚSICA
D’ALCANAR
Ahir va tenir lloc la presentació del actes del 175è Aniversari de la Banda Municipal
de Música d’Alcanar. A l’acte
assistiren Joan Roig, alcalde
d’Alcanar, i Pascual Arnau,
director de la Banda.

TANCAR LES
TORRES DE
VIGILÀNCIA
Interior proposa substituir els
guaites forestals per càmeres
de videovigilància. En un informe justificatiu que la direcció general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments
ha fet arribar als sindicats,
recullen que es tracta d’un
model “insostenible” i argumenten que en deu anys els
guaites només han alertat de
37 avisos per columna de fum.
L’informe recomana “deixar
de prestar les tasques de
detecció i vigilància d’incendis
forestals mitjançant torres de
vigilància”. La proposta ja ha
despertat el recel dels guaites,
que qüestionen les xifres de
l’informe i asseguren que les
càmeres no poden suplir la
seva feina.

BANDES
REDUCTORES
DE VELOCITAT A
SANTA BÀRBARA
Ja fa un temps que s’estava
treballant per poder instal·lar
unes bandes reductores de
velocitat al passeig de les
Escoles. Petició que l’oposició
havia reclamat en diverses
ocasions, el MAP fins i tot
va aportar en un plenari un
pressupost. El regidor de
Governació, Manel Crespo, va
explicar a la Plana Ràdio que,
un cop estudiat el pressupost
presentat pel MAP i que
consideraven elevat, havient
trobat una alternativa més
econòmica que finalment s’ha
acabat instal·lant a càrrec de
la brigada municipal amb un
cost de 1.579 euros.

ALCANAR
Reunió entre els presidents dels quatre
consells comarcals de les Terres de l’Ebre
E

ls presidents i presidentes
dels Consells Comarcals de
Montsià, Baix Ebre, Terra Alta
i Ribera d’Ebre s’han reunit a
Alcanar per buscar solucions i
traçar una estratègia unitària
per fer front a diferents temes
que afecten les Terres de
l’Ebre.
A la reunió, celebrada el 14 de febrer, hi han assistit els presidents
i les presidentes dels consells
comarcals: Joan Roig (Montsià),
Xavier Faura (Baix Ebre), Gemma Carim (Ribera d’Ebre) i Neus
Sanromà (Terra Alta). L’alcalde
d’Alcanar, Joan Roig, destaca la
importància de la trobada: “Si les
quatre comarques que confor-

mem les Terres de l’Ebre treballem conjuntament, serem més
efectius, atendrem més necessitats i per tant podrem arribar
més lluny”. El també president
del Consell Comarcal del Montsià posa en valor que el treball
conjunt dels consells comarcals
de Montsià, Baix Ebre, Terra Alta
i Ribera d’Ebre, ha de servir per
empoderar les Terres de l’Ebre i
reivindicar el territori a Catalunya: “Hem de fer valdre les Terres de l’Ebre, un territori únic al
centre dels Països Catalans, que
desgraciadament avui encara no
gosa del reconeixement que es
mereix”. Un dels principals temes tractats a la reunió va ser

SANT JAUME

el cobrament dels ajuts de les
pluges torrencial d’octubre del
2018 i els ajuts derivats de les
destrosses causades pel temporal Glòria.

La valoració de la trobada fou
“molt positiva per al territori”,
i van estar d’acord en què “les
Terres de l’Ebre remen en bona
direcció”.

DARRER PAS

Segons edició de la Llei per protegir les
Festa de l’Ecoturisme oliveres monumentals
E

n aquesta segona edició
de la Festa de l’Ecoturisme,
s’han organitzat activitats i
tallers diversos que s’aniran
desenvolupant durant el cap
de setmana del 6 al 8 de març.
Com per exemple, xerrades,
taules rodones, mercats de
sabor, vermuts i bicicletades.
Totes les activitats programades
es desenvoluparan a diferents
espais del municipi. La Festa celebrarà el seu acte d’inauguració
a l’Auditori a les 18 h, el divendres dia 6. L’entrada a tots els
actes serà gratuïta, ja que totes
les activitats han estat pensades
per tal de proporcionar una ex-

RITAJ MAHAL LA
PRIMERA PLANERA
DEL 2020
Amb 3 quilos i 100 grams, i 49
centímetres, el 7 de gener, naixia Ritaj Mahal Bouayadi, la primera planera de l’any. Alfred
Blanch, alcalde de Santa Bàrbara, i Elen Estarlich, regidora
d’Ensenyament, van rebre a

L

periència turística i ecològica del
Delta de l’Ebre.
l’ajuntament i a Ritaj i als seus pares. Amb la idea d’implantar una
nova tradició, l’Ajuntament, amb
la col·laboració de la Regidoria
d’Ensenyament, fa uns anys, van
engegar una iniciativa, per donar
la benvinguda al primer nadó, felicitant els pares i obsequiant-los
amb un val per a l’assistència del
seu fill o filla durant un trimestre
en el primer any del nadó, gratuïta, a la Llar d’Infants les Beceroles. (La Plana Ràdio)

a Comissió de Territori ha
aprovat el dictamen de la
proposició de llei de protecció
de les oliveres monumentals
en el darrer pas abans de
passar pel ple perquè en doni
llum verda definitiva.
La iniciativa, del PSC-Units,
protegirà les oliveres amb segles d’edat i assegurarà una
gestió adequada i la permanència on són arrelades, prohibirà
explícitament arrancar-les, el
trasplantament i la comercialització. La llei preveu crear
una comissió tècnica i una catàleg d’oliveres amb els recursos per a la seva protecció i

millora. La llei, que s’havia debatut contemplant un règim
de sancions de fins a 500.000
euros, finalment preveu multes
de fins a 48.000 euros per a les
infraccions molt greus, després
d’admetre diverses esmenes en
aquest sentit.

terres de l’ebre
MÉS
NOTÍCIES
NOVA
MANIFESTACIÓ?
Montse Castellà, portaveu
de Trens Dignes, ha lamentat
que Renfe no és que estigui
“poc a favor sinó gairebé en
contra” de les seves demandes (vegeu notícia adjunta).
“Dels tres ens que gestionen
el servei ferroviari (Adif,
Renfe i Generalitat), només
ens podem reunir amb la
Generalitat. Tot i tenir coses
amb què no coincidim, ens
entenen i ens atenen i hi
tenim relació de bilateralitat”,
ha subratllat Castellà, que
ha criticat que en set anys
que la plataforma està activa
només s’hagi pogut trobar
una vegada amb la companyia. Per últim, després de la
protesta de diumenge passat,
la portaveu e la plataforma
no descarta tornar a repetir
la manifestació si després de
l’1 de març no hi ha hagut una
millora. Segons ha detallat
Castellà, els horaris que va
facilitar la companyia amb
motiu de l’entrada en vigor
de la variant de Vandellòs són
vigents fins a aquella data.

BENIFALLET:
SETMANA DE LA
DONA
L’Ajuntament informa que,
en motiu de la Setmana de
la Dona i dins la campanya
#thoestasperdent, el proper
dissabte 7 de març a les 11.00h
tindrà lloc un partir de futbol
7 Femení. Les interessades en
participar, nascudes abans del
2009, poden apuntar-se per
la Biblioteca, el seu horari es
de 17.30h a 19:30h.

XERTA: PLA LOCAL
DE JOVENTUT
Per conèixer les necessitats de
la joventut que hi viu i conviu
de manera continua al municipi, s’ha creat l’enquesta pla
local de Joventut per conèixer
les necessitats dels joves i que
puguin participar en el present i el futur, responent a les
preguntes que es formulen.
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TRENS DIGNES
Trens Dignes demana que es bonifiqui el
preu del bitllet dels Talgo des de l’Aldea
L

a Plataforma Trens
Dignes ha reclamat a la
Generalitat que bonifiqui el
preu del bitllet dels Talgo des
de l’Aldea tal com feien amb
els Euromed que s’hi aturaven
i que van deixar de fer-ho des
de l’entrada en funcionament
de la variant de Vandellòs el
passat 13 de gener.
Segons ha explicat la portaveu
de l’entitat, Montse Castellà,
després de reunir-se amb la
Generalitat a la seu de Territori, la mesura seria aplicable a sis
combois que ja fan parada en
aquesta estació i “mitigaria” la
pèrdua dels quatre Euromeds
que ja no hi presten servei. La

plataforma també ha demanat
a la Generalitat que es puguin
destinar algunes de les unitats 449 de Mitja Distància que
actualment operen a les comarques de Girona a les Terres
de l’Ebre. Un altre avantatge
d’aquesta mesura, segons la
portaveu de l’entitat, és que els
Talgo sí fan parada a Tarragona
i no com l’Euromed, que va fins
a l’estació de l’alta velocitat, on
no hi ha tants usuaris de les Terres de l’Ebre. Amb tot, Castellà
ha assegurat que la Generalitat
“ha vist bé la idea”, ja que a més,
permetria fer el trajecte amb
Barcelona en unes dues hores i
es podria aturar a més pobles. La

CAMARLES

Plataforma Trens Dignes també ha reclamat a la Generalitat
que es destinin a l’Ebre algunes
unitats del model 449 de la vintena que disposa Renfe i que
actualment operen el servei de
Mitja Distància entre Barcelona i

Portbou. Segons la portaveu, el
Govern s’hi ha compromès i ha
afegit que ajudaria a fer el servei
“més digne” i no haver de posar
tant l’accent en l’alta velocitat
o el servei Avant de Barcelona i
Tortosa. (ACN)

PAÜLS

Neteja solidària als
Increment de la taxa
barrancs dels Lligallos de reciclatge
D

emà dissabte al matí es
realitzarà una neteja
solidària a la zona dels
barrancs dels Lligallos.
L’hora de la convocatòria és a les
9.30 a la plaça de l’Església dels
Lligallos.
En acabar, es farà un refrigeri per
tots els assistents.
Entre els requisits, es recomana
portar guants de roba o de pell
així com roba còmoda i calçat
adequat.
També cal portar aigua i menjar
per al consum personal.
L’organització de la neteja solidària proveirà de sacs.

TIVENYS
ESTRENARÀ LA
FIRARRELS A
LA PRIMAVERA,
DEDICADA A
ROMANIA
La FirArrels de Tivenys serà una
fira temàtica dedicada cada
any a un país diferent, enguany

E

l sistema de recollida
de brossa porta a porta
implantat a Paüls fa sis mesos
ha permès incrementar un
58,9% el reciclatge.
La taxa més gran de reciclatge
ha estat en plàstics i envasos,
amb un augment del 82%; se-

el territori escollit és Romania.
Aquest esdeveniment aproparà
al seu públic la gastronomia, la
cultura, els balls i vestits tradicionals d’aquest país balcànic. La
fira es celebrarà els dies 24, 25 i
26 d’abril. L’objectiu de FirArrels
és poder conèixer altres arrels,
costums i tradicions i conviure
amb elles tot un cap de setmana
ple d’activitats, de mostra gastronòmica i cultural per a totes
les edats. (ebredigital.cat)

guida pel paper i cartró, amb
un increment del 45%; la fracció orgànica un 36% i el vidre
un 26%. Pel que fa a la resta,
el volum s’ha reduït un 52%,
una dada que ha estat valorada
molt positivament per l’alcalde
de Paüls.
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PER L’INCENDI

‘El govern espanyol va ‘Es van demanar
ajudes estatals?’
transferir els ajuts’

E

l subdelegat del govern
espanyol a Tarragona,
Joan Sabaté, va sortir al pas
dels requeriments del delegat
del Govern a les Terres de
l’Ebre, Xavier Pallarès, i el
Departament de Presidència
sobre el pagament dels ajuts
estatals als municipis ebrencs
afectats pels aiguats de 2018.
Sabaté va recordar que el govern
espanyol ja va transferir, el passat
17 de desembre, els 6,9 milions

d’euros que es va comprometre
a assumir després de valorar les
demandes dels municipis.
Ara, va apuntar, és competència
del Govern gestionar aquesta
quantitat i fer-la arribar als consistoris afectats.
Sabaté, que es va mostrar obert
a col·laborar amb les administracions implicades, va negar
divendres passat que se li hagi
demanat una reunió per abordar
la qüestió.

E

l PSC-Units ha demanat
la compareixença de la
consellera d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació,
Teresa Jordà, en comissió
parlamentària perquè expliqui
si el Govern ha demanat ajudes
estatals per restaurar les zones
afectades per l’incendi de la
Torre de l’Espanyol del passat
estiu, que va afectar sobretot
la Ribera d’Ebre però també les
Garrigues.

La petició de compareixença va
acompanyada d’una pregunta
escrita al Govern per saber per
quins motius no es van sol·licitar
aquests ajuts, en cas que la Generalitat no els hagi demanat.
Els diputats del grup parlamentari del PSC-Units Jordi Terrades i
Òscar Ordeig van signar la bateria
de preguntes. “Incomprensible
que Catalunya va ser la única Comunitat que no va demanar les
ajudes al Ministeri”.

MÉS
NOTÍCIES
PAGESOS
AFECTATS PER
L’INCENDI,
OBLIGATS A
TORNAR LES
AJUDES
Uns 80 pagesos afectats per
l’incendi que de la Ribera
d’Ebre, les Garrigues i el
Segrià del juny han rebut una
notificació de l’Administració
on se’ls obliga a retornar els
ajuts que han cobrat perquè
no han contractat l’assegurança de l’olivera. Es considera
que s’ha produït un “despropòsit” perquè alguns van
al·legar que no volien cobrar la
indemnització i l’han cobrada
igualment, per la qual cosa
“algú no ha mirat bé els papers”. En una reunió a Bovera
s’han plantejat mobilitzacions
si Agricultura no es reuneix
amb ells.
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EMILI BAYO:
EL MAÑANA SIN MÍ

E

l passat 28 de novembre es
va presentar a la Biblioteca
Sebastià Juan Arbó de Sant
Carles de la Ràpita El mañana
sin mí, última novel·la negra
de l’escriptor Emili Bayo, que
ha rebut el premi València de
Novel·la 2019 de la Institució
Alfons el Magnànim. No és
el seu únic reconeixement,
ja que també ha obtingut
el Premi Llorenç Vilallonga
de Novel·la (L’edat de les
paraules, 2004), el Premi
per a projectes de Fundació
Enciclopèdia Catalana
(Projecte de felicitat, 2009) o
el Crims de Tinta (Puta pasta,
2015). Nascut a Lleida, Bayo va
prendre la decisió d’instal·larse el passat any en la localitat
de la Badia dels Alfacs per
portar endavant la seva altra
activitat professional, la
docència.
Sembla obligat començar
aquesta entrevista preguntant-te, sense entretenir-nos,
què t’ha portat fins aquí, fins
a la Ràpita, fins a les Terres de
l’Ebre, i com te trobes aquí.
Volia tenir l’experiència de
conèixer el Delta i ara sóc víctima de l’embruix d’aquesta terra,
de l’encant de la mar i d’un clima benigne (o això em pensava
abans de trobar-me amb el Glòria). Estic passant un any fantàstic.
També sembla obligat preguntar-li a algú que va escriure la seva tesi doctoral
sobre les antologies poètiques de la postguerra, i que
s’ha fet un nom en el gènere de la novel·la negra, què
significa la poesia per a tu i
si creus que té alguna relació
amb la novel·la negra.
Els diversos models de creació
artística comparteixen un afany
de perfecció i de transcendència
que les agermana. Però jo crec
que cadascú ha de dedicar-se al
que creu que fa millor. Jo llegeixo molta poesia, però les meves
provatures mai m’han deixat sa-
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tisfet. Al terreny de la novel·la me
trobo molt més a gust. Que sigui
negra o de qualsevol altre color
és només una circumstància. No
descarto ampliar horitzons en
altres territoris de la prosa.
Passant directament a El
mañana sin mí, particularment una de les coses que
més valoro del llibre és la
recerca constant de la veritat. L’assassinat central de
l’obra, el punt de partida del
llibre, queda resolt a mitja
novel·la, però la intriga continua malgrat tot. Havies previst aquesta circumstància
des d’un inici o fou una cosa
que vas pensar a la fi?
Intento que totes les meves
obres aportin solucions noves i
imaginatives a vells problemes
narratius. Sota l’aparença d’una
novel·la respectuosa amb patrons del gènere policíac, en
aquesta i en la seva germana anterior (Tan tuyo como tu muerte)
he intentat oferir variants narratives que explorin les alternatives
del gènere. En aquest cas, per
exemple, treballo amb dues veus
narratives diferents o, com tu
dius, la intriga intenta anar més
enllà de la descoberta de l’assassí i crec que es manté fins la darrera pàgina. Per descomptat que
era una de les meves apostes

quan vaig començar a escriure-la. De fet, una de les característiques que més n’han celebrat
alguns lectors és la manera de
conduir el lector fins al final.

empeny cap a situacions no
previstes. Has situat l’acció a
Lleida, en el teu entorn, allà
on has crescut i viscut, encara
que hi ha passatges que succeeixen a Barcelona. Hi ha
una tasca d’investigació per
descobrir, per saber, la corrupció a la teva ciutat? I relacionat amb això, els personatges tenen trets d’alguna
gent que has conegut? Quant
de real hi ha a la novel·la?
Jo crec que els periodistes han
de fer la seva feina i els novel·listes la nostra. Els meus personatges i les situacions on es mouen
són completament inventats,
però no és difícil trobar-hi ressonàncies periodístiques quan
parles de corrupció política, tràfic d’art, robatoris, falsificacions,
consum de drogues i una llarga
llista de delictes. Com et pots
imaginar, tots aquests assumptes no formen part de la meva
vida diària, de manera que, abans
de començar una novel·la com
El mañana sin mí, em van caldre
moltes hores de documentació
i la complicitat de molts amics i
coneguts que em van oferir els
seus coneixements.

Una altra cosa que també
destaco i que em sorprèn és
l’acció. Hi ha un parell de
situacions en que hi ha tirotejos. A més, aquests tenen
com a protagonistes gent
no familiaritzada amb les
armes. Creus que la gent
normal té aquesta capacitat,
som violents? Podem exercir
la violència sense massa miraments?
La resposta a la pregunta es pot
trobar a les pàgines de successos dels diaris. La violència dels
uns contra els altres és un component irrenunciable de la vida
en societat. La novel·la negra
no inventa res, només explora
els límits d’aquesta agressivitat
i ens alerta del que poden arribar a fer persones aparentment
normals, d’aquelles que els seus
veïns d’escala diuen l’endemà
d’una matadissa que eren molt
educats i semblaven bones persones.

A propòsit, quins autors o llibres de novel·la negra aconsellaries als nostres lectors i
lectores.
Clàssics a banda, m’agraden alguns americans com Lawrence
Block, un suec com Henning
Mankell o una francesa com Dominique Manotti... Però en realitat no cal anar-hi tan lluny: recomano amb entusiasme el premi
Crims de Tinta de 2019, Purgatori de David Marín, o les novel·
les de Juanjo Braulio o Alexis
Ravelo, entre molts altres autors
propers que escriuen molt bé i
que de vegades no valorem prou
perquè no formen part de les estratègies del mercat i de les modes literàries.

Una característica que té la
novel·la negra és la corrupció social, la denúncia o l’exposició de la corrupció que

I ja que hem preguntat sobre
els personatges, el sergent
Claramunt és un home molt
irònic... molt irònic... potser

E. MARGARETTO

Foto: Anabel Encontra

l’entrevista

la seva malaltia el fa ser
així? Aquest personatge ja
havia aparegut en una anterior novel·la teva, Tan tuyo
como tu muerte. Creus que ja
s’ha acabat la ironia del sergent Claramunt o encara ens
pot sorprendre amb alguna
cosa nova?
Això és un secret tan ben guardat que ni jo mateix el conec. El
personatge està a punt de ser
devorat per una malaltia greu, li
queda molt poca vida... No sé si
trobarà les forces per protagonitzar una tercera novel·la.
Per què, i es nota molt, et
sents molt a gust amb aquest
gènere?
Sí, és cert. Ja portava una llarga carrera com a narrador quan
em vaig proposar el repte d’escriure una novel·la decididament
policíaca. El resultat va ser un
homenatge al gènere que tant
m’ha seduït com a lector, Puta
pasta, que va recollir un dels
premis més preuats de novel·la
en català, però que sobretot va
fer que m’ho passés molt bé
escrivint-la. Segurament és la
novel·la amb què millor m’ho he
passat. I efectivament crec que
aquests detalls s’acaben notant.
Per això he seguit escrivint novel·les properes al gènere negre
com Més que ràbia, Tan tuyo
como tu muerte o El mañana
sin mí.
La darrera pregunta. Quan
et poses a escriure l’obra,
primer és el teu gust, que
t’agrade a tu, o penses en
els lectors?
Si jo visqués de l’escriptura, suposo que em preocuparia molt
el que pensen els lectors. Però
jo em guanyo la vida amb la
docència i això m’allibera per
escriure estrictament allò que
m’apeteix en cada moment. La
darrera obra que he escrit, per
exemple, no era policíaca, sinó
una novel·la juvenil de contingut
històric publicada sota el títol
Prop de les bombes. I la propera... ja veurem.
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MÉS
NOTÍCIES
ASCÓ
L’equip de govern s’ha reunit
recentment amb les entitats
i associacions d’Ascó amb qui
manté convenis anuals mitjançant subvenció. En primer
lloc des de l’ajuntament es va
aclarir la quantitat de subvenció que va ser aprovada en el
ple de pressupostos el passat
mes de novembre, i desmentir
algunes informacions que
havien circulat. D’aquesta
manera es va informar que
únicament s’ha reduït la
subvenció a aquelles que van
sol·licitar menys diners que
l’any anterior, mentre que la
resta s’ha mantingut la mateixa quantitat, exceptuant les
dues que aquest 2020 estan
d’aniversari.
D’altra banda, l’equip de
govern vol donar un impuls
important a la formació aquest
2020, donant compliment a
la proposta que els partits del
govern havien inclòs en els
programes. L’ampli ventall de
formació té com a destinataris
treballadors del règim general
i autònoms, i fa reserva de places per aturats. Els cursos són:
Promoció i negoci a través de
les xarxes socials, Manipulador
de productes fitosanitaris.
Nivell bàsic, Eines de coaching.
Nivell 1, Eines de coaching,
Nivell 2, Llei de Protecció de
dades i Aparadorisme.

ARNES
El Club Esportiu d’Arnes
comunica la NOVA DATA de
la Cagada del Burro. Serà el
divendres 10 d’abril de les 17 a
les 19 hores al camp de futbol.
D’altra banda, s’han publicat
les bases per poder participar
en el concurs de cartells de la
propera edició de la Festa de la
Mel, que serà el 31 de maig.

BATEA
El proper 1 de març transcorrerà per la població la 2a Cursa
Social Terra de Garnatxa, per la
qual cosa, de les 11 h. i fins a les
13 h. es prega no circular amb
vehicles de motor pels llocs
establerts.

terres de l’ebre

CONSELL COMARCAL
Terra Alta: ‘La Maleta Lila’, un projecte de
sensibilització social per promoure la igualtat
L

a Maleta Lila ha començat
el seu viatge pels centres
educatius de la Terra Alta
amb l’objectiu de sensibilitzar
la població, especialment els
infants i els joves, sobre la
importància de la igualtat,
la no discriminació i la lluita
contra la violència.
Mitjançant la lectura i el joc, la
iniciativa vol obrir un espai per a
la reflexió i el debat sobre qüestions emmarcades en tres temàtiques principals: els rols de
gènere, la violència masclista i
l’abús sexual. A més dels centres educatius, el projecte també està obert a totes les entitats
i associacions dels municipis de

la comarca que hi estiguin interessats ja que també inclou lectures per a adults.
A l’acte de presentació del projecte, dut a terme a la seu del
Consell Comarcal, hi han assistit
representants dels centres educatius de la Terra Alta, que han
pogut copsar de primera mà les
dinàmiques que proposa aquest
material didàctic que acompanya els llibres de La Maleta Lila
i que serviran per facilitar-ne el
seu treball a l’aula.
La Maleta Lila és un projecte
del Consell Comarcal de la Terra Alta a través del Servei d’Informació i Atenció a les Dones
(SIAD) i compta amb la col·labo-

HORTA DE SANT JOAN

ració del Servei Educatiu Terra
Alta del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. La iniciativa està finançada

per l’Institut Català de les Dones.
La foto correspon a l’acte de
presentació, dilluns passat.

VIA VERDA

De l’1 al 29 de març,
Millores en túnels i la
Jornades Picassianes pavimentació
P

ablo Picasso va fer
dues estades a Horta,
acompanyat pel seu amic
Manuel Pallarès, fill del poble.
En la primera (1898-1899), va arribar malalt, però les vivències en
contacte amb la natura verge del
massís dels Ports el van omplir
d’energia. El 1909, coincidint amb
l’inici del moviment cubista, Picasso tornà a Horta amb Fernande Olivier. En aquesta època va
pintar, a Horta, La bassa d’Horta
i La fàbrica d’Horta d’Ebre, entre
altres. ‘Tot el que sé, ho he après
a Horta’, va dir Picasso. Dissabte
passat, a Horta es vn presentar
la programació de les Jornades

MOBILE WEEK
RIBERA D’EBRE
El comerç electrònic en l’entorn
rural, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)
aplicades a la Salut, una aproximació tecnològica als sistemes
5G, la utilització de tauletes
en l’entorn familiar o el bon ús
d’Internet a casa. Aquests són,
només, alguns dels temes de les

Picassianes, que tindran lloc de
l’1 al 29 de març i que donaran
opció a gaudir dels atractius de
la població, amb les vivències de
l’artista. Hi haurà visites teatralitzades, cates de vins i també es
podrà gaudir d’un menú Picassià.

E

l Consell Comarcal de
la Terra Alta ha realitzat
recentment l’arranjament
parcial del paviment de la Via
Verda i ha dut a terme treballs
de millora en el sistema
d’il·luminació als túnels 2,

5, 16, 17 i 19, a la comarca
terraltina.
Aquestes restauracions s’han
efectuat mitjançant la subvenció
nominativa atorgada per la Diputació de Tarragona per al manteniment de la Via.

conferències i els tallers que contempla el programa de la Mobile
Week Ribera d’Ebre que se celebra des de dimecres 19 i fins avui
divendres dia 21 de febrer.
Es tracta d’una iniciativa impulsada per la Mobile World Capital
Barcelona (MWCapital) que va
néixer fa quatre anys a la capital
catalana amb l’objectiu de posar
a l’abast dels ciutadans i ciutadanes un espai de participació i reflexió sobre la tecnologia, també

en poblacions mitjanes i petites
del país. L’edició d’enguany porta per lema “Tecnologia per a la
ciutadania”.
Avui divendres, a les 17.30 h a la
biblioteca de Flix, s’ha programat l’anomenada Viquimarató
Ribera d’Ebre que en poc més
d’una hora i gràcies a tots els assistents a l’acte, nodrirà totes les
entrades de totes les poblacions
de la Ribera d’Ebre amb articles de la revista Miscel·lània del

CERE publicada al portal digital
Raco.cat.
En la Mobile Week Catalunya
2020, de les Terres de l’Ebre,
només hi és present la comarca Ribera d’Ebre.

terres de l’ebre
MÉS
NOTÍCIES
ACCIÓ A MONT
CARO PER
EXIGIR LA
INDEPENDÈNCIA
La boira ha deslluït l’acció
reivindicativa per il·luminar
el massís del Mont Caro
del Parc Natural dels Ports
al terme municipal de
Roquetes aquest dissabte al vespre. Segons els
organitzadors, la marxa ha
aplegat una cinquantena de
vehicles que han recorregut
uns quatre quilòmetres des
del Mirador del Portell fins
al peu del massís. Durant
l’acció, els conductors han
encès i apagat les llums
dels vehicles en intervals de
diversos minuts. Els participants també han projectat
una estelada al cim del
Mont Caro. Amb aquesta
mobilització, han reclamat
l’alliberament dels presos,
el retorn dels exiliats i han
exigit que es faci efectiva la
independència.
La marxa s’ha allargat més
d’una hora i ha acabat a
l’auditori Felip Pedrell de
Tortosa.

INCENDI EN
UNA CASA DEL
CARRER MAJOR
DE L’ALDEA
Dimecres els Bombers
van sufocar un foc que va
declarar-se en una casa del
carrer Major de l’Aldea. Van
rebre l’avís pocs minuts
abans de les vuit del vespre.
Es va cremar el mobiliari de
la segona planta i el sostre,
el qual també va patir danys
a l’estructura en caure’n uns
3 metres quadrats. La resta
de l’habitatge va quedar
afectat pel fum. S’hi van
desplaçar set dotacions dels
Bombers de la Generalitat i
cap persona va resultar ferida arran de l’incident, que
s’hauria provocat a causa
de la mala combustió d’una
xemeneia.
Els ocupants de la vivenda
foren desallotjats.
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INVERSIÓ
Ports inverteix 216.000 euros per millorar les
dàrsenes pesqueres de les Cases i Deltebre

Al port de les Cases d’Alcanar
s’ha millorat l’estructura i els
equipaments dels molls de ribera i de la benzinera, s’han renovat els paviments i s’ha millorat

la integració entre el port i la població amb nous itineraris per a
vianants, per un valor de 131.000
euros.
A la dàrsena pesquera de Del-

tebre s’ha potenciat l’accés,
l’amarratge de les embarcacions,
l’evacuació de les aigües pluvials
i la recollida dels olis usats, amb
una inversió de 85.000 euros. El

gerent de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez Comes va
visitar el port de les Cases (foto
esquerra) i també el de Deltebra
(dreta)

EL PERELLÓ
El Govern protegeix l’entorn de l’abric de
pintures rupestres de Cabra Feixet
E

l Govern ha aprovat
delimitar àrea de protecció
a l’entorn de l’abric de pintures
rupestres de Cabra Feixet,
al municipi del Perelló (Baix
Ebre), declarat Bé Cultural
d’Interès Nacional (BCIN) i
reconegut com a Patrimoni de
la Humitat per la Unesco. .
La delimitació requerirà demanar autorització prèvia al Departament de Cultura per efectuar a
la zona des de remocions i excavacions del terreny que afectin el
subsòl. També en el cas d’activitats extractives, ordenacions per
potenciar l’ús públic de l’espai

–tancaments de protecció, àrees de visita, retolació o plantada i
tala d’arbres-, arranjar o obrir camins, anivellar terrenys així com
reparcel·lar i canviar l’ús de les
finques afectades, alguna de les
quals al terme veí de Tortosa.
A més, també es prohibeixen les
activitats esportives d’escalada,
així com l’acampada i l’encesa de
fogueres a les àrees de la zona
arqueològica. Tampoc es podrà
alterar l’espai si afectat el sentit
ambiental i els valors paisatgístics de la zona arqueològica i
el seu entorn de protecció, així
com el suport geològic on es

JOVE CAMBRA
INTERNACIONAL
DE LES TERRES DE
L’EBRE

gran i esperada. Es tracta d’un
projecte que busca fomentar
l’ús de la bicicleta com a eina
de mobilitat diària. La JCI de les
Terres de l’Ebre farà una recollida de bicicletes i patinets per
donar-a menors no acompanyats que han arribat al nostre
territori. La principal idea és que
tots ens sumem per millorar el
nostre futur i lluitar pel medi
ambient!

La JCI de les Terres de l’Ebre
donarà, avui divendres, 21 de
febrer, a les 21h a l’Hotel Corona de Tortosa, el tret de sortida a la mobilització jove més

troben les pintures. Situat a l’oest
del terme municipal del Perelló i
prop del de Tortosa, als peus del
morral de Cabrafeixet i a uns 100
metres per sobre del barranc de
les Nines, l’abric es troba també
dins de l’àrea natural protegida

pel Pla d’Espais Naturals (PEIN) i
la Xarxa Natura 2000 de les Serres de Cardó Boix. S’hi conserven tretze figuress. Es tracta d’un
dels conjunts prehistòrics conservats més antics i rellevants del
territori.
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CELMA

MICHEL

PRIMERA CATALANA
L’Ascó fa patir al líder
Muntanyesa (2-1)
L

MOMENT DOLÇ
DEL FUTBOL
EBRENC
Ens hauríem de remuntar a la
temporada 2003/04 quan dos
equips ebrencs van acabar
els dos primers (Amposta i
La Sénia). Al pòdium dels que
opten per l’ascens sempre
queda un o dos equips de
Tarragona. Per tant, ara
estem vivint el moment més
dolç del futbol ebrenc de tota
la història, gairebé sembla
una lliga pròpia. Cinc descensos la passada campanya i ni
un ebrenc i aquest any, si no
hi ha desastre, se salvaran
els 10 participants. Però en
futbol pot passar de tot: fa 9
jornades en Depor era equip
gairebé de Segona divisió B.
En aquestes nou jornades, és
el millor equip de la segona
divisió. La bona notícia és que
aquesta temporada poden haver-hi dos ascensos ebrencs a
la 1a catalana. Dels 11 primers
classificats, 10 són ebrencs i,
quan falten 13 jornades per
acabar la temporada, 8 estan
salvats virtualment. I Móra
Nova i Ampolla estan molt a
prop. El cinquè per la cua té 16
punts, pot sumar-ne 30 punts
o 36 com a màxim, Els equips
del nostre territori que encara
han d’acabar d’impulsar-se, a
Setmana Santa segur que ja
hauran fet els deures. Temporada per emmarcar: aquí,
a l’Ebre, amb molts menys
habitants que a la resta de la
província, som l’ostia beneïda.

ELS VALORS
Fa un parell de mesos,
vaig estar en un partit
de quarta en el que un
jugador de l’Ebre Escola
B va ser expulsat amb
dues grogues. El jugador
va protestar la decisió de
l’àrbitre però finalment va
sortir del camp. Una vegada
va acabar la confrontació,
el jugador en qüestió, a
prop de la banqueta, es va
dirigir a l’àrbitre amb no
massa bones intencions.
En aquell instant, el tècnic
de l’equip, Xavi Vaquer, va
anar a pel jugador i el va
traure del camp dient-li
que no s’acostés a l’àrbitre
i que marxés al vestidor. Va
haver d’insistir perquè el
jugador està fort i no cedia.
D’aquesta manera, el tècnic
va intervenir per evitar
una incidència. Aquella nit,
l’esmentat jugador es veu
que va enviar missatges no
massa agradables per xarxes socials a l’àrbitre. El seu
club ja estudiava prendre
mesures però, amb aquesta incidència afegida, va
decidir apartar-lo i donar-li
la baixa. Sé que hi ha més
casos, en altres clubs, en
el que s’han pres mesures
amb jugadors que han creat
polèmica. Però no sempre
és així. La conclusió és que
tècnics, delegats i directius
teniu molta feina a fer i si la
feu bé, moltes incidències
es podrien evitar. Apliquem
l’exemple.

MINUT 91 . A CANAL TERRES DE L’EBRE
DIUMENGE (22.30 h). Dilluns 16.30h. Entrevista a Joaquin del Pino, delegat a l’Ebre de l’FCF. Posteriorment,
a partir de les 23 hores, analitzarem el derbi de dissabte
(partit de recuperació) entre el Perelló i l’Amposta.

’Ascó visitava la
Muntanyesa, líder de rècord
que només ha perdut un partit.
L’equip de la Ribera, limitat per
les baixes, va perdre 2-1 però
va vendre cara la derrota, sobre
tot en els darrers minuts quan
amb el 2-1 va crear-li dubtes a
una Muntanyesa que va acabar
patint. El tècnic Jordi Fontva
dir que ”amb tantes baixes es fa
difícil fer un onze inicial, un dia
un jugador juga de central, un
altre de davanter...a la primera
part ells en alguna ocasió que
van tenir van fer el gol i nosaltres

poca cosa vam poder fer a més
de contrarrestar el seu joc. A la
segona meitat, nosaltres vam fer
un pas endavant sobretot després del segon d’ells, quan vam
generar ocasions i va arribar el
gol d’Òscar. En els últims minuts
vam disposar de possibilitats en
accions a pilota aturada. Però
no vam poder Empatar. Només
queda felicitar als jugadors que
tot i els inconvenients, van donar
la cara davant del líder”. L’Ascó,
de pega amb les lesions, arriba al
descans amb 5 derrotes seguides
(1 punt de 18).

UE RAPITENCA
Explosió a la Canonja

La Rapitenca va assolir la golejada de la jornada, al camp de
la Canonja (1-7). Un resultat, tot
i les baixes, molt contundent al
camp d’un dels equips competitius del grup i que és el primer
dels del Camp de Tarragona a la
taula. La Canonja és ara desè.
Però la Rapitenca, diumenge, va
explotar i va ser letal en un primer temps per emmarcar, en el

que es va posar amb el 0-4. La
Canonja no va poder contrarestar l’eficàcia del conjunt del
Montsià que, a la represa, tot i
rebre l’1-4, va seguir creant possibilitats i ampliant l’avantatge
fins l’1-7 definitiu. Un resultat
que referma a l’equip i li permet
recuperar confiança després de
la derrota contra el Roda. La foto
és d’arxiu.

CANAL TERRES DE L’EBRE
Teixidó, a Minut 91
D

iumenge, 22.30 h, cita amb
Minut 91 a Canal TE.
A la segona part del programa,
sobre les 23 hores, informarem
dels partits recuperats, amb aten-

ció al derbi Perelló-Amposta. Estarà a plató Antoni Teixidó, tècnic del Perelló, i Carlos Gilabert,
president de l’Amposta. També hi
serà l’expresident, Jordi Pérez.

MÉS
NOTÍCIES
DEL PINO, 			
A MINUT 91
Joaquin del Pino, delegat de
l’FCF a l’Ebre, serà el convidat
en la primera part del programa
Minut 91 de diumenge a Canal
Terres de l’Ebre (22.30h). El delegat farà balanç del que portem de temporada i també de la
campanya ‘Tots som un equip’.

SERGI BEL, 		
AL TORTOSA
Sergi Bel va deixar el R Bítem
per discrepancies amb el tècnic.
En els darrers dies ha entrenat
amb el Tortosa i, segons fonts
del club, s’incorpora a l’equip.
A més, el Tortosa està estudiant fer un altre fitxatge que es
podria confirmar en els propers
dies. D’altra banda, el davanter
Samu, en principi, ha de continuar i no rebrà la baixa.

L’EXPULSIÓ DE
JOHN, DE L’ARNES
Partit Arnes-Flix. Faltava poc
i els locals guanyaven 2-1. Llavors, John, de l’Arnes, va marcar
el 3-1 que certificava la victòria
arnerola. En aquell instant, en
la celebració, el jugador de l’Arnes fou expulsat. Segons Roger,
tècnic de l’Arnes, “va ser una
centrada de Mustha que John va
rematar amb el cap al pal contrari. Fins aquí tot correcte. Però
llavors, inexplicablement, l’àrbitre va veure el que no va veure
ningú, ni de l’Arnes ni del Flix,
quan diu que John es va posar la
samarreta a la cara. L’àrbitre va
voler ser protagonista quan no
calia. Li vam parlar i va admetre
que potser s’havia confós però
no va rectificar a l’acta”. L’Arnes
va fer recurs i el comitè ha tret
la segona targeta. Per tant, John
podrà jugar avui.

PARTITS DE
RECUPERACIÓ
Cap de setmana de descans
quan es jugaran partits pendents. Arnes-Rapitenca (avui)
Demà dissabte: Perelló-Amposta (16h), Masdenverge-Fatarella (12h) i Benissanet-Tivenys
( 1 5 . 3 0 h ). D i u m e n g e : Xe r ta-Ginestar (12h) i Arnes-Sant
Jaume (16h).

esports

DIARI MÉS EBRE • divendres 21 de febrer / 2019

17

HANDBOL

VOLEI

HANDBOL

BREUS

L’AMPOSTA PERD
AMB EL GAVÀ I ES
COMPLICA

NOVA VICTÒRIA
DEL ROQUETES,
CONTRA L’OLOT

RESULTATS DEL
CENTRE ESPORTS
TORTOSA

GERARD GONELL, EL MILLOR DE LA
SELECCIÓ ESPANYOLA D’ESGRIMA A
BASILEA

L’Amposta va perdre amb el Gavà
(21-28). Un dur correctiu davant
d’un equip molt combatiu. La
derrota compromet a l’equip
ebrenc a la taula.
Un Amposta Lagrama que va
anar a remolc del marcador des
del primer minut. Un parcial de
0-3 quan només havien transcorregut cinc minuts de joc, precipitava a l’equip de Sasa Jovic a
llançaments forçats sense èxit.
Arribaríem al descans del partit
amb el resultat de 8-13 favorable al Gavà. A la segona meitat
reacció ampostina acostant-se
a dos gols (13-15), amb només
set minuts de joc. Però el Gavà,
equip amb més ofici, va contrarrestar-ho ampliant el marcador
fins arribar al 21-28 final.
“Toca fer autocrítica, analitzar
les errades i seguir treballant pel
partit següent, que serà a la pista
del Balonmano Morvedre, actual
líder del campionat”.

El sènior del Club Volei Roquetes va guanyar l’Olot per 3-1. Els
nois de Roquetes s’enfrontaven
a un rival complicat en un partit marcat per les complicacions
que van suposar les lesions del
capità Benjamin Cuevas i un
dels referents ofensius, Liovi Lamus.
Tot i les adversitats l’equip roquetenc es va emportar la victòria donant valor al joc en equip
i tirant del talent jove del club.
Altres resultats de l’entitat roquetera:
Juvenil masculí: CV Vall d’Hebron 3-2 CV Roquetes. Juvenil
femení: CV Roquetes 3-2 CV
Vilanova. Cadet femení: CV Roquetes 1-3 CV Vilanova. Infantil
masculí. CV Vall d’Hebron 3-0
CV Roquetes.
Infantil femení: CV Roquetes
3-1 Sant Boi Blanc.
Aleví femení: CV Sant Quirze
Blanc 3- 2 CV Roquetes

Infantil Masculí. CE Tortosa
29-Palautordera 25. Infantil/Cadet Femení: CE Tortosa 26 (14)Móra la Nova
13 (4). Sisena
victòria consecutiva de l’equip
tortosí que fa mantindre el liderat
de la classificació. Cadet Masculí
CH Amposta 30-CE Tortosa 34.
Victòria molt treballada per continuar somiant. Juvenil Femení:
CE Tortosa 28 (11)- CH La Salle
Montcada 36 (18). Segon partit
de la segona fase en el que, com
la setmana anterior, tampoc va
haver possibilitat alguna de treure res positiu. Juvenil Masculí: Martorell 28 (14)-CE Tortosa
15 (10). Victoria contundent del
Martorell, que va demostrar el
perquè està en el lloc capdavanter de la classificació. Sènior
Masculí. CE Tortosa 33 (13)- CE
Maristes Rubí
28 (13). Aquesta victòria serveix a l’equip per
seguir mantenint el liderat de la
categoria.

* Tres tiradors de la Sala Esgrima Amposta van competir en el
grup de representants de la selecció espanyola en la Copa del
Món junior a Basilea, disputada
amb 187 tiradors de l’elit mundial. El millor del club ampostí
va ser el santjaumero Gerard
Gonell, que va superar la poule
amb cinc victòries i una derrota.
* La Federació Catalana de Patinatge ha estat aquest dilluns
l’escenari del sorteig de l’ordre de sortida del Campionat
de Catalunya de grups de xou
i quartets 2020 que els propers
dies 22 i 23 de febrer es farà al
Pavelló Barris Nord de Lleida.
Entre els grups petits, el Club
Patí l’Aldea sortirà el 16è.
* La segona edició del torneig
solidari Petits Herois tindrà
lloc demà dissabte al camp de
l’Aube-Jesús i Maria des de les
09:30 hores fins les 19 hores.
Els beneficis recollits aniran

destinats per a la lluita contra el
càncer infantil de l’Hospital Sant
Joan de Déu de Barcelona. El
torneig és benjamí futbol 7.
* Enguany, del 24 de juliol i fins
el 9 d’agost, es disputaran els
Jocs Olímpics de Tòquio. Des
d’aquesta setmana, sis remeres
es preparen a Amposta per poder optar a formar part del bot
de quatre sense timoner que
participarà a la repesca olímpica
que tindrà lloc a la ciutat Suïssa
de Lucerna.
* La Cameta Coixa de Miravet
campió de Catalunya de Curses
de Muntanya.
* La Running Sèries s’inaugura
a Amposta amb triomf d’Agnès
Abella i Ali Fathi.
* Domini del gandesà Àlex Puey
en la primera prova de la Copa
d’Espanya d’Enduro Infantil.
* Xavier Mompel (CE Tortosa)
afiança el lideratge en el campionat de Catalunya d’escacs.
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SEGONA CATALANA

DAVANT DEL RIUDOMS

0-2: el líder Gandesa
s’imposa a Ulldecona

El Tortosa perdona i
acaba patint (1-0)

E

E

l líder Gandesa es va
imposar a Ulldecona, on va
superar una bona prova per a
les seues aspiracions (0-2).
Albert Bel, tècnic de l’Ulldecona:
“sabíem que seria un partit complicat i així va ser. Ens va costar
molt a la primera meitat quan ens
vam defensar uns cinc metres
més enrere del que tocava i va ser
perquè ells ens van crear superioritats al centre del camp i van
fer mal per dins, amb el joc interior. I això vam pagar-ho rebent
el gol. Per a la represa vam intentar rectificar buscant tenir més
presència a prop de la seua àrea.
Però no ens van sortir les coses.
I tècnicament el rival ens va su-

perar. El Gandesa es va imposar,
fent el 0-2 i nosaltres en les situacions que vam tenir per entrar
en el partit, no vam poder aconseguir-ho”. Guillermo Camarero,
tècnic del Gandesa: “el partit va
sortir com havíem plantejat. Vam
parlar de tenir paciència, en la
circulació de pilota, i poder crear
superioritats per dins i, d’aquesta
forma, poder dominar el joc. Els
dos gols van reflectir la superioritat que vam tenir amb pilota.
L’equip, a més, quan no la tenia,
va defensar amb molta intensitat.
Ens vam quedar amb deu però es
va mantenir el caràcter i l’actitud
per sumar un triomf important en
una camp d’un rival complicat”.

l Tortosa va guanyar
el Riudoms, penúltim,
i segueix tercer, amb els
mateixos punts que la
Rapitenca (1-0).
German Inglés, tècnic del Tortosa: “va ser un partit en què vam
començar bé, durant els primers 25 minuts. Però, poc a poc,
l’equip es va sentir superior i va
deixar de fer el que devia. Va baixar la intensitat i els replegaments
quan no tenia la pilota no es van
fer bé. I, sense patir en defensa, ja
no vam estar fluids en la creació.
Tot i això, arran d’una bona combinació, Nacho va marcar l’1-0”.
A la represa, segons German:
“vam estar millor. Vam recuperar

intensitat i l’equip es va associar, fent moltes ocasions. El problema, i ens ha passat en altres
jornades, és que no vam matar el
partit, i, tot i que el Riudoms no
ens va fer perill, vam haver de patir fins el final perquè l’1-0 sempre és un resultat incert”. Malgrat
ser un partit irregular, el Tortosa
va sumar els 3 punts. D’altra banda, sobre la continuitat de Samu,
el club informava dimecres que
es va parlar amb ell i que pot rebre una sanció interna però que,
en principi, no serà baixa. La idea
és que continui. També seguirà
Nahuel, tot i haver pogut existir
contactes amb clubs ebrencs.
S’incorpora Sergi Bel (R Bítem).

VA VÉNCER A L’AMPOLLA A MONTBLANC
El Perelló segueix
enlairat (1-3)

L’Amposta es retroba
amb el triomf (0-2)

E

l Perelló va guanyar a
l’Ampolla (1-3), amb 3 gols
d’Edgar.
D’entrada, els perellonencs van
pressionar dalt i van causar dificultats a l’Ampolla. I, a més, es
van avançar en el marcador amb
un gol d’Edgar. L’Ampolla, amb
els minuts, va igualar el partit i en
un contra, Enric va fer l’empat.
Golàs. Poc abans del descans, va
ser clau l’1-2, arran d’una jugada
del visitant Munta que va rematar Edgar. A la represa, el Perelló es va defensar uns metres
més enrere, però va fer perill a la
contra. Els locals no van poder
arribar amb claredat perquè els

de Teixidó es van defensar amb
ordre. Un tret al pal va ser la seua
opció. El Perelló, amb espais,
també va tenir oportunitats, en
aquest cas per sentenciar, com
un remat d’Edgar al pal. Al final,
centrada des de la dreta i gran
gol d’Edgar, amb una rematada
impecable amb el cap. Un gran
gol que va finiquitar el derbi.
El Perelló, 13 punts de 15, és sisè.
Si guanya el partit de demà dissabte, de recuperació, contra
l’Amposta, es situaria quart. Un
centenar d’aficionats del Perelló,
amb una gran bandera grocinegra, van acompanyar a l’equip:
‘Orgull perellonenc’.

L

’Amposta va guanyar al
camp del Montblanc (0-2)
i, amb 7 punts de 9, segueix
reaccionant.
Xavi Cid, tècnic de l’Amposta: “va
ser un partit en què ens va costar entrar en situació. La primera meitat va ser ensopida, sense
ocasions de gol per cap dels dos
equips. Poca intensitat i ritme. Al
descans vam parlar-ho. I va anar
bé. A la represa, en cinc minuts,
més intensos, vam fer més que
en tota la primera meitat. Arran
d’una acció a pilota aturada, vam
traure ràpid un córner i Marc
Perelló va rematar fent el 0-1.
El gol va refermar la reacció i

l’equip va estar ben posat, dominant més el joc i tenint més ocasions. El 0-2 de Joel, de falta directa, ens va permetre confirmar
la victòria, tot i que els darrers
deu minuts vam patir perquè ells
van pressionar més i van poder
marcar. Victòria important per
seguir millorant”. Xavi Cid afegia
que “en un partit correcte i plàcit
per l’àrbitre, lamentar les targetes que ens va traure que tindran
repercussió per al partit de recuperació al Perelló”.
Serà demà dissabte a les 16 hores.
L’Amposta és ara vuitè amb 30
punts.

EL MÓRA LA NOVA
SALVA UN PUNT, A LA
POBLA (2-2)

do, tècnic del Móra la Nova:
“vam començar molt bé, avançant-nos amb el gol d’Agustí al
minut 1 i fent bones sensacions,
amb molt bona predisposició.
No obstant, el gol de la Pobla
ens va fer mal. I després ens
van marcar el 2-1. L’equip ja va
jugar més precipitat i va estar
més imprecís, sobre tot defensivament. Al descans vam parlar de modificar el que feia falta
però la realitat és que el partit a

la segona meitat va tenir moltes anades i tornades. És cert
que la Pobla va tenir situacions
per a poder fer el 3-1 però nosaltres, malgrat no estar del tot
encertats, vam millorar conceptes ofensius i al final vam
trobar el premi amb una pilota
que va deixar Agustí a la frontal
de l’àrea i que Gerard va aprofitar per fer un tret que va ser
el 2-2. Insistir en què tal com
va estar el partit a la segona

meitat, l’empat és molt positiu
i té gust a victòria. Hem de
seguir, esperant que després
de l’aturada poguéssim retrobar-nos amb la victòria i
buscar, d’aquesta forma, poder encadenar més resultats
positius i així recuperar confiança”.
El Móra la Nova, després del
descans, rebrà al seu camp a
la Sénia, en un dels derbis del
que serà la jornada 22.

El Móra la Nova va empatar
a darrera hora al camp de la
Pobla (2-2). Tot i no haver
guanyat en les sis jornades de
2020, l’empat sap a victòria
tenint en compte que el partit
ja s’acabava quan Gerard va
establir el 2-2. Segons Nan-

EL CAMARLES
ES REFÀ
TRIOMF A
BONAVISTA (1-2)
El Camarles va guanyar a Bonavista (1-2) i, d’aquesta manera,
es va refer de la derrota de diumenge anterior, a casa, contra
l’Ulldecona. Segons Kiki, tècnic
del Camarles, “el partit no va ser
gens fàcil, perquè el Bonavista,
tot i estar a la part baixa i només
disposar d’un canvi, va competir
molt bé, sent molt noble i intens
fins el final. Nosaltres sabíem
que era un partit important per
mantenir la línia dels darrers fora
de casa i per recuperar-nos de
la derrota de la jornada anterior.
Vam sortir bé, tenint diverses
ocasions que el seu porter, molt
encertat tota la tarde, va aturar.
Vam fer el 0-1, que va ser molt
important, però acte seguit,
en una acció mal defensada per
nosaltres, ells van empatar. Va
ser clau fer l’1-2 poc abans del
descans. A la represa, la veritat
és que vam saber aprofitar
els espais i vam tenir ocasions
clares per matar el partit. Però
no vam fer-ho i per l’ajustat del
marcador vam patir. No obstant,
l’equip va saber fer-ho, sumant 3
punts que ens permeten seguir
creixent”. Kiki, que és de Bonavista, va viure un partit especial
contra un equip i en un camp on
es va criar esportivament. “Sí,
va ser molt especial però, com
és lògic, ara em dec al Camarles i
l’objectiu era guanyar i vam ferho”. El Camarles és setè amb 30
punts. Després del descans del
cap de setmana vinent, rebrà el
Riudoms. L’equip encara té baixes i jugadors amb molesties que
van haver de jugar igualment.
equip

GF

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

44
48
42
32
38
32
37
34
29
32
34
31
25
22
22
16
21

GC PNTS

13
25
24
27
34
24
28
27
23
34
35
40
36
29
46
44
50

*El borges s’ha retirat

44
40
40
34
32
32
30
30
29
28
26
22
22
16
13
12
12
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EL LÍDER R BÍTEM
REFERMA EL LIDERAT

GRAN PAS ALDEÀ,
A BATEA (1-2)

El líder R-Bítem va obtenir la vuitena victòria seguida en guanyar
a la Rapitenca B per 1-4. El resultat va ser inflat però la pegada
del líder va determinar. La primera meitat va ser igualada, amb
alternatives i opcions per als dos
equips, fent la Rapitenca un gol
que fou mal anulat per fora de
joc, quan la pilota venia d’un rival. Hagués pogut ser l’1-0. Poc
abans del descans, gran jugada del visitant Emili i assistència
a Balada que va fer el 0-1. A la
represa, el Bítem, amb espais, va
ser letal. Balada, ajudat amb el
braç per fer el control, va marcar
el 0-2. Moha sentenciava amb el
0-3 amb un gran tret des de fora
de l’àrea. I un altre cop Balada,
va tancar el hat-tric amb el 0-4,
amb gran definició i aprofitant
l’assistència a l’estil Laudrup de
Paulino. El rapitenc Reverté va
marcar l’1-4. Mario Maza, tècnic local: “el resultat fou abultat
però la diferència va estar en què
ells, en un gran moment, van ser
molt més contundents en la culminació”. Jordi Vallés, del R Bítem també admetia que “el partit
va ser molt més igualat del que
el resultat final va indicar”.

L’Aldeana va guanyar a Batea (1-2)
i ara és segona. Era un duel amb
doble valor de punts. Jack, que
debutava, va fer el 0-1 pels aldeans, al minut 2. El local Ferri empatava al 26 aprofitant una centrada de Vilanova. El partit, sent
intens, va entrar en una fase amb
nervis i interrupcions. El local Vilanova i el visitant Robert van ser
expulsats. A la represa, aviat, nova
picabaralla, en aquest cas a l’àrea
visitant, i l’aldeà Lluc fou expulsat.
Paul, del Batea, va fer una espenta
primer, però l’àrbitre va sancionar la de Lluc. L’àrbitre va entrar
en una dinàmica de compensacions i no va agradar a ningú. No
era fàcil xiular el partit. L’Aldeana,
amb l’entrada de Villa, va guanyar
en velocitat i ell va originar i culminar l’1-2. El partit es va trencar.
L’Aldeana es va quedar amb 8 per
l’expulsió salomònica d’Escoda.
Dues targetes en la mateixa acció.
Malgrat això, va tenir espais i ocasions clares per a decidir. No va
fer-ho i al final van arribar les jugades polèmiques i les protestes
locals amb el gol anulat i un penal, per mans de Jack, que no va
ser xiulat. L’Aldeana, amb un gran
esforç, va fer un gran pas avant.

Dalt, vestidor de l’Aldeana en acabar el partit a Batea. Baix, formació del Sant Jaume, equip que mereix un reconeixement per la forma en què està competint tot i la seua situació, cuer sense haver puntuat.

EL CATA S’IMPOSA AL L’AMETLLA SUPERA EL 0-0: EMPAT A L’EBRE
L’OLIMPIC NO FALLA LA CAVA ES MANTÉ
ESCOLA-CORBERA
A ROQUETES (0-1) VIU EN LA LLUITA (1-2) JESÚS I MARIA (3-0) GODALL (2-0)
L’Olímpic va guanyar a Roquetes
i és tercer (0-1). Segons Miquel
Campos, cap de premsa del Roquetenc, “el partit va començar
amb un ritme alt i ocasions a les
dos porteries, però es va anar
travant. Al tram final del primer
temps vam tenir una clara ocasió amb una rematada de cap de
Miki. Després va arribar l’errada
del nostre porter que va suposar
el penal i el 0-1. A la represa vam
intentar-ho però ells, ben ordenats i amb molt d’ofici, ens van
dificultar la creació, tot i que vam
tenir una ocasió claríssima de Ceesay davant de porteria. L’Olímpic, amb espais, va poder sentenciar, però no va fer-ho i per això el
partit va estar incert fins el final”.
El Roquetenc segueix sense guanyar a casa. Jordi Roca, tècnic de
l’Olímpic: “va ser un partit en què
ens va costar adaptar-nos i també cal dir que el Roquetenc ens
va crear dificultats. Penso que ens
va faltar més pausa per resoldre
les possibilitats que vam tenir per
encarrilar el partit, ja a la represa,
amb el 0-1. A més, van haver dos
penals, un a l’inici de partit i l’altre
avançada la segona meitat, que
no es van xiular”.

La Cava va guanyar a Amposta (12) i es manté en la lluita. És cinquè. El partit va ser molt igualat a
la primera meitat si bé les arribades caveres van ser més clares. A
l’inici de la represa, el local Sergi
va afusellar de falta directa. Amb
l’1-0, la Cava va haver de reaccionar. Els visitants van reclamar
un penal, a la televisió es comprova que ho era, i van tenir un
parell d’opcions fins que Bouj,
en una gran jugada, va assistir a
Amine que va empatar. A darrera
hora, Manel va aprofitar una passada a l’espai d’Amine i va batre
per baix a Carlos Beltri. Fou l’1-2.
L’Amposta veu com el Corbera
redueix distàncies per baix. To,
de l’Amposta B: “el partit va ser
igualat. Com en altres jornades,
no vam poder conservar l’avantatge i al final ens van remuntar”.
Amb l’Amposta, per les baixes,
van debutar 3 jugadors. Juanjo Prats, director esportiu de la
Cava: “l’equip va lluitar fins el final
i va trobar el premi amb el gol de
Manel. Ho tenim complicat perquè els de dalt estan forts, però
seguim millorant amb 5 jornades
sense perdre i treballarem per estar el més amunt possible”.

El Catalònia, després de quatre
jornades, va tornar a guanyar
(3-0). Va fer-ho contra el Jesús i Maria. Partit molt igualat a
la primera meitat, amb poques
ocasions. En els darrers deu minuts, el Catalònia va poder crear
una jugada per banda esquerra
i la centrada de Lluís va rematar-la Marc Prades fent l’1-0. Poc
després, arran d’una falta, acció
d’estratègia que va propiciar una
centrada del local Martí per la
dreta que va culminar-la Aleix
al segon pal. Fou el 2-0. A la represa, el Jesús i Maria, que buscava no desconnectar-se de les
cinc primers places, va arriscar
amb defensa de 3 i va intentar
entrar en el partit. Però excepte
dues jugades en què va reclamar
penal, no va poder fer ocasions
clares. El Catalònia va estar ben
posat i a la contra, amb espais,
va gaudir de diverses situacions
per sentenciar, algunes foren
avortades per fores de joc. Al
final. una d’aquestes jugades va
suposar una contra en què Aleix
va assistir a Prades que va marcar el 3-0 definitiu. El J. i Maria
estava molt minvat per les 7 baixes. Dues per sanció i 5 per lesió.

Ivan Romeu, tècnic calero: “vam
marcar aviat l’1-0, amb una contra ben portada per Héctor i que
va culminar Toni. Però, malgrat
això i tenir més possessió, no vam
acabar de generar joc i opcions.
El Godall va jugar replegat, buscant la contra i així va tenir una
ocasió clara. Durant la represa,
ells, que van venir amb 13 i havien
fet els canvis, van jugar amb deu
per una lesió. Nosaltres vam estar
més intensos amb la circulació i
vam obrir el camp. Vam fer el 2-0
i el partit el vam controlar tot i que
ells al final van fer un pal i va haver un penal a la nostra àrea que
es podia xiular. En qualsevol cas,
victòria justa”. Robert, del Godall:
“vam anar minvats, amb 13 jugadors. Però, tot i això i que vam
rebre aviat l’1-0, arran d’una pèrdua nostra, el primer temps va ser
disputat i igualat, tenint Joui una
bona ocasió. A la represa, amb
els canvis fets, ens vam quedar
amb deu per lesió i l’Ametlla va
marcar el 2-0. Va haver un penal
clar no xiulat a la seua àrea i vam
fer un pal. Ells van ser efectius en
les ocasions i nosaltres, tot i estar
molt limitats, vam competir bé.
Felicito els jugadors per l’esforç”.

Xavi Subirats, tècnic de l’Ebre Escola: “en general, no vam fer un
bon partit. Davant vam tenir un
rival que va tancar-se amb un
5-4-1 i que va buscar trencar el
ritme al joc. Vam parlar durant
la setmana de moure la pilota amb velocitat, d’un costat a
l’altre, i la veritat és que no vam
fer-ho. Malgrat això, vam tenir 4
o 5 ocasions clares a la primera
meitat i dues o tres a la represa.
Però no vam marcar i al final,
0-0. En qualsevol cas, molt disgustat amb un 0-0 que no vam
merèixer de cap manera. Tot i no
poder jugar bé, un gol el mereixiem”. Josera López, del Corbera:
“va ser un partit en què l’Ebre, un
equip que juga molt i bé la pilota,
va tenir el control i en el que nosaltres ens vam dedicar a defensar-nos amb ordre buscant les
nostres opcions a la contra. Així
vam fer les nostres possibilitats,
sobre tot en accions a pilota aturada. I ells cal dir que van tenir les
seues de clares. Però l’equip es
va defensar amb fermesa i després Cristian va estar molt bé a la
porteria. Hem de seguir. Estem
ara a 4 punts. Hem d’anar pas a
pas, amb treball i humilitat”.
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L’ARNES GUANYA EL EL SANTA TORNA A
FLIX I PROGRESSA GUANYAR (0-3)

TERCERA

GF

GC PNTS

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

60
46
60
71
42
35
39
45
39
38
37
42
27
26
31
37
27
8

15
19
32
46
32
20
36
33
35
35
42
34
39
39
42
54
55
102

QUARTA

GF

GC PNTS

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

46
44
34
40
34
44
39
31
28
22
27
21
29
20

21
21
26
29
14
22
35
31
31
39
46
46
47
51

51
47
44
43
37
35
34
33
32
32
29
25
23
22
19
14
10
0
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EL GANDESA B ES LÍDER EN SUMAR LA
VICTÒRIA AL CAMP DE L’OLÍMPIC (1-4)

L’Arnes va guanyar el Flix (3-1) i ha
sumat 7 punts de 9. Ha de recuperar dos partits, avui divendres
i diumenge. Roger, de l’Arnes:
“victòria molt treballada. Content
amb l’equip. La feina surt i es nota
que progressa. Del partit, dir que
a la primera meitat el Flix va començar millor i que a nosaltres
ens va costar. Amb els minuts
vam rectificar el que calia. I si ells
van tenir dues ocasions a través
de Luis, nosaltres també en vam
tenir dues, fent a més John l’10. Malgrat això, arran d’un penal
més que dubtós, el Flix va empatar. A la represa, vam estar molt
millor posant ritme al joc i tenint
ganes de guanyar. Vam crear un
gran nombre d’ocasions i Chiqui
va fer un gran gol, per l’escaire.
Vam tenir el control però el Flix
va disposar de la seua ocasió. Joaquim va evitar-la. Al final, John
va sentenciar amb el 3-1”.
Landa, del Flix: “un partit molt
igualat amb ocasions repartides
i en què amb el 2-1 a la represa
vam buscar l’empat amb fins 4
davanters. Vam tenir l’opció per
assolir-lo però va ser l’Arnes qui
va sentenciar al final. Content de
l’actitud”.

El Santa Bàrbara, després de
cinc jornades sense guanyar (4
empats i una derrota), va tornar
a fer-ho, al camp del cuer Sant
Jaume (0-3). Anton, del Sant
Jaume: “vam sortir molt posats defensivament. Vam crear-li dificultats al Santa Bàrbara
que va fer poques ocasions a
la primera meitat. No obstant,
en l’aspecte ofensiu estem
molt minvats i més amb la baixa d’Arnau i la lesió de Coto. I
això ho acusem quan rebem el
primer gol. Diumenge va ser al
minut 60. Llavors, l’equip, poc
a poc, surt del partit perquè,
tot i parlar-ho, veu que li costa
molt crear ocasions. Es deixa
anar i dona el partit per perdut.
El 0-3 ja fou anecdòtic. Malgrat tot, seguirem treballant i
busquem, dins de les possibilitats, fer alguna incorporació
per completar plantilla i acabar
la lliga deixant una base per a
la temporada propera”. Parra,
tècnic del Santa Bàrbara: “més
que valorar el partit, vull felicitar el Sant Jaume per la seua
actitud. Tot i la seua situació,
la lluita i l’entrega del club i de
l’equip es digna de destacar”.

EL XERTA EMPATA A
LA FATARELLA (1-1)

DERBI PER AL BITEM EL MASDENVERGE
AMB EL TIVENYS (2-1) REMUNTA UN 3-1

L’ALCANAR REFERMA LA RATXA I ÉS TERCER,
EN GOLEJAR EL GINESTAR (4-1)

Robert Costa, de la Fatarella:
“vam fer un molt bon partit, dels
millors o el millor a casa. El Xerta va començar millor i va fer un
parell d’ocasions però amb els
minuts nosaltres ens vam imposar i Marcel va marcar l’1-0. A la
represa, vam crear moltes ocasions, clares, per decidir i sentenciar. El seu porter va estar força
bé. I ja al final, arran d’una pilota
penjada, nosaltres ens vam fer
un gol que fou l’empat. Res a dir.
Només va faltar encert”. Des de
Xerta: “ens desplaçàvem amb
ganes de seguir amb la bona
dinàmica. A la primera part vam
incomodar notablement el rival
gaudint de força arribades que
no vam poder concretar. Vam
saber controlar bé el joc directe de la Fatarella, encara que
en una pilota aturada ens va fer
el gol. Un marcador injust a la
primera part. Durant el segon
temps la Fatarella ens va apretar
però l’equip va plantar cara i va
creure en ell i a les acaballes del
partit va aconseguir el premi del
gol. Partit força disputat i punt
molt merescut. Cal destacar que
l’equip porta 4 desplaçaments
seguits i ha tret 7 punts de 12”.

Segons Sisco Martí, del R Bïtem:
“ells van començar més ben posats, tenint alguna arribada. Amb
els minuts, nosaltres vam millorar
i, en la primera arribada, vam fer
l’1-0. A la represa, tot i l’empat,
nosaltres ja vam estar millor, gaudint d’ocasions. Ja al final, en la
menys clara, amb un tret des de
fora l’àrea, la pilota va passar per
baix les cames del porter i va ser
el 2-1. Després, ells van apretar i
van tenir una ocasió per empatar”. Sisco afegia que ”l’àrbitre no
va influir. Però s’ha de tenir més
vista en les designacions: és amic
de jugadors nostres. I no ens va
donar res, al contrari. Però això
crea suspicàcies i haver de sentir que, com jo m’he queixat, ara
m’envien un amic dels jugadors.
Tot es podria evitar”. David, president del Tivenys: “partit igualat en
què el més just era un empat. Al
minut 15 ens van anular un gol per
una suposada falta d’Adama que
només va veure l’àrbitre. Després
vam rebre l’1-0. A la represa vam
empatar i vam intentar-ho però
sense molta claredat. Ells tampoc
van tenir ocasions. Al final, un tret
que semblava que no portava perill va suposar el 2-1”.

L’Alcanar va golejar el Ginestar
(4-1). Porta 9 victòries en 10 jornades. És tercer. El Ginestar només ha sumat 4 punts de 18. Ara
és quart, amb un partit menys.
Miquel Cervelló, de l’Alcanar:
“partit complicat davant d’un
molt bon rival. Nosaltres, a la primera meitat, no vam estar del tot
còmodes. L’equip estava massa
motivat i li va faltar calma. Malgrat això, va tenir ocasions com
també el Ginestar. Va ser important, amb un gran gol de falta de
Jan, establir l’1-0 poc abans del
descans. A la mitja part vam parlar de tenir més tranquil.litat i a la
represa l’equip va sortir molt més
ben posat i va aprofitar els espais
per crear possibilitats, tot i que
els gols van ser a pilota aturada.
D’aquesta forma, van anar arribant fins el 4-0. El Ginestar va
seguir lluitant i, a més d’un penal que va aturar Àlex, va reduir
distàncies al final. Nova victòria. Hem de seguir. Partit a partit. Estic molt content i orgullós
d’aquests jugadors que treballen
molt i estan implicats en els entrenaments i els partits. Creuen
amb la feina i aquesta surt”. El
proper partit de l’Alcanar, després
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Vaquer, de l’Ebre: “inici amb domini altern i més arribades del
Masdenverge, tot i que sense
molt perill. Nosaltres vam estar
un xic imprecisos fins que Araujo, amb una bona transició, va
marcar l’1-0. A la represa, Joni,
amb un gran gol, va establir el
2-0. Ells, d’una falta a la frontal,
van fer el 2-1. Acte seguit, Araujo,
també de falta, va marcar el 3-1.
Ens vam defensar però no vam
aprofitar els espais i ells, un altre
cop arran d’una falta, van establir
el 3-2. Al final, van insistir i van
empatar (els jugadors reclamen
fora de joc. Jo no ho veig). Vam
perdre dos punts, contra un gran
rival. Però content. Recuperem
gent i sensacions. També van jugar 3 juvenils”. Cristian, del Masdenverge: “a la primera meitat
vam estar bé, amb la pilota, fent
diverses ocasions. Però una acció mal pressionada dalt va suposar una bona contra d’ells i l’10, que no era just. A la represa,
ens van marcar el 2-0. Vam refer-nos amb el 2-1 i, tot i rebre
el 3-1, l’equip va reaccionar i va
insistir fins l’empat a 3. Orgullós
per la remuntada. Però hem de
millorar. Ens fan massa gols”.

Emilio Pedrola, tècnic de l’Olímpic: “partit entre els dos rivals,
cap i cua de la classificació. A la
primera mitja es va jugar de tu
a tu on no es veia la diferència
de la classificació però a raó
d’un error nostre en la sortida
de pilota, ells es van avançar.
Just després, en una bona jugada d’atac, ells van fer el segon. Un parell de jugades d’atac
nostres haguessin pogut ajustar
el marcador abans del descans
però no hi va haver sort. El 0-2
al descans no reflectia la igualtat
vista al camp. Només començar
la represa el Gandesa va fer el
tercer. Acte seguit, sense perdre
la cara al partit, vam marcar l’13, de penal. No obstant, a partir
d’aquest moment el Gandesa va
demostrar la condició de líder i
va controlar el joc sentenciant
amb l’1-4. Cal rectificar les errades, seguir creixent i els resultats
arribaran”. Joel, del Gandesa B:
“partit contra un rival de la part
baixa de la classificació que ens
va plantar cara els 30 primers
minuts, amb un joc directe buscant a Jacob que rebia entre
línies i que ens ficava pilotes a
l’esquena de la defensa. Nosal-

tres vam jugar tota la primera
part amb moltes presses, joc directe, sent imprecisos. Vam rectificar aquests desajustos quan
ells sobre el minut 30 van tenir
un error en sortida de pilota, per
la qual cosa, Joel es va trobar
sol davant el porter i va definir
al pal curt. I en la primera jugada
que vam aconseguir triangular,
al minut 41, Guillem Llarch va
fer el 0-2. A la segona part vam
sortir molt més ficats, sense fer
tant joc directe i sense precipitar-nos en sortida de Pilota. Això
va fer que a la primera jugada, i
agafant l’esquena de la defensa, Bonet va marcar el 0a3. Una
indecisió nostra en defensa va
provocar el penal que fou l’1a3.
Després nosaltres vam marcar
l’1a4”. Joel afegia que “va tornar
Ricard i va debutar un altre juvenil, Canalda. La valoració és positiva d’un partit que ens farà no
jugar tant precipitats en camps
més petits que el nostre. L’actitud no va ser la d’altres partits
però tampoc n’estic descontent,
l’equip treballa i lluita. Felicitar a
l’Olímpic. Crec que no mereix
estar en la posició que està a la
taula”.

del descans, serà a casa contra el
Pinell.
Àngel Guiu, del Ginestar: “partit
molt difícil al camp d’un equip en
línia ascendent que està ben treballat amb la feina del seu entrenador. De totes formes, la primera meitat nostra va ser molt bona.
Vam pressionar a camp contrari
i penso que vam ser superiors,
tenint més ocasions i més clares.
Però ara, després de l’aturada de
l’inici d’any, no ens surten les coses i va ser l’Alcanar qui va marcar
amb un gran tret de falta. A la represa, però, la dinàmica del partit
va canviar. L’equip ja no va pressionar dalt i es va baixar la intensitat. Van haver-hi actituds que no
em van agradar. I l’Alcanar va imposar-se fent els gols fins al 4-0.
Vam fallar un penal i al final vam
fer el 4-1. Estic una mica decebut amb segons quines actituds.
Hem d’anar a buscar la victòria,
pressionant a camp rival, com
al primer temps. I aquest era el
plantejament. I no jugar com al
segon, quan no es va pressionar
dalt i cadascú va fer la guerra pel
seu Compte. I la vam perdre”. El
Ginestar jugarà diumenge (12 h)
el partit pendent a Xerta.

esports
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EQUIP DE LA SETMANA

TERCERA
ELOI
(Batea)

ISAAC
(Amposta)

JOAQUIN CELMA

CE PERELLÓ

EQUIPS DE LA JORNADA. SEGONA

MUNTA
(Perelló)
ORIOL
(Gandesa)
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FERRAN
(Rapitenca)

AGUS
(Móra N)

CALAFAT
(Ametlla)

PRADES
(Catalònia)

QUIM
(Olímpic)
GALIANA
(Ebre E)
CRISTIAN
(Corbera)

SERGI
(Ascó)
S CURTO
(Camarles)
DOMENECH
(Tortosa)

EDGAR
(Perelló)

DE LA TORRE
(Rapitenca)

CALLAU
(S Bàrbara)

JACK CID
(Aldeana)

PERE
(Ulldecona)

gi Bel entrena amb el Tortosa.
El va trucar el secretari tècnic
Nacho que ja el volia fitxar fa 2
campanyes.
· El jugador del Perelló Edgar
torna als origens. Va marcar 3
gols (un d’ells un golàs) i va fer
un pal. Cada vegada aprecia
més al seu mister Teixidó.
· El canareu Adrià Vallsells entrena amb l’Ulldecona. El que
no entenc és perquè no fitxa
per l’equip del seu poble.
· Partit Batea-Aldeana, 4 expulsats (3 de l’Aldeana). L’àrbitre
no va estar gens fi per ningú:
va concedir un gol al Batea i als
pocs segons va dir que no era
gol. Va haver molta tensió, dins
i fora del camp. Dos cotxes dels
Mossos van arribar als pocs minuts del final. La millor notícia
fou que no va passar res. Al
proper partit, l’Aldeana gairebé
tindrà més jugadors de baixa
que disponibles: 7 lesionats i 3
pendents de sanció.
·El jugador Uri Labella va tenir
ofertes del Roquetenc, la Cava
i d’un equip ebrenc de segona.
Actualment milita al Torreforta

MARC
(la Cava)
CHIQUI
(Arnes)

PRIMERA I SEGONA EN OFF

TOP SECRET
· L’exjugador del Bítem Ser-

VICTOR
(R-Bítem)

on ha fet 19 gols.
· Em pregunta molta gent si va
passar alguna cosa entre Teixidó i Jack Cid. “Res, relació correcta, però cadascú tenia el seu
concepte del futbol”. L’exmíster
va dir que “li desitjo molta sort”
· Miki Vidal torna al futbol
ebrenc com a coordinador de
l’Ebre Escola. Fa dos anys va
estar a l’Amposta en el mateix
càrrec, i també ha entrenat el
futbol base del Tortosa, Roquetenc i a l’Aldeana B i va ser coordinador de l’Arsenal a la India.
Gran historial amb 29 anys
· Un jugador 10: Pol, de La Sénia, que va jugar amb Messi al
juvenil del Barça. Està passant
un mal moment, lesionat, porta
patint dels genolls des dels 20
anys i sempre amb dolors. A La
Sénia ha jugat 218 partits. És el
número 8 amb més partits oficials de la història des de 1967
· Sergi Castaño, jugador cavero
de la Rapitenca B, va ser operat
de menisc.
· Possible alineació indeguda
de l’equip guanyador en un
partit. Si ho va ser-ho, ningú
se’n va donar compte.

Vestidor de l’Amposta després de la victòria a Montblanc (0-2).

· L’Ascó va fer una bona sensació al camp del líder, però ja
acumula 5 derrotes seguides.
Necessita recuperar gent i un
triomf per revertir la dinàmica.
· Aquesta setmana, a Segona,
només un equip va poder guanyar a casa i va ser el Tortosa
per 1-0. Dels partits jugats fins
ara en tota la lliga: 64 victòries
locals, 39 empats i 64 victòries
visitants.
· Fa dues setmanes ho deia: la
Rapitenca té molt de gol. Diumenge va demostrar-ho fentne set que haguessin pogut ser
10. Això li donarà molta moral
per a l’ascens. Següents 4 partits: Montblanc, Ampolla, Pobla
i La Sénia. Un dels jugadors importants la temporada passada

no acabava d’arrencar però porta
tres partits que se’n surt. Aquesta
setmana a la convocatòria de la
Rapitenca van entrar Regolf i Àlex
López. Regularitat total: només 4
partits perduts i 3 per la mínima.
· L’Ulldecona va guanyar, a casa, al
Tortosa i a la Rapitenca. Però no
va poder amb un líder Gandesa
que porta 13 partits seguits invicte.
L’únic problema per als de Camarero són les lesions, potser a causa d’una campanya a un ritme alt.
· El Tortosa pateix per guanyar els
equips de la part de baix. Diumenge, només 1-0 davant el Riudoms.
Següent jornada visita el Roda, de
l’exmíster Dani Sereno, únic equip
que no ha guanyat a casa. Al conjunt de German li falta gol. I ara a
veure si continua Samu.

· Pinten millor les coses a Amposta, tres partits invicte, dues
jornades guanyant a camp contrari i un jugador que està destacant pel seu poder golejador:
Joel, que ha marcat en tres partits de les últimes 4 jornades. El
jugador ja agafa confiança després de la lesió.
· El Perelló tenia un objec-

tiu, salvar-se, i virtualment ja
ho ha aconseguit: “Si tingués
un killer estariem més a prop
de la zona d’ascens”, em diu
Teixidó. Edgar fou l’improvisat
davanter i l’aposta del mister va sortir-li bé. Va fer els 3
gols en un derbi a l’Ampolla
amb presència de més de 100
perellonencs amb la pancarta
grocinegra.

TERCERA I QUARTA EN OFF
· Ull a la dada: de les 21 jornades, la porteria del R-Bítem
ha estat a zero en 12. Porta
8 victòries consecutives i 24
gols en últimes 4 jornades.
Possibilitats de quedar primer
o segon, un 90%. Quatre següents partits: Arnes, la Cava,
Flix i Amposta B.
· Súper Aldeana, ara reforçada
amb jugadors que han militat
en categories superiors: Auré,
Escoda, Villarroya, Toni Ondozabal (lesionat), Kazu i l’últim
en arribar Jack Cid que només començar va marcar. La
passada lliga va fer 19 gols. Al
míster Bartolo li ha promès un
mínim de deu.
· En les dues últimes temporades Soufiane ha marcat

una mitjana de 17 gols amb el
J i Maria. En aquesta ja ha batut
la millor marca, amb 18 dianes.
Aquest jugador va estar també
al Camarles, Deltebre i Alcanar.
Però el millor rendiment és ara.
· Darrer any, Balada va fer, a Godall, en els 19 partits jugats, 10
gols. Ara superarà el seu propi
rècord, ja en porta 25. Equips de
2a el tenen a la seva agenda.
· Dels 42 gols de la Cava, 15 els
ha fet Manelet que sembla un
‘baby’. Cada dia està millor i només té 35 anys.
· Aquesta jornada, un jugador no
va tenir un bon comportament,
amb l’equip rival i la seva banqueta.
· L’Amposta B no té sort. La setmana passada al 83 van empa-

tar-li a Corbera i després va
perdre. Contra La Cava va tornar a perdre, amb dianes al 68
i al 88. Recuperarà 3 lesionats
· Després d’11 derrotes seguides el Corbera agafa impuls.
Dissabte va empatar al camp
de l’Ebre Esc., que no està en
bona ratxa: últimes 7 jornades
i només una victòria. “El millor
equip que m’he enfrontat“,
em diu el míster del Corbera.
· Per a les tres o quatre places
d’ascens de 4 catalana, Gandesa B segur que ascendirà.
Aspirants: l’Alcanar, en gran
moment, últimes 10 jornades 9 victòries, i els altres dos
Pinell i Benissanet mentre que
Fatarella Ginestar estan en
hores baixes.
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gastronomia

MOUSSE DE XOCOLATA

AMB TARONJA CONFITADA
INGREDIENTS 4 PERSONES
• 200 g de cobertura de xocolata negra
• 60 ml d’aigua (opcional)
• 6 clares d’ou
• 200 g de nata muntada
• 50 g de sucre llustre

PREPARACIÓ MOUSSE
Es fon la xocolata amb aigua al
bany maria (o al microones). S’incorpora aigua si és necessari. Es
munten les clares a punt de neu.
S’afegeix el sucre llustre i es bat
una mica més. Es barreja a poc
a poc la xocolata amb les clares
i després amb la nata. Es desa a la
nevera fins que s’endureixi.

INGREDIENTS TAJONJA
• 2 taronges
• Aigua calenta per cobrir les
taronges
• 300 ml. de sucre
• 600 ml. d’aigua mineral (3
gots)

Primer que res cal rentar a fons
les taronges. Si no són ecològiques, a més, freguem bé la pell
amb un raspall o amb un fregall.
Les tallem a rodanxes, ni primes
ni gruixudes i les posem en un

PREPARACIÓ TARONJA:
cassó, cobertes d’aigua calenta,
i que bullin durant dos minuts.
Això és perquè perdin l’amargor
de la pela. Llencem l’aigua i escorrem bé les rodanxes de taronja. Tornem a posar el cassó
al foc amb els 600 ml. d’aigua
mineral i els 300 gr. de sucre.
Foc mitjà. Quan comenci a bullir,
remenar-ho i col·locar-hi dintre
les rodanxes de taronja, abaixa
el foc i que vagin bullint a poc
a poc durant 1 hora i 15 minuts.
És molt important no remenar
les rodanxes de taronja en tota
l’estona perquè si les remenem tenim tots els números de

trencar-les. Tapem la cassola.
Passat el temps treure’m les
rodanxes amb compte de no
trencar-les i les guardarem en
un pot de vidre, amb l’almívar
que ha quedat dins del cassó.
Quan siguin fredes, les posem
a la nevera, tapades. S’hi conservaran molts dies.
Quan les vulguis fer servir, col·
loca les rodanxes de taronja
damunt d’una reixeta perquè
s’escorrin i s’assequin una mica.
L’almívar que t’ha sobrat no cal
que el llencis: el pots fer servir
per pintar una pasta de full, per
exemple i amb les rodanxes de
taronja podràs decorar molts
plats i amanides. Bon profit!

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

/ /

R E L A X

VOLS

Aquest és el teu
espai privilegiat de publicitat

ANUNCIAR-TE?
Aquest és el teu
espai privilegiat de

977 279 290

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

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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comercial@mesebre.cat

No t’ho
pensis més!

TEL. 615 24 66 99

www.florestajardineria.com

florestajardi@hotmail.es

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

677 712 549

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:

Mart a la Casa X, inclina que iniciïs algun
projecte professional
o que estableixis
metes importants
per la teva evolució.
Imaginació exaltada,
sobretot en els
somnis.

Tens interès en una
persona, però ho
guardes en secret.
Especialment, si
un dels dos ja té
parella. Possibles
desplaçaments, que
en algun cas poden
portar-te molt lluny.

A la feina, potser caldrà tenir imaginació
o cercar la desconnexió per equilibrar
el teu interior i no
patir estrès. Mart a
Capricorn, inclina
a fer front a algun
deute.

Mart per la Casa
VII, activa el sector
social. Si cerques
parella, un soci o bé
un col·laborador per
dur endavant un projecte, es dóna un bon
període per dur-ho a
terme.

Mart a Casa VI,
inclina que el sector
laboral es torni
menys tranquil. Pots
viure la competitivitat o experimentar
canvis importants. La
salut pot demanar
una revisió.

Activitats de lleure,
esport, jocs... poden
ser un element
de diversió amb
la parella. Si algú
t’agrada, poden
donar-se oportunitats
d’apropament i d’inici
de relació.

balança

escorpí

sagitari

capricorn

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

aquari

peixos

TELÈFONS D’INTERÈS

Pots estar verbalment incisiu i també
molt actiu. Compte
amb les discussions,
sobretot amb els
germans. Molta creativitat i inspiració,
que voldràs compartir amb els teus.

Mart entra a la Casa
II i pots posar més
energia en cercar
una nova font d’ingressos. Modifiques
els teus valors i els
defenses amb fermesa. Augment de
la competitivitat.

Mart al teu signe, et
dóna més capacitat
per iniciar el que
et proposis. Et
mostraràs més resolutiu i possiblement
necessites espais
per a la desconnexió
i la relaxació.

Amb Mart a Capricorn a la Casa XII,
pots sentir que has
d’atendre qüestions
laborals o econòmiques, que tenies
aparcades. Pots
interessar-te en com
millorar el descans.

Un assumpte del
passat, retorna o
tu el vas a buscar.
Alguna cosa que
queda per dir o per
finalitzar, pot tenir
lloc en aquests dies.
El sector de l’amistat,
s’activa.

EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES (AMBULÀNCIES)

24/09 al 23/10
Mart a Casa IV,
activa el sector
domèstic. Això pot
ser obres a casa,
un trasllat o haver
de lidiar amb algun
intrús. També es pot
reprendre el contacte amb un familiar.

24/10 al 22/11

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03

112
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FMG MUSIC:

ISABEL CARRAASCO

MÚSICA I ART PLÀSTIC
A L’AUDITORI SIXTO MIR DE LA RÀPITA
DISSABTE 22 DE FEBRER
L

a cruïlla entre música i
art plàstic és una de les
característiques del grup
FMG Music que aquest
dissabte interpretarà les
imatges en so i el so en
imatges en la presentació
del tercer disc de la banda,
Gotita a gota.
Parlem amb Fernando Martínez
García, vocalista, guitarra i autor
de les lletres del grup.
FMG són les teues inicials
però a més a la banda hi ha
David Vallés (Sant Carles de
la Ràpita) a la bateria, i Gabi
Puig (Els Muntells) al baix.
Ens vam conèixer fa cinc anys,
jo componia cançons en solitari
com FMG, en un procés que prevalia la idea sobre la perfecció,
però va arribar el moment, després de més de 400 cançons, que
vaig decidir fer un pas endavant.
Necessitava un baix i un bateria,
per donar al projecte un auge
musical, i va néixer FMG MUSIC
d’una manera natural. Avui, després de moltes hores d’assaig,
FMG MUSIC és un grup compenetrat, on l’amistat i el bon humor
estan al servei de la creativitat.
No podem oblidar a la que
seria la vostra musa; la teua
companya i també artista,
Elisabeth Sabala, que aporta la part visual i colorista
d’aquest concert.
Sí, Sabala va ser la impulsora
del meu projecte musical, em
va animar des del principi, ja fa
deu anys, a cantar i compondre. Per descomptat, és la meva
musa, amb la qual comparteixo
vida des que ens vam conèixer a
la facultat de Belles Arts a Barcelona, fa quaranta anys. Sabala
és càmera i directora artística de
tots els videoclips de FMG MUSIC, i també hi participa amb el
seu art ple d’humor i alegria, que
té molt a veure amb els temes.
Música i Art, l’explicació és
que cada cançó va acompanyada d’un videoclip?

Les lletres de les cançons suggereixen i estan obertes a interpretacions. Acostumo a associar
frases dispars que després tenen
una lectura poètica. Les paraules contenen imatges i la música
proporciona el ritme de les seqüències. Cada videoclip és un
joc creatiu on música i art intenten donar-se la mà.
Combinar pintura, poesia,
dansa, música..., déu-n’hi-do!
Des que era nen ja m’agradava
pintar, inventar-me històries, tocar la guitarra, aficions que he desenvolupat al llarg de la meva vida
amb l’única intenció de ser feliç.
El procés creatiu és en si plaent
quan culmina amb una obra que
sorprèn l’artista. Dibuixar, pintar,
compondre cançons, escriure
contes i novel·les, són manifestacions artístiques diferents però
en la seva essència creativa intervenen els mateixos elements;
observació, coneixement i vivències. En el meu cas, l’esperit crític
i l’humor són ingredients comuns
en totes les meves expressions.
S’endevina una explosió de
colors en la presentació del
nou disc. Podem parlar de
colors de música, música de
colors? Un color pot suggerir
un so?
Qui no recorda un moment del
passat a través d’una olor, d’una
música o una imatge? Per descomptat, la música té el poder
d’evocar, i com no, la capacitat
d’associar-la amb línies, formes i
colors. La subjectivitat és vital en
l’art.
Baudelaire va escriure: “els
colors, les olors i els sons es
responen els uns als altres”.
L’orella té veu? L’ull escolta?
Els sentits capten aspectes diferents d’una mateixa realitat i són
essencials en la nostra relació
amb el món. A través de la vista,
l’oïda, el tacte, el gust, coneixem
objectivament però és la nostra
ment la que processa i associa tot
això per anar més enllà i entrar en
la subjectivitat com és l’art.

Que és més gratificant, la música o la pintura?
Uix! Cor dividit. No tenen perquè
ser excloents.
Parlem de Gotita a gota el
vostre tercer disc. Com el definiries?
Gotita a gota és el títol d’aquest

tercer disc, però també dóna
nom a l’espectacle audiovisual
que presentarem aquest dissabte, 22 de febrer, amb vint-i-set
cançons en directe i acompanyades dels seus vídeos. És música eclèctica que FMG MUSIC
intenta fusionar amb l’art plàstic
i l’estètica.

L’ENTRADA AL
CONCERT ÉS
GRATUÏTA, AIXÍ
QUE ESTEU TOTS
CONVIDATS FINS
A COMPLETAR
L’AFORAMENT DE
L’AUDITORI SIXTO
MIR DE SANT CARLES
DE LA RÀPITA.
US HI ESPEREM!!

