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n 67’5% dels votants de la consulta popular aposta per canviar el nom del poble, mentre que el 31’4% vol mantenirlo. L’oposició dona per acabat el debat mentre l’equip de govern d’ERC demana que s’analitzin els resultats i
s’acabi decidint al plenari, considerant que s’han de tenir en compte uns resultats que són molt clars: “set de cada deu
persones han votat pel canvi i l’opció de la Ràpita ha aconseguit el doble de vots”. P9

Els projectes Leader al Montsià i Baix Ebre impulsen l’economia local
Més de 100 projectes i quasi 4 milions d’euros d’inversió en els darrers 8 anys
per a millorar la competitivitat d’empreses i ajudar a desenvolupar projectes.
L’aposta del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural és de continuïtat i
reforçament d’aquesta estratègia per als propers anys.
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Els articles d’opinió expressen
els criteris de qui els signa
i el diari no els fa seus.
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Degut a la quantitat
d’articles d’opinió que
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i a la manca d’espai per
publicar-los al diari, podeu
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dins l’apartat: opinió

A

certa edat, com
s’agraeix que arribi la
tardor, va dir lo novel·lista
Francisco Umbral.
A fora, estes tardes, este sol
debilitat que s’ofega entre grumolls de núvols expectants de
gota freda, i la llar? La llar que
s’omple de bella penombra i
em recorda com l’escriptor japonès, Junichiro Tanizaki, descrivia l’ombra com un component de la bellesa. Els dies
minven, els carrers es despoblen, els capvespres ocres dels
camps aviat es camuflen en nits
ambrades de pleniluni o de bella volta celeste, on plouen les
estrelles i l’univers creix en les
pupil·les dels paisans i paisanes, tant vast i absolut com imperceptible, i on el torb sobtat
d’una tempesta esgarrifa la roba
polida als terrats: les últimes
peces tropicals a l’aire. L’últim
ball de l’estiu. La llar, lo nostre
llar, el lloc de tots els nostres
estats d’ànim, el nostre refugi... La saviesa popular arriba a
consolidar les intuïcions de la

psicoanàlisi quan posa en relació els nostres estats interiors i el nostre “interior”. Segons
ella, lo nostre animal amb els
nostres instints, el nostre olfacte, s’expressa a l’hora d’establir-se en aquest territori privat
que és casa nostra..., i parlant
de llar, que en penseu de la
nova política d’habitatge de
Sánchez? Segons Càritas, hi ha
11 milions de persones en risc
de pobresa, que representen el
22,7% de la població. És moltíssim. Òbviament esta gent
no pot pagar, no ja els lloguers
de mercat, ni la llum ni moltes altres necessitats. Aquí hi
ha un problema greu no resolt
que remet a diverses circumstàncies: al model productiu, la
capacitat de generar ocupació
i la seua qualitat, i la productivitat que és la mare dels ous.
D’altra banda, demostra que el
famós escut social és una tènue cuirassa de paper perquè
el seu impacte sobre la població necessitada és molt reduït.
Però, lo més sorprenent de tota

L’artista Bronson Shaw
ha donat un vitrall
a l’Hospital de Tortosa
Verge de la Cinta
L

’obra titulada Donant la
mà és un homenatge als
professionals de la salut
per la seva dedicació en
aquesta difícil situació de
pandèmia.
Bronson Shaw, establert a
Tortosa des de fa més de 40
anys, ha lliurat a Maria José
Rallo, directora de centre de
l’HTVC, el vitrall que porta
per títol:
Donant la mà
Tendiendo la mano
Reaching Out
Homenatge a la professió
de curar

El vitrall s’ha instal·lat al vestíbul de l’entrada principal de
l’Hospital, un espai d’acollida des d’on els professionals
volen compartir aquest reconeixement amb els pacients i
els seus acompanyants.
El vitraller tortosí d’origen anglès és autor de moltes obres
al territori entre les quals hi
ha les vidrieres de les esglésies de Sant Blai de Tortosa, Bítem o Ginestar; les de
l’Ajuntament d’Amposta, les
dels Jutjats de Tortosa o les
del Mercat d’Amposta. També
ha protagonitzat nombroses
exposicions arreu del món.

la llei és que no incideix per a
res en la gran bossa d’habitatge semibloquejada que hi ha i
que depèn de l’estat. Es tracta
de l’anomenat “banc dolent”
és a dir la Sareb (Societat de
Gestió d’Actius Procedents de
la Reestructuració Bancària), la
instància que es va fer càrrec de
tot el patrimoni immobiliari que
tenien bancs i caixes per ajudar
a sanejar els seus capitals. Una
part d’aquests habitatges estan
en zones on els lloguers són
cars. Una acció directa i ràpida
d’efectes immediats hauria estat que el govern adquirís, a baix
cost, tots els habitatges útils de
la Sareb i els posés de cop al
mercat. Una mesura que tindria un efecte immediat. D’una
banda oferiria habitatge en poc
temps i d’altra banda crearia
una major oferta en el mercat

que podria tenir un cert efecte
reduint els preus. El perquè el
govern no fa servir la Sareb com
a instrument de política, no ja
d’habitatge sinó urbanística, és
un misteri. “Xurros”! Sí, anar a
fregir xurros (fregir espàrrecs
segur que ho deixarem per més
endavant), perquè quan s’atansa el fred, l’hivern, sempre em
venen al cap, i perdoneu lo
pueril d’aquesta reflexió, però
sí, em venen al cap “los xurros”! Menjar xurros està emparentat amb la llar, la festa, la
diversió, lo parxís i les jugades
maratonianes on la iaia sempre
s’inventava les regles del joc...
Llar, casa... On són les xurreries
on durant generacions era un
dels llocs on acabava la nit de
festa? Les trobo a faltar..., però
de “xurros no comestibles”, en
tenim a dojo.

en portada
MÉS
NOTÍCIES

DEMARCACIÓ DE
TARRAGONA
El projecte de pressupostos
generals de l’Estat (PGE) del
2022 que el govern espanyol ha presentat aquest
dimecres inclou 280,5
MEUR en inversions per la
demarcació de Tarragona.
La xifra és un 31,7% inferior
a la prevista per enguany,
que era de 411,2 MEUR. Els
principals projectes són els
mateixos dels darrers anys.
La línia Vandellòs – València
d’alta velocitat, amb una
partida de 70,1 MEUR, les
obres de l’A-27 entre Valls i
Montblanc (23,4 MEUR) i el
corredor mediterrani entre
Vila-seca i Castellbisbal
(18,8 MEUR).
També destaquen els 41,2
MEUR previstos per a
diferents obres al Port de
Tarragona i els sistemes
d’emmagatzematge per a
les centrals nuclears d’Ascó
(7,3 MEUR) i Vandellòs (2,8
MEUR).
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COMISSIÓ D’ACCIÓ CLIMÀTICA
Resolució per actuar
d’urgència al Delta

PRESSUPOSTOS
GENERALS
El govern espanyol destina
a la xarxa de trens més de
la meitat de la inversió als
pressupostos generals de
l’Estat a Catalunya, amb
més de 1.200 milions d’euros
per Rodalies, l’AVE o el corredor meditarrani. Les dades
de la delegació de l’executiu
a Catalunya mostren que
Rodalies és la partida més
important amb 679,86
milions d’euros, un 30% del
total. A més, 269,72 milions
seran per l’AVE i 120 més
per les obres del corredor
mediterrani entre Vilaseca
i Castellbisbal. La delegada del govern espanyol a
Catalunya, Teresa Cunillera,
ha destacat que els comptes
compleixen el que marca
l’Estatut i ha demanat als
partits que no es “despenguin” de la negociació i
treballin per millorar-los. A
més, ha promès que l’execució serà “més ràpida”.
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La Comissió d’Acció Climàtica
ha aprovat dos dels tres punts
de la resolució del PSC per
actuar d’urgència al delta de
l’Ebre.
El punt refusat, amb 9 vots en
contra 5 a favor i 1 abstenció,
insta al Govern a deixar “sense efecte” la necessitat d’una
avaluació d’impacte ambiental
simplificada perquè el govern
espanyol executi el projecte -4
MEUR d’inversió– per moure
sorres i reforçar les zones més
fràgils del Delta, davant dels
nous temporals i tempestes de
l’hivern. La previsió és reforçar
el Trabucador, el litoral de Del-

tebre, l’Illa de Buda i la platja
de l’Arenal de l’Ampolla amb
380.000 metres cúbics de sorra, però les obres haurien de
començar abans de final d’any
perquè a la primavera no es pot
treballar per la nidificació de les

La Comissió
ha aprovat dos dels
tres punts de la
resolució del PSC per
actuar d’urgència al
delta de l’Ebre

Networking Odisseu,
demà dissabte
El networking Odisseu celebrarà la quarta trobada demà
dissabte al viver d’empreses de
Tortosa i se centrarà en l’àmbit
de la comunicació i les oportunitats de creixement d’aquest
camp. La jornada vol posar en
contacte joves professionals
de la comunicació i el màrqueting de les Terres de l’Ebre
amb iniciatives i empreses del
territori que tinguin necessitats
comunicatives, com la gestió
de webs i xarxes socials, o el
comerç electrònic. Els participants podran compartir experiències i sinergies a través
de tallers, diàlegs i col·loquis,

aquests sobre iniciatives que
han sorgit a l’Ebre (Diàspora
Ebrenca, Surtdecasa, Vèrtex
Comunicació i FITES). La participació en el networking és
gratuïta, però cal inscriure-s’hi.

aus protegides i aquest tràmit
pot arribar tard.
Els grups han aprovat el text de
la resolució que demana al Go-

vern que proposi algun “projecte complementari” on invertir la
partida de 6 MEUR que es van
disposar per al Delta.

L’AECE destaca l’arribada a
Tortosa de Kronospan
L’Associació
d’Empresaris
de les Comarques de l’Ebre
(AECE), com a patronal del territori, ha valorat molt positivament la gran noticia empresarial que suposa l’arribada a
Tortosa de l’empresa austríaca
KRONOSPAN, SL, que invertirà
180m€ i 180 llocs de treball directes i més de 1.500 d’indirectes. “Reiterem des de l’AECE un
cop més la importància de la re
industrialització a les Terres de
l’Ebre, que de mica en mica, va
tenint els seus fruits, com així
serà amb la posada en marxa
d’empreses com aquesta” han
dit des de l’Associació d’Em-

presaris que han volgut felicitar
“així mateix agraïm públicament la gestió de tots els actors
que han fet possible aquesta
fita, principalment a l’Ajuntament de Tortosa i la seva Alcaldessa, Meritxell Roigé, com
també a la ex Directora General d’Indústria, i actual Secretaria General del Departament
d’Economia, Matilde Villarroya,
per fer possible aquesta nova
implantació industrial i culminada per l’actual Govern de la
Generalitat de Catalunya i pel
Departament d’Empresa i Treball”, han apuntat des de l’associació d’empresaris ebrencs.

Les dades epidemiològiques es mantenen
inestables al territori ebrenc
La regió sanitària de les Terres de l’Ebre, en dades d’ahir
dijous, acumula des de l’inici
de la pandèmia 15.135 casos
confirmats per PCR o TA. Setmana passada eren 14.494 (en
7 dies han hagut 62 casos).
En aquesta regió han mort
190 persones des de l’inici de
la pandèmia (setmana passada 190).
El risc de rebrot, al territori
ebrenc, se situa ara en 126
(divendres passat 133). Té un

risc alt el Baix Ebre (118), baix
el Montsià (27) molt alt la Terra Alta (627) i mitjà la Ribera
d’Ebre (97).
El 3,48% de les proves que es
fan surten positives (setmana
passada 3,46%). L’Rt està, en
dades d’ahir, en 1,06 (divendres passat a 1,09). Actualment
hi ha 6 pacients ingressats per
Covid-19 a centres hospitalaris de les Terres de l’Ebre, 4 a
l’UCI i 2 a planta del Verge de
la Cinta.

Malgrat la millora
en la pressió
assistencial, les dades
epidemiològiques no
s’acaben d’estabilitzar
a les Terres de l’Ebre
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BREUS
KRONOSPAN, UN
ANY DE GESTIONS
Els treballs perquè l’arribada
de Kronospan a Tortosa es
pugués concretar van començar fa més d’un any i han
comportat diverses gestions
per part de l’Ajuntament de
Tortosa juntament amb l’Incasòl, propietari de la major
part dels terrenys.
La implantació d’esta important multinacional, líder del
sector de la transformació
de la fusta a tot el món,
suposarà la creació de 185
llocs de treball directes quan
l’empresa entre en funcionament, així com més de
1.500 d’indirectes, a través
de les empreses auxiliars que
estan vinculades a la mateixa
activitat.
La previsió amb la qual treballa Kronospan és que puga
iniciar la producció a Tortosa
al final del 2022.

FESTIVAL D’ART
EFÍMER DE
TORTOSA ‘A CEL
OBERT’
L’obra guanyadora, que
ocupa el pati central dels
Reials Col·legis, consisteix en
una gran làmina que cobreix
l’espai, composta per diverses mantes tèrmiques unides
entre elles.
L’obra juga amb la dualitat
que suposa el material, amb
dos cares ben diferenciades.
Això fa possible un joc que
contraposa diversos factors,
com ara el calor-fred, la
llum-ombra, el daurat-platejat, el dins-fora...
A més, la superfície inclou
diverses obertures circulars
repartides en diferents punts,
fet que permet que la llum
passe i que l’usuari se senta
atret a veure a través de la
cortina. Els encarregats del
disseny són els arquitectes
Nicola Baldassarre, Salvatore
Dentamaro, Francesco Di
Salvo i Ilyass Erraklaouy.
El lliurament dels premis va
tindre lloc diumenge al pati
del Museu de Tortosa.

AL CATALUNYA SUD
Tortosa aprova la modificació del POUM per fer
possible la implantació de Kronospan
L’Ajuntament de Tortosa va
aprovar inicialment, divendres
passat, en un ple extraordinari,
la modificació puntual del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) en els terrenys
que ocupa el polígon industrial
Catalunya Sud. Es tracta d’un
tràmit necessari per fer possible la implantació de l’activitat industrial de Kronospan,
empresa que destinarà una
inversió de més de 200 milions d’euros en la construcció
d’una planta per a la fabricació
i distribució de taulers de fusta.
L’aprovació del POUM va
comptar amb la unanimitat de
tota la corporació. L’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé,
va agrair a tots els grups el

seu vot favorable ja que “era
molt important fer l’aprovació
per unanimitat. Els agraeixo la
responsabilitat, perquè sense
esta modificació urbanística
no podríem portar a terme la
implantació d’esta indústria”,
que va recordar que suposarà
un revulsiu per a l’activitat de
Tortosa i de la resta de les Terres de l’Ebre.
La modificació suposa el canvi
d’emplaçament, dins del mateix polígon, d’una parcel·la

L’aprovació
es va fer
per unanimitat

Jornades Europees de
Patrimoni
La ciutat de Tortosa va donar,
el tret de sortida a les Jornades Europees de Patrimoni
(JEP) amb el projecte “Tortosa
desperta el patrimoni en 3D:
descobreix, digitalitza, difon”
que té com a objectiu apropar
el patrimoni cultural als joves i
a tota la ciutadana mitjançant
la fotogrametria i l’ús de les
noves tecnologies.
En el marc de les JEP 2021, i
coincidint amb la Capital de
la Cultura Catalana de la ciutat de Tortosa, 475 alumnes de
secundària de 9 centres educatius de la ciutat han partici-

pat, durant el mes de setembre, en diferents sessions de
digitalització dels elements del
patrimoni tortosí mitjançant
l’ús de dispositius mòbils, en
línia amb l’activitat didàctica
Desperta el Patrimoni, posada
en funcionament durant les
JEP de l’any passat.

reservada per a
i també el canvi
parcel·la que té
de zona verda.

equipaments
de lloc d’una
consideració
Així mateix,

també s’ajusten els paràmetres urbanístics. Modificacions, totes, que són necessàries per fer viable la inversió.

Servei d’informació i
atenció a les dones (SIAD)
L’Ajuntament de Tortosa ha
ampliat el servei que presta el
SIAD, el Servei d’Informació i
Atenció a les Dones, amb visites itinerants descentralitzades
a diversos punts del municipi.
Després que ja s’implantessen
a Jesús, ara les visites també
s’estenen a Campredó, a més
de les atencions que es presten
a la seu del SIAD, situada al carrer Montcada. En els dos casos,
les atencions itinerants es duen
a terme a les dependències de
les Entitats Municipals Descentralitzades (EMD), els dilluns i
els dimecres en horari de tar-

da. Les visites van a càrrec de
la psicòloga i de l’advocada del
SIAD de Tortosa, que atenen
les dones que necessiten informar-se o rebre suport. Per poder acollir-s’hi, cal sol·licitar cita
als telèfons del SIAD: el 677 568
745 i el 977 445 897.

Acte d’homenaje al Dr. Jaume Ferran i Clua,
descobridor de la primera vacuna del còlera
Jaume Ferran i Clua (18511929) va ser el descobridor
de la vacuna contra el còlera
i impulsor de la medicina de
laboratori al país. El Col·legi de
Metges de Barcelona (COMB)
han designat l’any 2021 com
l’Any Dr. Jaume Ferran i Clua.
En 2021 es compleixen 170
anys del naixement d’aquest
metge, que va ser un destacat científic ebrenc creador
de la vacuna contra el còlera.
Va nèixer a Corbera i va en-

dinsar-se en la investigació de
microbis i bacteries des de Tortosa. El fet que l’esdeveniment
més notable de l’any 2021 és,
sens dubte, la utilització massiva i universal de vacunes que
ens protegeixin de la Covid-19,
es proposa parlar des de diferents punts de vista de l’ús
i l’obtenció de les vacunes, i
també de l’actitud de la població cap a aquestes i dels personatges més destacats al llarg de
la història recent de la medicina

per la seva contribució a la creació de vacunes.
Els actes d’homenatge, que seran demà dia 16 a Tortosa, for-

maran part dels que s’estan
celebrant a Tortosa amb motiu
de la capital de la cultura catalana 2021.

amposta
FIRA AMPOSTA
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POLIGON DE TOSSES

S’ajorna la celebració de la Incendi en una planta de
reciclatge
60a edició al 2022

Fira Amposta ha decidit cancel·
lar la celebració de la Fira de
Mostres d’Amposta del 2021 i
traslladar la celebració del 60è
aniversari del certamen firal al
2022. Així ho ha anunciat l’alcalde, Adam Tomàs, acompanyat per la regidora de Fires i
Atenció a la Ciutadania, Núria
Pla, i el regidor de Festes i Governació, Ramon Bel. “Ens sap
greu no poder tirar endavant
la Fira però estem convençuts

que val la pena fer un pas endarrere per poder fer dos passos endavant l’any vinent”.
La incertesa que hi hagut durant els mesos d’estiu, quan es
prepara la fira i l’estat del pavelló firal, que s’ha d’arranjar en
els propers mesos, principals
motius per aquesta decisió.
El pavelló presenta “deficiències” que s’arranjaran amb la inversió dels 200.000 euros previstos al pressupost del 2021.

Una dotzena de dotacions dels
Bombers van estar treballant
fins dimarts en l’incendi d’una
planta de reciclatge que cremava des de dilluns al polígon
industrial de Tosses, a Amposta. El cos de Bombers, que va
rebre l’avís a un quart de deu
de la nit de dilluns, va aconseguir contenir les flames perquè
no afectessin les naus adja-

cents. El foc va cremar camions i maquinària.
Al lloc també s’hi van desplaçar
agents del cos de Policia Local
per ajudar amb les tasques de
seguretat. L’Ajuntament va fer
un comunicat en què demanava a la ciutadania que evités
acostar-se a la zona on es va
declarar l’incendi.
Foto: Policia Local.
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BREUS
**EL PROGRAMA 30 Plus deixa més 1,4M€ en subvencions
a la contractació a empreses.
Fins a 220 persones s’han
beneficiat d’aquest programa del SOC que vol afavorir
la contractació de persones
aturades major de 30 anys i
que torna a obrir convocatòria
i permetrà inserir laboralment
fins a 70 persones.
**L’ALUMNAT d’ESARDI
comença a treballar en el disseny i la comunicació de l’hort
social. Des de l’Escola Agrària
segueixen amb els treballs
tècnics d’execució per enllestir
l’espai comunitari.
**FESTICAM. Prop de 5.000
espectadors passen per la
vuitena edició. El festival va
programar una trentena d’espectacles de 13 companyies,
del 5 al 10 d’octubre.
**L’Ajuntament renova el panell informatiu de la Torre de
la Carrova. Ubicat davant del
monument, explica en quatre
idiomes la importància històrica d’aquest espai patrimonial.
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MÉS
NOTÍCIES
CENTRE
CULTURAL DEL
BARRACOT
Avui divendres pel matí
(10.30 hores) s’efectuarà la
presentació de l’inici de les
obres del Centre Cultural del
Barracot. La roda de premsa
es durà a terme a l’exterior
de l’equipament, a l’avinguda Goles de l’Ebre 373, i
comptarà amb la presència
de l’alcalde de Deltebre, Lluís
Soler, i regidories de l’equip
de govern.

PRESENTACIÓ
DEL LLIBRE DE
GABRIEL RUFIAN
Avui divendres 15 d’octubre
(19.30 hores), al Pavelló Josep
Luque, 8 (Av. de la Pau s/n)
de Deltebre, Gabriel Rufián
presentarà el seu llibre “El 15
M facha. Ideas para un futuro
en disputa”, acompanyat
de l’historiador i escriptor,
Andreu Pujol i la portaveu del
Jovent Republicà de Deltebre,
Lucia Pagà.

CONSELL
COMARCAL DEL
BAIX EBRE
El Consell Comarcal del Baix
Ebre i Baix Ebre Innova
SL han convocat el Premi
Emprenedoria, un guardó
destinat a reconèixer la
iniciativa emprenedora i
la innovació de les noves
empreses ubicades al Baix
Ebre per la seua contribució
al desenvolupament socioeconòmic del territori i a la
creació de llocs de treball. Es
poden presentar projectes
que hagin iniciat l’activitat a
partir del 16 de novembre del
2020 fins al 15 de novembre
d’enguany. Pel que fa al
termini de presentació és
obert fins al 30 de novembre.
Totes les candidatures que
opten al Premi han de presentar un pla d’empresa de la
idea de negoci i un audiovisual on l’emprenedor explique
breument el seu projecte.

baix ebre

FINS EL 19 DE NOVEMBRE
DeltArt acull l’exposició
“Cent Anys de Fotos al Delta”
Des de divendres passat, l’Espai Expositiu DeltArt acull l’exposició “Cent Anys de Fotos
al Delta” a càrrec de l’autor
Agustí Bertomeu. En total hi
ha un recull de més de 1.000
fotografies impreses sobre paisatges, esdeveniments relacionats amb el Delta de l’Ebre,
i també imatges antigues de
l’arxiu familiar. L’alcalde de
Deltebre, Lluís Soler, ha felicitat la iniciativa de l’autor de
projectar la seva obra a DeltArt
i ha remarcat que “tot aquest
recull d’imatges de plena essència Delta, que parlen del
nostre paisatge i també de la
nostra manera de fer i de ser,
són també una oportunitat per
reivindicar la necessitat d’actuacions per a la preservació del

nostre territori”.
En l’exposició, que ocupa les
dues plantes de l’equipament,
també es projectaran, acompanyades de la música de Josep Bo, una selecció de les
1.300 imatges que Agustí Ber-

tomeu publica cada dia a les
xarxes socials.
L’exposició estarà oberta al
públic fins el proper 19 de novembre.
DeltArt està ubicat al Centre
Cultural del Delta.

DeltArt està ubicat al
Centre Cultural
del Delta

El Consell Alcaldes acorda la
distribució de la liquidació del Consorci Rebé
El Consell d’Alcaldes del Baix
Ebre s’ha reunit, de forma
presencial al saló de plens
del Consell Comarcal del Baix
Ebre, i ha acordat la distribució
de la liquidació del Consorci
Rebé (Consorci de Residus del
Baix Ebre). Concretament, els
218.000 euros de saldo que té
aquest organisme, ja dissolt,
es retornaran als ajuntaments
tenint en compte els imports
facturats pel Rebé als municipis de la comarca durant el
període 2007-2015.
Un altre dels punts de l’ordre
del dia ha estat la presentació del reglament tècnic del

Consell Comarcal del Baix
Ebre, que regula els serveis
que presta l’ens comarcal als
municipis. Per la seua banda,
el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre
(COPATE) ha exposat als alcaldes els costos dels residus
per a l’exercici del 2022, que
s’incrementaran lleugerament

Els 218.000 euros
de saldo es retornaran
als ajuntaments

pel cànon sobre els residus i
l’actualització dels preus que
no s’efectuava des del 2018.
Finalment, la promotora de
l’aplicació turística Visit Escape, Núria Gas, ha presentat el

seu projecte als alcaldes de la
comarca, una iniciativa que
permet descobrir espais d’interès turístic a través d’una
guia a l’estil escape room.

La Via Verda de la Val de Zafán incrementa
un 25% els usuaris al tram del Baix Ebre
El Camí Natural Via Verda de
la Val de Zafán ha registrat
un total de 324.554 usuaris
al tram del Baix Ebre, entre
l’1 de gener i el 30 de setembre, un 25% més que durant
el mateix període del 2020,
amb una mitjana diària de
1.189 vianants i ciclistes.
Les dades dels comptadors
instal·lats pel Consell Comarcal del Baix Ebre a Benifallet,
Aldover i Tortosa constaten

un increment d’usuaris en
aquests tres punts, així com
un augment tant de vianants,
amb un total de 156.933 (un
27% més), com de ciclistes,
que han arribat a 167.621 (un
22,5% més).
El president del Consell Comarcal, Xavier Faura, i el vicepresident i conseller comarcal
de Turisme, Francesc Vallespí, han presentat les dades,
anunciant que a final d’any

s’executaran les obres d’instal·
lació de l’enllumenat de la Via

Verda entre Tortosa i Roquetes.

publicitat
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MÉS
NOTÍCIES
L’AMETLLA DE
MAR
La Comissió Europea ha
concedit un nou programa
Erasmus+ a l’Institut Candelera, anomenat ‘Label France’
i valorat en 45.000 euros. Es
tracta d’un important projecte d’immersió lingüística que
oferirà estades a la Bretanya
Francesa a alumnat i professorat del centre per endinsar-se a la cultura francesa i
millorar la seva competència
lingüística.

MOLDE
Després de l’èxit de l’última
convocatòria, una cadena
humana que va aplegar més
de quatre-centes persones
i que tenia la voluntat de
denunciar el tancament
de la badia del Fangar per
l’acumulació de sorres, ara el
Moviment de Lluita pel Delta
de l’Ebre, més conegut com
a MOLDE vol dur a terme
noves reivindicacions per a
defensar la subsidència de
l’ecosistema deltaic. És per
això que projecten una nova
acció sobre l’hemidelta dret,
concretament a la Barra
del Trabucador. A més, no
descarten que les protestes
s’expandeixin arreu, ja sigui
també a Barcelona, Madrid,
o fins i tot a Brussel·les, al
Parlament Europeu.
(Delta.cat)

CAMPREDÓ
La Regidoria de Promoció Econòmica i Turisme i
l’Associació Cultural Soldevila
han fet públiques les bases
del segon concurs d’olives
posades.
La data límit de lliurament
és el 25 d’octubre. Hi haurà
dues categories: olives
trencades i olives senceres.
El jurat estarà format per
5 persones: 3 gastrònoms,
1 membre de l’Associació
Cultural Soldevila i un pagès
o una pagesa. Les deliberacions seran amb públic a
l’Espai Cultural la C.

baix ebre

L’AMETLLA DE MAR
Comença amb força la temporada
del teatre calero
El Grup Escènic de la S.C.E.R
de l’Ametlla de Mar s’ha vist
obligat a suspendre l’obra familiar ‘El Peix Irisat’, que donava el tret de sortida a la resta de
representacions que ha previst
en els pròxims mesos. Els pròxims dies, anunciarà nova data
d’aquesta obra, mentrestant
continua assajant amb altres
obres previstes.
El Grup Escènic ha recuperat
l’activitat i ho ha fet de manera
frenètica, ja que a hores d’ara
es troba assajant fins a quatre
obres de manera simultània,
implicant a una trentena d’actors, “fet que ajuda a la cohesió
del grup” S’ha recuperat ‘Catalans a la Romana’, estrenada
la Candelera de 2020. També
s’assaja ‘la Dolça les Tàpies’,

estrenada aquest any. L’obra
també es podria representar al
poble per Nadal. Pensant en la
Candelera, es recupera l’exitosa obra ‘No hablaré en clase,
mi florido pensil’, que quinze
anys després representaran la
major part dels mateixos actors
que la van estrenar. De cara al

mes d’abril, amb la intenció de
representar-la durant la Mostra
de teatre, s’està preparant ‘La
casa de Bernarda Alba de Garcia Lorca’. I per últim, encara
sense data aproximada d’estrena, s’està preparant l’obra
‘Un lloc comú’ de Joan Yago,
una obra amb molt missatge

dirigida per Pilar Marsal amb la
participació de cinc actrius.

Els grups juvenil i
infantil estan refent
les obres

Més de 1.500 persones passen pel Neo Xerta
El festival de cultura ebrenca
Neo Xerta, celebrat a Xerta el
passat dissabte 9 d’octubre,
va ser un èxit de convocatòria
al llarg del dia i, en especial,
durant les més de vuit hores
d’actuacions que van tenir
lloc a la tarda i nit. Al matí,
la inauguració fotogràfica
de l’exposició ‘Retrats d’una
Minga Misak’ de l’artista local
Marcel Cases i el taller infantil
de bombes de llavors van tenir
una gran afluència de visitants,
la majoria habitants del poble.
A partir de les 17 hores, ja a
l’espai central de la pista poliesportiva, les actuacions dels
diferents artistes i col·lectius
van aconseguir arribat a l’afo-

rament de 400 persones en
moments donats. Amb tot, els
recomptes fets pels vigilants
de l’esdeveniment conclouen
que més de 1.500 persones
van passar pel Neo Xerta en
algun moment de la tarda. Van
actuar-hi una trentena d’artistes i el mercat, format per nou
emprenedores del territori de
diferents àmbits, va ser un dels
espais més atractius de l’esdeveniment.

El festival de cultura
ebrenca va tenir lloc
dissabte passat
Una de les actuacions, a càrrec del cantautor Miquel Segarra i la seua banda.

El Perelló: compra de terrenys
que es destinaran
a la construcció
d’una àrea d’autocaravanes
L’Ajuntament del Perelló ha
informat aquesta setmana
que recentment ha comprat els terrenys situats
darrera del Casal del Centre d’Esports per un import
de 60.000 euros. Segons

ha informat el consistori
perellonenc, “aquest espai
es destinarà a la construcció
d’una àrea d’autocaravanes,
per tal de donar resposta a
la demanda turística actual
del municipi”.

montsià
CONSULTA
POPULAR:
L’OPOSICIÓ DONA
PER ACABAT EL
DEBAT
La qüestió postconsulta
és si el debat sobre el nom
del poble queda tancat o la
votació no ha fet més que
avivar-lo.
Els grups municipals a
l’oposició assenyalen l’alta
abstenció i la llegeixen així:
que al 73% dels ciutadans
els és indiferent el canvi de
nom o bé que estan d’acord
amb l’actual nom oficial.
Malgrat que l’opció ‘La
Ràpita’, la més votada, no
s’ha assolit el 20%, l’equip
de govern d’ERC demana
que s’analitzin els resultats i
s’acabi decidint al plenari.
Hi ha ciutadans que assenyalen que l’error ha estat
delimitar en el 20% del
cens perquè el resultat fos
vinculant i altres defensen
el nom actual i que els
recursos s’han de destinar a
altres prioritats.
(ACN)

DIARI MÉS EBRE • divendres 15 d’octubre / 2021

9

LA RÀPITA
La ciutadania s’ha manifestat: vol clarament la Ràpita!
Un 67’5% dels votants aposta per canviar el nom del poble,
mentre que el 31’4% vol mantenir-lo
Dimarts, es va celebrar al Pavelló Firal la consulta ciutadana per decidir el nom oficial
del municipi, la qual va mobilitzar 3.328 persones que van
manifestar la seva opinió sobre
el nom del poble a les urnes.
El centre de votació va acollir
un 26’7% del cens total en una
jornada en què els rapitencs
i rapitenques van participar
en un exercici de democràcia
històric que posava en relleu
un debat identitari que fa anys
que dura al municipi.
Pel que fa a la participació,
l’alcalde de la Ràpita, considera que “arribar a quasi un
30% de participació, tenint en
compte que es tracta d’una
consulta ciutadana i que ens
falta costum de participació
en processos participatius democràtics, és una bona xifra”.
En la consulta popular, el
67’5% dels votants van apos-

tar per canviar el nom del poble a ‘La Ràpita’, mentre que
el 31’4% vol mantenir-lo amb
el nom actual ‘Sant Carles
de la Ràpita’. La resta de vots
van ser en blanc o nuls, 9 i 28
respectivament. Amb relació
al cens total, ‘La Ràpita’ ha
aconseguit un 18’03% de vots
i ‘Sant Carles de la Ràpita’, un
8’39%. Caparrós exposa que
“el resultat és molt clar, set de
cada deu persones han votat
pel canvi i l’opció de la Ràpita
ha aconseguit el doble de vots
que l’opció de Sant Carles de
la Ràpita”.
Un cop els resultats extrets,
s’obre un període de reflexió
perquè cadascun dels grups
polítics municipals analitzi els
resultats, la participació i el
posicionament de la ciutadania. L’alcalde destaca que “ara
entrem en un període de reflexió per part dels grups po-

Ha estat la participació més alta en
una consulta popular al municipi

Han faltat prop de 250 vots perquè l’opció de ‘La Ràpita’ superés aquest llindar
del 20% en la consulta del nom oficial
i això suposa que la qüestió no quedi
del tot resolta. Mentre l’alcalde Josep
Caparrós ha destacat que ha estat la
participació més alta en una consulta
popular al municipi, els grups municipals
a l’oposició assenyalen l’alta abstenció.
Per a Caparrós, “hi ha hagut molta gent
que s’han mobilitzat per decidir sobre
una qüestió important com el canvi de
nom” i ha posat l’accent en la ciutadania
que ha votat en vers “els que han decidit
voluntàriament no posicionar-se”.
Des de Junts esperaven un percentatge d’abstenció més baix i consideren
que reflecteix el desinterès de la majoria dels ciutadans per la consulta. “Aquí

està el pal de paller. Potser l’equip de
govern s’ha equivocat i no existia el
debat com l’han volgut vendre”, ha dit
la portaveu Helena Queralt. “El canvi
de nom no els feia ni fred ni calor i
és això el que s’ha d’analitzar. No s’ha
arribat a la xifra acordada i les coses
s’han de quedar com estan”, ha afegit.
També ho han defensat així des de
Més Ràpita i el PSC. “La gent que no
ha votat està d’acord amb el nom que
hi ha, Sant Carles de la Ràpita. No ha
sortit allò que volia el govern municipal”, ha dit Pedro Hernández, de Més
Ràpita. “S’ha de valorar perquè s’han
quedat a casa. La gent gran no ha
estat motivada i és un debat que no
estava al carrer”, ha defensat Rosa Anglès, del PSC. (ACN)

“El resultat és molt clar, set de cada deu
persones han votat pel canvi i l’opció de la
Ràpita ha aconseguit el doble de vots que
l’opció de Sant Carles de la Ràpita”
lítics perquè cap de les dues
opcions ha complert el requisit d’aconseguir el 20% del

cens total i per tant, no hi ha
cap opció que quedi validada
automàticament”.
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ALCANAR

CONSELL
SIAD
Dimecres passat, la psicòloga
del SIAD (Servei d’Informació i Atenció de la Dona) va
impartir un taller en el qual
es van donar eines perquè es
puguin identificar les situacions que produeixen ansietat
i estrès. A més, es van oferir
estratègies per aprendre a
reduir-ho.
El Taller va estar adreçat a
totes les dones de la comarca. El contingut del taller es
podrà complementar més
endavant amb un altre de
relaxació.
El SIAD ofereix informació i
assessorament individual en
tots els camps rellevants de
les dones, especialment en
l’àmbit jurídic i psicològic.

GODALL
OBRES AL
BARRANC DE LA
CALDERA
L’Ajuntament De Godall
comunica que ja “tenim els
permisos per a realitzar les
obres al Barranc de la Caldera. S’hi estan realitzant estudis climatològics els quals
apunten al fet que les Terres
de l’Ebre és un dels territoris
de Catalunya que més sofrirà
les conseqüències directes
del canvi climàtic. De fet,
ja hem pogut comprovar
l’afectació de temporals com
el Glòria, el Filomena i els
darrers episodis de pluges
torrencials com les que van
haver-hi a Alcanar amb tota
la seva gravetat i conseqüències. Per això pensem
que aquestes obres no són
visuals, són ocultes, però són
de vital importància per la
seguretat del poble. Tal com
vam anunciar als díptics que
es van repartir pel poble,
l’Ajuntament treballem en la
prevenció i la protecció del
veïnat, en aquest cas, prevenció de danys per possibles aiguats. Un cop s’hagin
executat aquestes obres
podrem organitzar visites
guiades o portes obertes a
tothom que vulgui anar a
veure-ho”.

L’Ajuntament ha adequat els camins
per a l’inici de la collita de cítrics
Les darreres setmanes, l’Ajuntament d’Alcanar ha treballat
a contrarellotge, de cara a la
temporada de cítrics, per tal
d’adequar tots els camins i accessos a les finques greument
afectats per les fortes pluges
torrencials que van sacsar el
municipi l’1 de setembre.
Així mateix, des del moment
zero de l’emergència, el consistori ha fet gestions amb
l’Agència Catalana de l’Aigua

(ACA) per a que millore els
accessos a finques, barrancs
transitables i camins municipals afectats, i per a que desenrune el tros urbà del barranc de Sant Jaume. També ha
tingut contactes amb el Departament d’Agricultura per a
que actue als lligallos que són
de titularitat de la Generalitat.
De moment el consistori canareu ha actuat en els camins de
la Martorella, del Carreró, de les
Canals, dels Collets, del Tancat
de Codorniu, del Fondo Planetes, de la Cova Grossa, dels Barranquets, dels Castellans, de les
Calafes, del barranc de les Forques, de les Cases, del Fondo de
Jan, de La Punta, de la Martinenca, del Llop, del Mas del Cec, de
la Mestra, de l’Aiguassera, de

Virol, de la Selleta, del Barranc de
Codonyol i de Sòl de Riu.
L’Ajuntament
també estudia
com resoldre l’increment de cost
que comportarà l’adequació de

camins objecte de la subvenció
de la Generalitat arran dels aiguats del 2018 i que formen part
d’uns projectes aprovats i a punt
de licitar-se.

SANT JAUME

LA SÉNIA

ULLDECONA

S BÀRBARA

Projecte de
recuperació
del transport
marítim de sal
d’INFOSA

XII Fira
d’Artesania
i el moble i
VIII Festa del
Moble

Competències
en tecnologies
de la
informació
(ACTIC)

Jornades
Europees de
Patrimoni

L’Ajuntament de la Sénia va
anunciar el mes passat la celebració de la tretzena edició de
la Fira d’Artesania, Fusta i Moble de la població. Emmarcat
en aquesta mateixa fira també
es realitza la vuitena edició de
la festa del moble. I el IX Festival de Músiques en Terres de
Cruïlla.
En aquesta trobada, fabricants,
artesans i persones involucrades en la història del moble i
la fusta a la Sénia recorden el
que ha estat un dels motors
principals de l’economia de la
localitat.
Serà aquest cap de setmana,
dies 16 i 17 d’octubre. Hi haurà exposicions, música, danses,
teatre i xerrades, i que tindran
com a protagonista les fàbriques de Moble.

Des de principi del mes d’octubre, l’Ajuntament ha esdevingut
centre col·laborador ACTIC i ja
es pot reservar cita prèvia per
realitzar la prova d’avaluació de
competències, que es faran a la
Biblioteca Popular. Els horaris
d’avaluació són tots els dimarts
i dijous entre les 9 h i les 13 h
i podeu sol·licitar cita prèvia a
la web de l’ACTIC. La sigla correspon a la denominació “acreditació de competències en
tecnologies de la informació i
la comunicació”.
L’ACTIC és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació
de coneixements, habilitats i
actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC) que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius
determinats amb eficàcia i eficiència.

Agricultura inverteix
565.000 en la
recuperació de
camins i barrancs

Els plens de Sant Jaume i Deltebre han donat suport a INFOSA, l’empresa que gestiona
les salines de la Trinitat, pel
projecte de recuperació del
transport marítim de sal. Des
del consistoris creuen que
necessita el suport dels municipis, ja que és una font econòmica important per al delta
de l’Ebre.
El projecte, que tractaria de
connectar per via marítima les
salines amb la Ràpita, ha rebut
el suport de l’Ajuntament de
Sant Jaume i Deltebre, igual
que l’ha tingut d’altres administracions com la Generalitat. Tots dos plens també han
aprovat mocions per donar
suport a la manifestació del
Moviment de lluita pel delta
de l’Ebre, Molde, feta el passat
26 de setembre a la badia del
Fangar.

Santa Bàrbara va participar
en les Jornades Europees de
Patrimoni – Territori Sénia.
Enguany, l’activitat va consistir en la visita a l’edifici de
l’ajuntament a la plaça de l’Alcalde Cid i Cid, actualment en
restauració. Un grup d’unes
30 persones van assistir a
les explicacions a càrrec del
jove historiador local, Juanjo Vegué, sobre la història de
l’edifici i les seues característiques modernistes. També es
va comptar amb l’arquitecte
responsable del projecte de
restauració, Andreu Queralles, respecte a les explicacions tècniques i arquitectòniques de l’obra i l’arquitecta
tècnica, Núria Royo, que va
estar la directora de l’execució de l’obra en la Fase IV. El
terrat, mai visitat per la majoria del veïnat de Santa Bàrbara, va ser un dels espais més
impactants. (La Plana Ràdio)

ribera/terra alta
Els vins de la Denominació
d’Origen Terra Alta han estat
els més guardonats en l’edició
d’enguany dels Premis Vinari,
que s’han celebrat aquest cap
de setmana a Vilafranca del
Penedès.
La DO Terra Alta va acabar
la nit amb 35 medalles de
les quals 13 van ser d’or, 21
de plata i una Medalla Vinari
Gran Or al millor vi blanc jove.
Fou la vuitena edició dels
Premis Vinari 2021, un
concurs que té com a objectiu
donar a conèixer els millors
vins de Catalunya.

GANDESA
OBRES AL
BALNEARI DE LA
FONTCALDA
Ja estan en marxa les obres
de millora al Balneari de la
Fontcalda, per donar uns
millors serveis hotelers,
acondicionats per a persones
amb mobilitat reduïda.️ Millorarà també l’espai del Bar i el
Restaurant, i el tractament de
les aigües residuals. L’Ajuntament de Gandesa ha informat
que “tot això ho fem per
seguir acollint un turisme de
qualitat, que dóna oportunitats, llocs de treball i promociona el nostre territori”.

TERRA ALTA
JOVES EN
PRÀCTIQUES
En el marc de l’acció Joves
en Pràctiques, el Consell
Comarcal de la Terra Alta
ha contractat tres persones
menors de trenta anys que,
durant sis mesos, desenvoluparan tasques d’interès per a
la ciutadania. Les tres beneficiàries, que ja han iniciat el
seu contracte, realitzen feines
en els àmbits de gestió de
fons, suport als diferents departaments de l’ens i tasques
administratives.
És el cinquè any consecutiu
que el Consell Comarcal participa en el programa Joves en
Pràctiques.
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El territori reclama una transició energètica
justa i ordenada per evitar projectes com la MAT
La Diputació de Tarragona, els
consells comarcals del Baix
Camp, l’Alt Camp i la Terra Alta i
l’Ajuntament de Valls han comparegut a la Comissió d’Acció
Climàtica del Parlament per
explicar la seva oposició i les
al·legacions que han presentat
al projecte de línia de molt alta
tensió (MAT) del clúster de renovables que Forestalia construirà a l’Aragó i que creuarà
i “trinxarà” les comarques del

Oposició al
macroprojecte

RIBERA D’EBRE

sud de Catalunya.
El territori reclama accelerar la
transició energètica, però amb
un model “just i ordenat”.
La presidenta del Consell Comarcal de la Terra Alta, Neus
Sanromà, en la seua intervenció a la comissió d’Acció Climàtica al Parlament, va dir que
“tot el que hem exposat [sobre
la MAT] ens porta a desconfiar
del projecte, a rebutjar-lo amb
contundència i a oposar-nos a
un model de gestió energètica
més privatitzat, donant força
als grans oligopolis que desmereixen el criteri i les necessi-

tats del territori. Desconfiem de
tot el que pot venir al darrera,
de l’especulació i de l’afectació

que hi haurà sobre el desenvolupament econòmic i el modus
vivendi a les zones afectades”.

ARNES

RIBERA D’EBRE

ASCÓ

Premis
Sirga d’Or
2020

La deixalleria
municipal es
digitalitza

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre va guardonar, amb
el premi Sirga d’Or 2020 en
la categoria d’entitat a la fira
professional Litterarum Móra
d’Ebre i, en l’apartat de persones, el reconeixement ha estat
per a l’activista cultural Josep
Maria Pros. Ambdós van rebre
el guardó comarcal, on hi ha la
silueta de la Ribera d’Ebre amb
un nus mariner, símbol de la
corda que estiraven els sirgadors riu amunt, en reconeixement a la seva tasca en favor
de la comarca. Aquest guardó
honorífic de caràcter biennal,
suposa un reconeixement per
a trajectòries personals i col·
lectives que hagin representat
un enriquiment per a la comarca, tant en l’àmbit cultural,
econòmic com científic. La
presidenta del Consell, Gemma Carim, va felicitar i agraït la
feina feta per totes les persones i entitats finalistes perquè
“gràcies a tots vosaltres avui
parlem de la Ribera d’Ebre en
aquest reconeixement als riberencs i riberenques”.

L’Ajuntament implanta una plataforma que facilita la gestió de
la deixalleria. Aquesta plataforma permet efectuar un registre
d’entrades i sortides de residus
que afavorirà una gestió més
eficient. A més, ajudarà a fer realitat l’espai de Reutilització i de
la preparació per a la reutilització (R i PxR) per part de l’operari, aconseguint així reduir la
generació de residus, impulsant
la prevenció i particularment la
reutilització. Aquesta eina facilitarà la consulta d’aquestes
dades per part de l’ens local millorant així l’eficiència, el control i la transparència del servei.
S’ha equipat al personal de la
instal·lació d’un terminal dotat
de tecnologia per registrar tots
els residus que entren i surten
de la deixalleria, obtenint així
les dades en temps real. Quant
a les persones usuàries del servei que en facin un ús particular, hauran de portar sempre la
targeta ciutadana per poder utilitzar aquest equipament municipal. En una segona fase, que
estarà enllestida aquesta tardor,
es digitalitzarà la gestió dels
residus del sector comercial i
les empreses de serveis.

L’Àrea 5G
Balanç de la
organitza
regulació dels
una trobada accessos a les
estatal online zones de bany
Ahir dijous, l’Àrea 5G Terres de
l’Ebre va organitzar la jornada
online Dinamización rural, 5G
y ODS 2030, en col·laboració amb la Red Española de
Desarrollo Rural (REDR) i l’Associació d’Iniciatives Rurals de
Catalunya (ARCA). La trobada
va abordar temes vinculats a
l’aplicació de la tecnologia 5G
i als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en
entorns rurals.
El programa estava estructurat a partir de cinc sessions
temàtiques en els àmbits de
l’agroalimentació, l’educació,
la salut digital, la digitalització de les PIMES i el turisme
digital.
Aquesta trobada professional
estava dirigida als responsables dels grups d’acció local
de tot l’Estat espanyol i tenia
com a objectiu contribuir al
plantejament d’estratègies rurals dins del marc d’aplicació
dels ODS 2030 i afavorir l’aplicació de les tecnologies digitals avançades que sorgeixen
arran de la implantació tecnològica de la 5G.

L’Ajuntament d’Arnes està
molt satisfet amb la regulació, durant l’estiu, de l’accés
a les zones de bany dels rius
Estrets i Algars, als Ports. Els
dos aparcaments habilitats
han acollit 4.500 vehicles,
2.600 al Toll Blau (Estrets)
i 1.900 al Toll del Vidre (Algars) –unes 8.900 persones–.
L’alcalde Joaquim Miralles ha
assenyalat que més del 95%
dels usuaris “s’han endut una
bona sensació” i han aplaudit la taxa, que ha revertit “en
dignificar i conservar” els dos
paratges. La recaptació s’ha
destinat als salaris dels tres
agents cívics contractats, a
millorar la senyalització i a reparar el ferm dels camins. “Si
s’estén a tota la comarca, es
donarà una imatge d’unitat i
de respecte cap als espais naturals”, ha animat l’alcalde. Arnes ha estat el primer municipi de la Terra Alta i de l’interior
de les Terres de l’Ebre a posar
en marxa dos aparcaments de
pagament i amb places limitades per evitar la massificació
en alta temporada turística.

Neus Sanromà, presidenta del Consell Comarcal de la Terra Alta.
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MÉS
NOTÍCIES
DONAR A
CONÈIXER EL
PROJECTE EMMA
Homatic Vending ha pogut
explicar què és el projecte
Emma en revistes especialitzades del sector de la
distribució automàtica a tot
l’Estat.
La directora general d’Homatic Vending, Eugènia
Cortijo, ha destacat que
l’ampli radi d’abast de les
màquines de venda automàtica de l’empresa ha estat
una oportunitat per donar a
conèixer el projecte Emma,
una de les seves principals
necessitats. “La pandèmia
va frenar molts dels actes
públics que els organitzadors havien pensat fer, així
que vam decidir que els
podíem ajudar venent les
polseres solidàries a les nostres màquines de vending”,
explica Cortijo, qui afegeix
que així han volgut “posar
el seu gra de sorra” a la
investigació contra el càncer
de mama.
Homatic Vending també ha
aconseguit recollir l’ajuda
d’un gran nombre d’empreses, associacions i institucions, que han adquirit un
elevat nombre de polseres
solidàries.
Han estat els ajuntaments
de Tivenys, Campredó, Ulldecona, Roquetes, Alcanar,
Amposta, Ascó, la Ràpita
i Caseres; la Diputació de
Tarragona i consells comarcals de la Terra Alta, el
Montsià, la Ribera d’Ebre i
el Baix Ebre; les empreses
Remsa, Frankfurt Querol, la
Sifoneria, Espai Verd, Punt
Notari, Poteta de Cabra;
entitats com l’Associació de
Comerç del Perelló, l’Associació de Dones de la Fatarella
i Engrescades; i centres
sanitaris com l’Hospital
Comarcal d’Amposta, la Residència d’Avis d’Amposta,
l’Hospital de la Santa Creu
de Jesús, la Clínica Terres de
l’Ebre i els de la Gerència de
l’ICS a les Terres de l’Ebre.

terres de l’ebre

SALUT
Homatic ajuda a la investigació contra el càncer
de mama aportant 17.000 euros al projecte Emma
Homatic Vending ha aconseguit recaptar 17.494 euros
per al projecte Emma per la
investigació contra el càncer
de mama. Ho ha fet a través
de la venda de polseres solidàries que es poden comprar
a les màquines de vending de
l’empresa, però també gràcies
a l’adquisició que n’han fet empreses i administracions col·laboradores.
Des de l’inici de la campanya
solidària del projecte Emma,
Homatic Vending ha donat suport a la seva difusió.
A cadascuna de les seves màquines de vending es poden
adquirir les polseres solidàries
al preu d’un euro, però al mateix temps es pot trobar un adhesiu que informa del projecte
Emma i fa una crida a partici-

par-hi. La campanya de difusió
del projecte Emma també s’ha
estès a les seves xarxes socials d’Homatic Vending, on s’ha
donat a conèixer les diferents
formes de col·laborar amb la
recollida de fons pel projecte i
s’han fet crides a la participació

Gala Solidària, dimarts
vinent dia 19
Els impulsors del Projecte
Emma són el grup d’investigadors en Patologia Oncològica i Bioinformàtica (PO&B),
acreditat per l’AGAUR, juntament amb la Fundació Doctor
Ferran, i amb el suport de la
Gerència Territorial ICS Terres de l’Ebre. Aquest grup està
ubicat a l’Hospital Verge de la
Cinta de Tortosa i estudia els
ganglis de l’aixella en pacients
amb càncer de mama, per saber quina implicació tenen en
la disseminació del càncer a la
resta del cos.
Malgrat coincidir amb l’inici de
la pandèmia, i que moltes de
les activitats previstes aquell
any es van haver de cancel·lar,
la campanya ha estat tot un
èxit, ja que està a punt d’aconseguir l’objectiu de recaptar
150.000 €, gràcies a la inestimable col·laboració d’empreses, entitats i particulars de les
Terres de l’Ebre, i també d’altres indrets de Catalunya, que

s’han bolcat a donar-hi suport.
Per celebrar aquesta fita, s’ha
organitzat la Gala Solidària
amb el Càncer de Mama, amb
l’actuació d’un munt d’artistes que han acompanyat el
Projecte Emma durant tots
aquests mesos i que no han
dubtat en participar-hi de forma totalment altruista, entre
d’altres: Keila, Joan Rovira,
Sau 30, Dani Ruiz, La Tuna Folk
i Quico el Célio.
La Gala tindrà lloc el dimarts
19 d’octubre, coincidint amb
el Dia Mundial del Càncer de
Mama, a partir de les 20.00, al
Teatre Auditori Felip Pedrell de
Tortosa.
Més info a la contraportada.

Serà a l’Auditori de
Tortosa, a partir de
les 20 hores

La campanya
El Projecte Emma és una
campanya solidària destinada a recollir finançament
pel grup de recerca en Patologia Oncològica Bioin-

formàtica de les Terres de
l’Ebre.
El Projecte va iniciar la seva
campanya de captació de
fons a principis del 2020.

amb vídeos fets per la mateixa
empresa.
Una altra forma de donar a
conèixer el projecte ha estat
incloure el logotip i l’enllaç
al projecte Emma als correus
electrònics corporatius d’Homatic.

Ho ha fet a través de
la venda de polseres
solidàries

terres de l’ebre
TANCAR EL CICLE
DE L’ANTERIOR
PACTE
D’ALCALDES
PER L’ENERGIA I
UNIR-SE AL PACTE
D’ALCALDIES PEL
CLIMA I L’ENERGIA
La sessió del Consell d’Alcaldes de la comarca del
Montsià s’ha iniciat amb la
intervenció del diputat delegat de Medi Ambient, Salut
Pública, Enginyeria Municipal
i Territori, Josep Forasté, proposant als municipis tancar el
cicle de l’anterior Pacte d’Alcaldes per l’Energia i unir-se
al Pacte d’Alcaldies pel Clima
i l’Energia. Aquest nou pacte
incorpora compromisos molt
més ambiciosos, inspirats
en els Objectius de Desenvolupament Sostenible i
l’Agenda 2030,i alineats amb
l’objectiu europeu d’arribar a
la neutralitat climàtica l’any
2050, la necessitat d’abordar
l’adaptació al canvi climàtic
i el compromís de pal·liar la
pobresa energètica.
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MONTSIA
El Consell d’Alcaldes del Montsià aborda temes de
sostenibilitat, ocupació i treball
El Consell Comarcal del Montsià coordinarà, un any més a
la comarca, el Pla d’Ocupació
que dirigeix la Diputació de
Tarragona. Un programa que
permet donar feina a persones
que porten molt temps aturades facilitant-los-hi la reinserció laboral. A més, a través del
pla es beneficia als municipis, ja
que, les persones contractades
duen a terme actuacions de
recuperació, preservació, manteniment i neteja de diferents
zones urbanes i rurals. «Per tal
que tots els municipis es beneficien per igual fem un repartiment bianual dels treballs de
la brigada entre dos grups de
municipis, aquest 2021 els sis
Ajuntaments (la meitat del total) beneficiaris del Pla d’ocupació són: Sant Jaume, Alcanar,
la Ràpita, Santa Bàrbara, Freginals i la Galera», ha comentat el
president del Consell Comarcal
del Montsià, Joan Roig.

Joan Roig, president del Consell Comarcal del Montsia.

En la mateixa línia, també s’han
exposat les previsions de les
actuacions pel proper Programa de Treball i Formació que
en aquest cas dirigeix el SOC,
Servei d’Ocupació de Catalunya.
De moment, al Montsià hi haurà dos línies, una que anirà dirigida a persones majors de 45

www.ebrexperience.cat

anys aturades de llarga durada i
una altra dirigida a dones aturades de llarga durada sense
prestacions o bé que hagin patit violència masclista. En ambdós convocatòries les persones
contractades prestaran els seus
serveis majoritàriament en els
municipis de menys població
de la comarca.

El Consell Comarcal
coordinarà, un any
més a la comarca, el
Pla d’Ocupació que
dirigeix la Diputació

14
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MÉS
NOTÍCIES
COMISSIÓ
GESTORA
DEL PROJECTE
SOSTRE 360
La comissió gestora del projecte Sostre 360 està presidida formada pel director
dels serveis territorials de
Drets Socials, Felip Monclús
i integrada pels coordinadors de serveis socials dels
consells comarcals de les
Terres de l’Ebre i dels ajuntaments de Tortosa i Amposta; la representant de la
direcció general d’Atenció a
la Infància i l’Adolescència;
el representant de l’àrea
de suport al jove tutelat i
extutelat; el representant
de Salut Mental i addicions;
el representant dels Mossos
d’Esquadra; la coordinadora
de l’entitat Blanquerna (la
responsable del projecte);
dinamitzadors cívics de
les diferents institucions;
representant de la regió
social del departament de
Drets Socials i dels serveis
territorials de Justícia, així
com de les policies locals
dels diferents municipis.
Aquesta comissió es reunirà
periòdicament amb l’objectiu de donar una resposta
personalitzada per afavorir
la inclusió social dels joves
en situació de sense llar.
				
				
				
				
				

BENIFALLET
L’estació de Benifallet rep
un augment d’usuaris de
més del 50% respecte a les
xifres del 2020. Benifallet
és una de les estacions
més completes de la Val de
Zafán.
Els visitants poden passar
la nit a l’antic edifici del
guardaagulles de l’estació.
També disposa del servei
de restaurant així com una
petita àrea de descans i un
punt d’aigua potable.

terres de l’ebre

BAIX EBRE
Es constitueix la comissió gestora del projecte
Sostre 360 que impulsa el Consell Comarcal
El projecte Sostre 360, adreçat
a joves d’entre 18 i 25 anys en
situació de vulnerabilitat per
ajudar-los a la seua emancipació i integració social, ha arrencat amb la constitució de la
comissió gestora que ha tingut
lloc a la seu del Consell Comarcal del Baix Ebre. Per posar
en marxa aquest projecte que
el departament de Drets Socials promou com una prova
pilot a les Terres de l’Ebre, el
Consell Comarcal del Baix Ebre
ha signat convenis de col·laboració amb els altres consells
comarcals ebrencs i els ajuntaments de Tortosa i Amposta i

ha adjudicat el servei a l’entitat
Blanquerna.
“Es tracta d’una actuació conjunta entre administracions que
permetrà donar una resposta
integral a un col·lectiu que necessita un acompanyament, cal

Projecte per a joves
d’entre 18 i 25 anys en
situació de vulnerabilitat
per ajudar-los a la seua
emancipació
i integració social

Roquetes: “III Cursa de la
Dona Terres de l’Ebre”

Ahir dijous es va presentar a
l’Ajuntament de Roquetes “La
III Cursa de la Dona Terres de
l’Ebre”. Aquesta edició, la cursa benèfica serà pels carrers de
Roquetes i un cop més per re-

captar fons per a la Lliga contra
el Càncer. Tindrà lloc el diumenge 24 d’octubre, a les 11 h.
INSCRIPCIONS:
http://cursadeladonaebre.cat
(Roquetes Comunicació)

trobar fórmules que ens permetin poder acompanyar aquests
joves més enllà de la majoria

d’edat”, ha manifestat el president del Consell Comarcal del
Baix Ebre, Xavier Faura.

HIFE, present als
Ranking Games

HIFE és l’única empresa de les
Terres de l’Ebre que participarà des d’avui divendres i durant
el cap de setmana als Ranking
Games, a La Pobla de Mafumet.
Els components de l’equip són

(a la imatge):
CARLOS JIMÉNEZ ABRIL, ROMINA BERTOMEU BELLÉS,
IVAN PASTOR RECIO, SERGIO
TOMAS PELLO, MARIA TERESA
BLANCH VOLTES I ALBA ARENÓS ABRIL.

Els projectes Leader al Montsià i Baix Ebre
donen suport a l’economia local
El director dels Serveis Territorials del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural de la Generalitat
de Catalunya a les Terres de
l’Ebre, Jesús Gómez, acompanyat del gerent del Grup
d’Acció Local Leader del Baix
Ebre i Montsià, Rubén Alegria,
van visitar diverses empreses
de les comarques de Montsià
i Baix Ebre que han rebut un
ajut per a realitzar una inversió per part del programa eu-

Més de 100 projectes
i quasi 4 milions
d’euros d’invesió en
els darrers 8 anys
ropeu Leader aquest 2021.
Una de les inversions que es va
visitar va ser la realitzada pel
Càmping Alfacs d’Alcanar.
Anteriorment, en una visita a
la Cooperativa del Perelló es

va constatar com els ajuts han
contribuït a enfortir la seva
aposta per l’elaboració d’olis
de qualitat i Premium per a tenir major presència amb marca pròpia al mercat.
El director dels Serveis Territorial del Departament, Jesús
Gómez, va remarcar la voluntat de la Generalitat de continuar apostant pel territori i
pels projectes de les petites i
mitjanes empreses, i dels emprenedors.

Alhora va destacar la importància de treballar en productes de proximitat i en la
marca Reserva de la Biosfera
per a millorar l’economia del
territori.
Per la seva banda, el gerent
de l’esmentat Grup d’Acció
Local (GAL), Rubén Alegria,
va subratllar que aquest període 2014-2021 ja es porten
atorgats més de 3.800.000
€ en ajuts a més de 100 projectes

remeis naturals
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CONSOLDA / SINFIT / CONSUELDA

23

MIQUEL BIARNÉS

SYMPHYTUM OFFICINALE

DESCRIPCIÓ:
Gènere de plantes herbàcies perennes, de la família de les boraginàcies, híspides, de fulles oposades ovades o lanceolades i flors de 40 a 90 cm d’alçària de
color rosat o violaci i corol·la tubulosa disposades en cimes.

ÚS I PROPIETATS:
Us: fulles i arrels. Les principals parts de la planta utilitzades són, fonamentalment, l’arrel i, en menor proporció les fulles..
Propietats: Lesions i trencaments dels ossos, esquinç, distensions, ulceres, cremades, ferides, angines, faringitis, flegmons, peus.
S’utilitza en forma de cataplasmes o pastes, com antiinflamatori en periostitis, inflamacions de les articulacions, nusos gotosos, per estimular la formació del
call ossi posteriorment a fractures òssies, en tenosinovitis o inflamacions de baines tendinoses, artritis, contusions, hematomes, tromboflebitis, flebitis, mastitis,
parotiditis i tumefaccions glandulars, així com en el tractament de furóncols i ferides de lenta cicatrització.

MÈTODE DE PREPARACIÓ:
AplicarPer a ús extern és molt adequada per a soldar ossos i esquinç, tanmateix en pomada per a soldar més aviat ossos i músculs, un bon remei és ferse un bany de peus amb 250 gr. d’arrels bullides amb 2 litres d’aigua.

CONTRAINDICACIONS I PRECAUCIONS:
l’ús intern és perillós, té contraindicacions pel fetge i cèl·lules.

CULTIU I ON LA PUC TROBAR
Planta que creix en herbassars humits i cunetes o vorades humides..

OBSERVACIONS I CURIOSITATS
S’han assajat proves que afavoreixen un agermanament i augment de la densitat de l’os al voltant d’implantacions i pròtesis de titani.
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CELMA

MICHEL

TERCERA DIVISIÓ
L’Ascó dóna la baixa
a Granados i a Imad

VA PERDRE
NANDO
Per a mi, Nando Garcia està
entre els 4 millors entrenadors del futbol ebrenc. Com
a premi la setmana passada el van destituir. Tot
plegat va ser surrealista. El
diumenge dia 3, després del
partit Amposta-Ebre Escola, al twitter del jugador
Valcàrcel ja van aparèixer
uns missatges on s’intuia
que el nou míster seria
Ramon Sancho. Dos dies
després, van comunicar-li el
cessament a Nando. El seu
segon va decidir no seguir.
Ara s’aclareix que els
missatges del jugador al
twitter van ser una casualitat i una coincidència
perquè ningú havia parlat
amb Sancho aquell diumenge perquè fos l’entrenador.
Potser això encara és pitjor.
Jo puc entendre que si
un equip va malament es
prescindeixi d’un entrenador però amb només
tres Jornades...penso que
Nando no va ser fitxatge
de la direcció deportiva i
aquesta ha portat pressa
per prendre una decisió.
La batalla l’ha guanyada
el jugador. Sort Ramon
en esta nova etapa en què
la gestió del vestidor serà
important. Esperem que
aquest Amposta surti de la
situació actual. L’afició s’ho
mereix. En 14 temporades
ni un entrenador ha estat
dues temporades seguides
a la banqueta de l’Amposta,
rècord guines.

GRÀCIES
La temporada, serà per
l’època pandèmica que hem
viscut i que, d’alguna manera,
seguim i seguirem vivint, ha
començat amb molta exitació.
És ben cert que els partits que
es disputen amb normalitat
són molts més que els que
no la tenen, però es detecta
que hi ha certa tensió. Una
tensió que també es trasllada
a altres àmbits, més de caire
quotidià.
Portem 5 setmanes de competicions i, en algun moment,
i ara parlo per mi, ja m’he
plantejat fer un pas al costat.
Rebre whats a deshores amb
missatges poc agradables et
fan plantejar si val la pena.
No obstant, per una altra
banda, veig la col.laboració i
la predisposició de molta gent
per ajudar a que els projectes
de Més Ebre i Minut 91 tiren
avant. I això il.lusiona. Trobes
pels camps mostres de carinyo i apreci i automàticament
valores que tot plegat Sí que
val la pena.
Així mateix, visualitzo les
audiències de Més Ebre i de
Minut 91 a Canal Terres de
l’Ebre i l’únic que em passa
pel cap és donar gràcies. Sou
molts, però molts, els que
ens seguiu. I els sacrificis, que
en són uns quants, de cop es
converteixen en agraïments.
D’aquí ressaltar als companys
de Més Ebre i també a l’equip
de Minut 91. I per acabar
destacar a la UE Sant Jaume.
És molt meritori el que ha fet
este club els darrers anys. I la
insistència ha tingut premi.

L’Ascó va perdre dissabte
contra el Sant Andreu (0-3) i,
d’aquesta forma, manté la dinàmica negativa amb 3 derrotes seguides en jornades en
les que no ha marcat cap gol i,
en canvi, n’ha rebut 10. El Sant
Andreu va ser superior, avançant-se amb dos gols. Amb el
0-2, el Sant Andreu va baixar
intensitat i l’Ascó va recuperar-se. Quan els locals igualaven el partit, el col.legiat va
mostrar la segona groga a Pol
per simular penal. Podria no ser
tan greu per xiular penal, però
en cap cas per expulsar el jugador. A la represa, amb deu, l’As-

có no va poder i el Sant Andreu
va ampliar l’avantatge al final.
German, el tècnic, assumia que
“estem afectats anímicament
i es nota. Però hem de seguir
i refer-nos. Tampoc és normal que ens quedem amb deu
d’aquesta forma. No és una excusa però ja portem unes jornades complicades pel que fa
a segons quines decisions arbitrals”. L’Ascó visitarà diumenge el Sants (19hores). Ñoño i
Cuenca tornen a la convocatòria. El club ha donat dos baixes: a Jorge Granados i a Imad,
jugador que va fitxar procedent
de Palència.

PRIMERA CATALANA

La Rapitenca visitarà el
Vilanova, diumenge 17h
La Rapitenca va empatar sense gols, diumenge passat, en el
primer partit a casa, contra el
Viladecans. Partit, sobre tot al
primer temps, dominat pels rapitencs que van generar situacions de gol clares, sobre tot una
d’Andi que va traure un rival sota
els pals. Així mateix, va haver-hi
un penal sobre Manel que no
fou xiulat. A la represa, el partit
es va travar molt. El Viladecans
el va portar per on més l’interessava i si bé la Rapitenca va seguir dominant, les arribades no
van ser tan clares, excepte una

rematada creuada d’Ivan Vidal.
El Viladecans es va defensar amb
ordre i en afegit va gaudir de la
seua possibilitat.
Antoni Teixidó, mister de la Rapitenca, considerava que “vam fer
mèrits, com a Solsona, per guanyar. Però, com passa a la majoria d’equips, costa marcar i això
és el que ens manca, poder-nos
avançar i jugar amb la confiança
que això suposa. Hem de seguir”.
Diumenge la Rapitenca es desplaça al camp del Vilanova. Cotaina i Salva són baixa per lesió i
Eric ho serà per sanció.

Ens ha deixat Amador Barberà
Dimecres ens va deixar Amador Barberà, als 84 anys. Natural de Masdenverge, va ser
jugador de l’equip de la seua
població i també de l’Amposta, Tortosa, Rapitenca, Santa
Bàrbara i Nàstic. Fou escollit

pel “El Mundo Deportivo” com
el millor defensa del futbol
català la temporada 66/67.
Diumenge, abans del partit
del Tortosa contra el Perelló,
es farà un minut de silenci en
record.

LA PROPERA
3A DIVISIÓ
Sants-Ascó diumenge 17h

1A CATALANA
Vilanova-Rapitenca diu 17h

2A CATALANA
Diumenge
La Sénia-Mora la Nova 17h
Ulldecona-Ampolla 17h
Tortosa-Perelló 17h
Camarles-Aldeana 17h
R Bítem-Ebre 17.30h

3A CATALANA
Dissabte
S Bàrbara-Flix

16.30h

Ametlla-Gandesa 17.30h
Rapitenca-Amposta 17.45h
diumenge
Alcanar-Godall (Vinaròs) 12h
Benissanet-Catalònia 16h
Roquetenc-J i Maria (l’Aldea)
16.30 h
Olimpic-la Cava 17h
Corbera-Tortosa 17h

El partit de
Canal TE:

Ametlla-Gandesa
diumenge 9h - 13.30h - 23.30h

MINUT 91.

DILLUNS A LES 21.30 HORES
Convidats: Manel Subirats
(Rapitenca), Jesús Ferrando,
Juanjo Rovira (Perelló), Xavi
Subirats (Ametlla) i Ivan Romeu
(Gandesa). Reportatges i gols:
Sants-Ascó, Vilanova-Rapitenca,
Tortosa-Perelló, R Bítem-Ebre
Escola, Camarles-Aldeana,
Ulldecona- Ampolla, AmetllaGandesa, Alcanar-Godall,
Rapitenca-Amposta i Perelló
-Xerta. .
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1-3: el Tortosa és més
efectiu que l’Aldeana

El Perelló va superar el
R-Bítem (0-3)

El Tortosa, després de dos empats, va sumar una victòria important al camp de l’Aldeana (13) en un partit disputat amb gran
ambient a l’estadi de la Unió. El
derbi fou la primera ocasió que
es disputava en competició oficial. Abans, es va fer la presentació del futbol base.
Els de Camarero van dur més
la iniciativa en el primer temps,
una vegada es van avançar aviat
arran d’un llançament de Ferran,
des de la frontal de l’àrea. Però
l’Aldeana va reaccionar i, tot i
que el Tortosa tenia més la pilota, les seues accions a l’espai
van donar resultats amb el gol
de Nacho que va aprofitar indecisions en cadena de la defensa
visitant i va empatar. Fins el descans, el Tortosa va tenir més el
control de la pilota mentre que
l’Aldeana tenia el del partit. El
Tortosa va fer diverses aproximacions però l’ocasió més clara
va ser pels aldeans quan Gervinho va enviar l’esferic al travesser.

Victòria merescuda del Perelló
que va ser superior en la seua
visita a Bitem, imposant-se al
conjunt local que va rebre els
primers gols i va perdre el primer
partit de la lliga (0-3).
Des del principi, el Perelló va
estar molt ben posat sobre el
camp. La fortalesa defensiva de
l’equip li permetia recuperar ràpidament la pilota i, a més, amb
el potencial ofensiu que disposa,
va crear diverses situacions de
gol ja al primer temps. En la recta
final del mateix, els visitants van
aprofitar una contra i amb una
excel.lent jugada de Riki que va
culminar Ruben, es van avançar
en el marcador. Un minut després i amb el Remolins Bítem
desconcertat, una altra recuperació visitant a camp contrari va
suposar una centrada de Cristian
des del costat dret que va significar el 0-2. Ruben no arribà a
tocar la pilota però amb la seua
intervenció va poder confondre
a Juanjo. A la represa, el par-

A la represa, el partit va seguir
igualat, si bé l’Aldeana va fer un
pas avant. El derbi estava obert i
els locals, a través de Nacho, van
poder marcar el 2-1. Un defensa
visitant va traure a pilota sota els
pals. Del 2-1 es va passar a l’12 i a la polèmica. Pilota llarga a
l’esquena de la defensa local que
va estar tova en l’acció. El visitant
Joel Marigot va posar el cos i va
desequilibrar a Kilian, defensa
local. L’àrbitre va interpretar que
el contacte no fou suficient per
xiular falta i el pichichi roigblanc
no va perdonar i va establir l’1-2
davant de les protestes locals.
Fataven pocs minuts i a l’Aldeana
el va afectar el gol rebut. Una indecisió va aprofitar-la el visitant
Galera per establir l’1-3, definint
amb qualitat davant de Sergi
Auré. El resultat va ser massa
abultat. L’Aldeana va tenir més
ocasions clares però el Tortosa
va ser efectiu i va saber sentenciar sumant tres punts molt valuosos.

tit va igualar-se. Els locals, amb
més intensitat, van buscar entrar en el partit. Però van topar
amb un rival molt organitzat en
defensa que va contrarrestar els
intents del R-Bítem. Les sortides
a la contra del Perelló no van ser
tan constants, però arran d’un
córner i aprofitant la passivitat
defensiva dels locals, el Perelló
va sentenciar amb una pentinada de Ruben que va definir Pau
Castillo al segon pal.
La victòria visitant va ser justa. El Perelló va mostrar la seua
millor versió mentre que el Remolins-Bítem no va estar com
en els anteriors partits. Va fer
concessions i no va disposar de
la intensitat, sobre tot defensiva,
d’altres tardes.
El partit cal dir que es va canviar d’ordre per acord entre els
dos clubs perquè així el Perelló
podrà jugar a casa en festes a la
tornada.
El R Bítem rebrà diumenge a
l’Ebre Escola.

Tiomf de l’Ampolla
El Camarles progressa
contra l’Amposta (1-0) a Móra la Nova (1-2)
L’Ampolla es va imposar a l’Amposta en un derbi de necessitat
(1-0). Els locals no havien puntuat i l’Amposta estava enmig
d’una setmana convulsa després
de la destitució del tècnic Nando
Garcia.
Partit molt intens i igualat en el
que els dos equips van tenir les
seues opcions i en el que un gol
de Rabassó, de l’Ampolla, a la represa, va valdre el triomf per al
conjunt local.
Els visitants van reclamar penal
arran d’una acció del local Eric
sobre Becerra. Valcàrcel, jugador
de l’Amposta, no va poder entrenar durant la setmana i, segons
fonts del club, per este motiu no
va entrar en la convocatòria.
Gerard Capera, tècnic de l’Ampolla: “un partit molt igualat i
molt intens, amb alternatives,
en el que els dos equips vam
tenir opcions. La victòria va ser
molt treballada davant d’un gran
equip, per a mi el millor del grup
i que estic segur que, quan can-

vie la dinàmica, tirarà per amunt.
Per part nostra, molt bona actitud i una victòria molt important per agafar confiança i poder
progressar en l’intent de quedar
dels 3 primers”.
Ramon Sancho debutava a la
banqueta de l’Amposta: “s’afrontava el partit després d’una setmana complicada però la veritat
és que he de destacar que l’actitud dels jugadors, que va ser
molt bona. El partit va ser igualat però el vam tenir, en general,
prou controlat i si bé l’Ampolla va
crear les seues ocasions clares,
a més del gol, nosaltres també
vam generar-les, sobre tot dues
de Becerra, una molt clara sota
els pals. Aixi mateix, van haver
dos situacions de penal a l’àrea
local que podien haver-se xiulat”. Sancho, sobre la nova etapa, “l’afronto amb molta il.lusió
tenint en compte que és un club
històric de les Terres de l’Ebre i
espero poder ajudar a revertir la
situació”.
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El Camarles va sumar el segon
triomf, al camp del Móra la Nova
(1-2). Els locals estaven molt
minvats per les baixes. A les ja
existents es van haver d’afegir
Frede, Guiu i Gerard Roigé. Els
gestors de la transició del joc
de l’equip no podien estar i el
mister Ambrós es va haver de
reiventar per fer l’equip.
En qualsevol cas, la primera
meitat va ser del Camarles, que
va dominar el joc i la pilota, jugant a camp contrari i creant
un parell d’ocasions amb les recuperacions que va fer prop de
l’àrea local.
Els moranovencs arribaven fins
a tres quarts de camp, però no
podien accedir a l’àrea de Selu.
I el Camarles, arran d’un penal de Vernet sobre Ivan Bruno, es van avançar. Bruno va
transformar la pena màxima.
Poc després, una altra sortida
visitant recuperant després de
pèrdua va propiciar una contra amb superioritat numèrica

que Breyner va conduir perfectament assistint a Samu que va
afusellar el 0-2.
El Camarles, al primer temps, va
fer molt bones sensacions, amb
un bon bloc defensiu i jugadors
amb qualitat i força davant,
com el cas de Breyner.
A la represa, el Móra la Nova, per
orgull i coratge va anar pressionant més amunt i el Camarles
va passar a defensar-se prop de
la seua porteria. L’entrada del
local Sergi Vila va cohesionar
el joc dels blaus i ell va assistir
a Yassine que, a la vegada, va
servir a Pau que va definir amb
qualitat. Amb l’1-2 el Camarles
va tirar d’ofici per congelar el
ritme del joc, amb possessions
el més llargues que era possible. El Móra la Nova es va abocar i en accions a pilota aturada i apretant més amunt, va fer
patir al rival. Al final, triomf del
Camarles al camp d’un Móra la
Nova que va tindre moltes adversitats em forma de baixes.

VICTÒRIA CONTRA
L’EBRE ESCOLA
(0-1)
L’Ulldecona va guanyar el
segon partit, al camp de l’Ebre
Escola (0-1). Els falduts van
jugar molt ben posats, amb
les línies molt juntes i sent
molt intensos en la pressió
a la zona ampla. A més, van
intentar traure-li la posessió
de la pilota a l’Ebre Escola que
no va poder sentir-se còmode
en cap moment, sense poder
fer transicions i sent massa
directe per la bona col.locació
del rival. Els falduts, a més, es
van avançar arran d’un córner.
La jugada va tenir polèmica
perquè el visitant Cardona
estava sent assistit fora del
camp, a prop del corner. Va
demanar entrar i l’àrbitre el
va autoritzar quan es va fer
el llançament, originant-se
una superioritat que va agafar
per sorpresa al conjunt local
en el moment de defensar
l’acció. El visitant Saragossa va marcar. A la segona
meitat, el partit va seguir
igual. L’Ulldecona va refermar
el seu plantejament i el joc
transcorria lluny de la seua
porteria. Així Callarisa va fer
un travesser. l’Ebre va seguir
atascat per la feina del rival.
Als darrers deu minuts, per
coratge i orgull, els locals van
assetjar i, principalment amb
centrades d’Eric per banda
esquerra, van tenir fins a tres
situacions per marcar. Però,
amb massa precipitació, no
van poder culminar-les. Al
final, 0-1 i Castillejo que està
sent revulsiu per a l’Ulldecona.
RESULTATS. 4 jornada

R Bítem-Perelló
M Nova-Camarles
Ebre Escola-Ulldecona
Aldeana-Tortosa		
Ampolla-Amposta
equip

1. Tortosa
2.Perelló
3. Ulldecona
4. R Bítem
5. Camarles
6. Ebre Es.
7. Aldeana
8. Ampolla
9. M Nova
10. Amposta
11. La Sénia

GF

7
7
3
2
5
5
6
1
2
4
7

0-3
1-2
0-1
1-3
1-0
GC PNTS

3
2
4
3
3
3
5
4
4
7
5

8
7
7
7
6
6
5
3
2
2
1
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TORTOSA B, 2
RAPITENCA B, 2

LA CAVA, 2
AMETLLA, 1

CATALÒNIA, 6
ALCANAR, 1

BENISSANET, 1
SANTA BÀRBARA, 0

GODALL, 1
ROQUETENC, 3

El derbi de filials va acabar amb
empat (2-2). Un partit vibrant,
amb alternatives, que fou intens,
emocionant,...un gran partit.
Des de l’inici, la Rapitenca va dur
el pes del joc. El Tortosa s’ajuntava defensivament i buscava la
contra. La Rapitenca es va avançar amb un gol de Rovira. El Tortosa, amb Aitor com a referència
a la davantera, va empatar arran
d’una centrada d’Aitor que va rematar Aleix Alemany. A la represa
va ser quan el derbi fou elèctric.
La Rapitenca va tenir 3 ocasions
per fer l’1-2. Però el Tortosa va
respondre, amb els minuts, amb
ràpides accions que van suposar-li diverses oportunitats, una
d’elles amb 3 rematades als pals.
S’arribava al final i ja en afegit,
una pilota del visitant Àngel a
l’espai va culminar-la Naigel per
fer l’1-2, aprofitant el desajust
local en defensa. Passaven 5 minuts quan es va xiular una falta a
la frontal de l’àrea rapitenca (primer van haver unes mans però
la falta posterior no va existir).
Nabil, amb un llançament magistral, va empatar. El visitants
van queixar-se molt del criteri
desigual amb els fores de joc.

Jordi Roca, de la Cava: “l’Ametlla
es va avançar de penal molt rigorós. Després vam estar uns 20
minuts que ens va costar molt i
l’Ametlla va gaudir d’alguna ocasió. Poc a poc vam tenir mes
profunditat, empatant a la sortida
d’un córner, amb el gol de Sergi, i a les acaballles de la primera
part Imanol va gaudir d’un parell
d’ocasions clares, fent un pal. A
la represa vam marcar el 2-1 i el
partit ja va ser més travat. Vam
tenir vàries opcions per sentenciar i al no fer-ho vam haver de
patir fins el final”. Xavi Subirats,
de l’Ametlla: “el resultat no va ser
just. A la primera part, de penal,
vam fer el 0-1 i vam tenir opcions
per ampliar l’avantatge. Ells van
fer un joc directe però vam controlar-ho. Sense merèixer-ho, arran d’un córner, ens van empatar.
Per la represa vam reestructurar
l’equip perquè vam tenir dues
lesions. Vam seguir pressionant
dalt, però en una jugada en què
ens van agafar a la contra, ens
van fer el 2-1. Llavors el joc ja va
ser molt travat. Els vam tancar i
vam poder empatar. Van haver
diverses situacions per a fer-ho.
Content de l’actitud i del treball”.

Pau Alegria, mister del Catalònia: “vam marcar molt aviat
però al cap de pocs minuts l’Alcanar va empatar arran d’un tret
des de fora de l’àrea i la pilota
va ser desviada per un defensa
nostre. A partir d’allí va ser un
monòleg i cada pilota a l’esquena de la defensa visitant va
ser una ocasió clara davant del
porter. Vam arribar al descans
amb un 5-1 que ja va sentenciar.
Vam fer fins i tot més ocasions.
A la segona meitat va baixar el
ritme i vam marcar un altre gol,
tenint altres ocasions. Va ser un
partit dominat per natros, generant moltes ocasions. Ells van
protestar molt per fora de joc,
el segon gol nostre. El proper
partit anem a Benissanet i jo
crec que serà molt complicat
perquè ens haurem d’adaptar a
un camp de terra”. Miquel Cervelló, de l’Alcanar: “no vam estar bé. No vam entrar al partit,
tot i contrarrestar l’1-0 de forma
ràpida. Just vencedor el Catalònia, un molt bon equip, a qui, a
més, li va sortir tot força bé i ja
al primer temps va sentenciar.
Res, aprendre dels errors i a millorar el proper partit”.

El Benissanet va guanyar el Santa
Bàrbara, amb un golàs de Carlos.
Robert, tècnic del Benissanet:
“victòria important, a còpia de
molt de treball i amb un gran gol
de Carlos després d’una bona
pressió de Jacob. El partit va ser
intens i crec que vam merèixer
la victòria, per l’esforç i actitud
dels jugadors tenint en compte
que vam haver de jugar molts
minuts amb deu”. De l’arbitratge,
el mister local deia que “no és fàcil xiular però van haver diverses
situacions que ens van perjudicar com el penal que trau fora
i l’expulsió quan hi ha una falta
anterior molt clara del Santa Bàrbara”. Chema, del Santa Bàrbara:
“a la primera meitat ells van estar
millor. Natros vam estar correctes en defensa però amb poca
profunditat en atac. La represa
es va posar de cara quan ells es
van quedar amb deu. Però quan
més tranquil.litat havíem de tenir, arran d’una errada nostra, el
Benissanet va aprofitar-la per fer
un gran gol. Ja vam jugar massa
precipitats. Els darrers 15 minuts
vam tenir més control però no
vam empatar, tot i haver generat
diverses ocasions clares”.

Juanjo Agustin, del Godall: “a la
primera meitat es va decidir el
partit; ells amb joc directe que
natros no van saber defensar
ens van marcar dos gols. A més,
natros vam fallar un penal que
ens hagués pogut posar dins
del partit. A la represa vam millorar i vam crear ocasions, fent
un gol. I quan semblava que podíem empatar, arran d’una errada nostre ens van fer l’1-3. Vam
intentar-ho a la desesperada i
vam tenir dues opcions que va
evitar el seu porter. Ja no vam
poder entrar en el partit. Va ser
una jornada en què les errades
ens van penalitzar molt”.
Miquel Campos, del Roquetenc: “el partit va començar
amb molt de ritme i ocasions
pels dos equips, tenint natros
més encert amb els gols de
Joel i Quim. Va haver una jugada clau quan Josué, amb una
gran intervenció, va aturar un
penal. A la represa, el Godall
va sortir amb molta empenta i
va marcar l’1-2. Vam passar per
uns minuts complicats però
arran d’un rebuig poc encertat
del porter local, Joel va establir
l’1-3 que va sentenciar”.

AMPOSTA B, 0
FLIX, 1

JESÚS I MARIA, 4 - OLIMPIC, 0

Andreu Cano, de l’Amposta B:
“sabíem que el Flix vindria amb
molta moral després de la primera jornada. Natros durant els
primers 20 minuts no vam poder
fer el que havíem parlat i ells van
estar millor. Una centrada lateral,
casi que sense perill, va propiciar un malentés i fou el gol en
pròpia porteria. Vam reaccionar
i vam fer dos pals i dos o tres situacions bones per empatar. A
la represa vam ser dominadors.
Vam fer un altre pal, creant vàries ocasions i vam dominar totalment la pilota i el joc. No vam
poder empatar. Estem en la segona jornada, però tema arbitral
s’ha de revisar. No potser que un
penal clamorós a favor nostre
acabe amb un jugador nostre
expulsat. I crec que l’àrbitre va
ser permisiu amb el Flix, tot i que
també admeto que la seua expulsió fou injusta”. Albert Lizaso,
del Flix: “victòria molt important
i treballada davant d’un equip
molt lluitador i que ens va crear moltes dificultats. Cal valorar
l’actitud de l’equip. Hem de seguir. Hem començat força bé la
lliga i això és bo per la confiança.
Però queda molt”.

Josep Maria Torres, director esportiu del J i Maria: “va ser un
partit que vam tenir-lo dominat.
A la primera part, ja aviat vam disposar d’ocasions clares. L’Olímpic va tancar-se atràs per tal de
concedir les mínimes oportunitats i buscar sortir al contraatac.
El primer gol va ser de Jonathan
López que va culminar amb una
vaselina una passada a l’espai de
Jordi Borràs. El 2-0 seria obra de
Jonathan, de penal. Poc després,
Jordi Borràs faria el 3-0 amb un
xut de la frontal i acte seguit Toni
Calafat va assolir un autèntic golàs. A la segona part, l’Olímpic va
continuar tancat i el ritme ja va
baixar. Alguna ocasió per ampliar
el marcador però el porter visitant va tenir una gran tarda”. Joel,
de l’Olimpic: “partit on només

BREUS

vam ser competitius els primers
15min. Quan el Jesús es va posar per davant al marcador, ja no
vam ser competitius, ni vam defensar bé. Posteriorment, sobre
el minut 25, per un penal, ens van
expulsar amb roja directa a Joel i
a la vegada el Jesús i Maria es va
posar amb el 2 a 0. Llavors es va
acabar el partit. A la segona part,
infinits canvis del Jesús i Maria perquè al descans ja anàvem
4-0. Un partit en què competint
de tú a tú el resultat hauria pogut
ser d’escàndol”. Joel afegeix que
“falta molt per poder ser competitius: entrenar més, fitxar més jugadors, anar amb més canvis als
partits i poder crear alguna ocasió de gol. Contra el Jesús i Maria
ni tant sols vam xutar entre els 3
pals”.

** El partit de la propera jornada entre el Roquetenc i el J. i Maria es
disputarà a l’Aldea. A Roquetes s’està fent resembra de la gespa. I al J
i Maria no li anava bé el canvi perquè a l’Aube es fan unes reformes.
** Al partit de la jornada passada entre la Cava i l’Ametlla, un cop havia
finalitzat, va haver-hi una batussa, arran d’un enfrontament entre un
jugador d’un equip i un altre de l’altre.
** Abans del partit entre el Catalònia i l’Alcanar, el president del club
canareu, Miquel Agustí, va fer un obsequi al club local per les col.
laboracions del Catalònia després dels desperfectes pels aiguats.

GANDESA, 2 - CORBERA, 1
Triomf del Gandesa en el derbi
de la Terra Alta (2-1), contra el
Corbera. Un gol de Saumell a la
segona meitat va decidir.
Ivan Romeu, tècnic del Gandesa:
“partit que es va complicar molt:
vam tenir més la pilota a la primera meitat però no vam poder posar el ritme que havíem
plantejat que havíem de posar.
Vam marcar aviat però ells ens
van empatar i després el Corbera va jugar ben tancat i natros
no vam poder generar ocasions
perquè va faltar continuitat en
el joc i, a la vegada, profunditat.
A la represa, tot i tenir diverses
opcions, el fet de no marcar ens
va portar certa precipitació. Vam
marcar el 2-1 i penso que vam
acumular mèrits per fer-lo. Al
final, estem ara justos d’efectius
i ens va costar acabar amb més
ritme. En tot cas, crec que vam
ser justos guanyadors davant
d’un rival que va treballar molt”.
Per les diverses baixes, el Gandesa va utilitzar jugadors del filial
i un juvenil.
Ruben Viudez, tècnic del Corbera: “va ser un partit molt
competit. Nosaltres vam sortir a
plantar-li cara al Gandesa des de

bon començament. I, tot i rebre
l’ 1-0, l’equip va seguir treballant
aconseguint l’empat i donant
sensacions de perill cada vegada que sortia. A la represa vam
seguir igual, continuant sent un
equip ordenat i seriós fins al minut 20 que el Gandesa va marcar
el 2-1. No vam llançar la tovallola
i vam seguir creient amb les nostres possibilitats, buscant l’empat però al final no va poder ser.
Content amb els meus jugadors
que van fer un gran partit malgrat tenir dos baixes importants.
També el Gandesa tenia baixes
importans però tot i això crec
que l’afició va veure un gran partit. A seguir treballant que estic
segur que els resultats arribaran”.
En la propera jornada, el Gandesa es desplaça al camp de
l’Ametlla mentre que el Corbera
rebrà el Tortosa B.
Diumenge passat, al camp del
Gandesa, el club va fer un homenatge d’agraïment a Maria
Vandellòs per la seva encomiable i altruista tasca al front de
l’equip femení durant els seus
dotze anys d’existència.
(Facebook CF Gandesa)
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CF CAMARLES

JOAQUIN CELMA

EQUIP DE LA SETMANA
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EQUIPS DE LA JORNADA. SEGONA EQUIPS DE LA JORNADA
TERCERA I QUARTA
(ASCÓ, 1A I 2A CATALANA/TERCERA CATALANA)
JAWAD

NACHO

RABASSÓ

IAN

(Ulldecona)

(Flix)

(Ampolla)

(Amposta B)

JOEL ROIG

ERIC
(Ebre Escola)

ALEIX

(Roquetenc)
QUIM

(Catalònia)

(Amposta)

MATIAS

AVANTE

(Rapitenca B)

(M Nova))
VERDEJO

JOEL

JONATAN

(Ascó)

(Tortosa)

(J i Maria)

MOHA

UBALDE

(Aldeana)

(Gandesa)

ALMESTOY
(Corbera)
SERGI BEL

VICTOR

CARLOS

(Camarles)

TOP SECRET
· L’Ulldecona va fitxar a Ion
però no rep la baixa. Entenc
la posició de l’Alcanar però
en aquestes categories tenir
a un jugador sense jugar ho
veig injust. A La Sénia ja va
passar amb Callarisa i, finalment, va cedir i li va donar.
· Ha baixat el nivell d’arbitratges? No ho sé. Només
sé que molts equips s’han
queixat dels arbitratges, entre
ells Rapitenca B i Amposta B.
Em diuen que hi ha àrbitres
massa joves i poc preparatsa.

(Benissanet)

NABIL

(R Bítem)

(Tortosa B)

MANEL

JOAN

DIDAC

(Rapitenca)

(Godall)

(Perelló)

· Per la fusió del Tortosa i l’Ebre

També cal considerar que hi ha
molts partits i potser no sobren
els àrbitres.
· Becerra va tornar a jugar uns
minuts amb l’Amposta després
de lesió. I Valcàrcel no va ser
convocat; en principi s’ha informat que fou perquè no va
poder entrenar durant la setmana passada per temes laborals.
· ’Chapeau’ a la Rapitenca, ha
duplicat aquesta temporada el
número de socis. En té ara més
de 600.

PAULINO

Escola hi ha 900 nens al futbol
Base. Veurem quants arriben
al primer equip els propers
anys. Això és també aplicable
a altres clubs, que tenen molts
jugadors al seu futbol base.
· No obstant, també cal dir que
al Tortosa actualment quatre
juvenils entrenen amb el primer equip (Dani Casas, Pau
Cid, Joan Gisbert i Dani Bel). I
aquesta temporada té menys
dependència dels jugadors de
Tarragona.
· Chimeno, per un cop de pilota a l’ull jugant a pàdel, va haver de ser operat per un despreniment de retina. Aquesta

setmana ja va jugar uns minuts.
El membre del cos tècnic de
la Rapitenca B, Carles (va jugar
tretze temporades a la Rapitenca de porter), va fer debutar
a Chimeno d’infantil i ara tornen a estar junts. Quantes voltes dóna la vida.
· La saga dels Torres és ADN
Jesus i Maria. Aquesta temporada, David al filial. Albert juga
al primer equip, sent el més
veterà, amb gran pundonor.
I José Maria, vinculat a l’àrea
tècnica. Tot un exemple de família.
· Un entrenador del futbol
ebrenc va tenir diverses setmanes la foto de Luis Enrique

BREYNER

(la Cava)

(Camarles)

GERARD
(Ametlla)

al seu pèrfil de what.

· Rècord Guines a Tortosa.
Fa set anys només es podia
veure un equip amateur. Ara,
quatre. Dos de l’Ebre i dos del
Tortosa.
· Només té 40 anys, Aleix Robert.
Dissabte va marcar 3 gols i en
farà més de 20 a la lliga.
· Fa pocs dies un directiu es va
endur a la seva dona un cap
de setmana a un Spa a Salou.
Un altre, la va portar a Sevilla.
Tinguin cura de les seves
dones, núvies o amigues, el
futbol absorbeix molt massa
temps.
Doneu més sorpreses.

LA JORNADA
· Dues jornades i cap equip
ha guanyat dos partits a la 1
catalana. A la 2a catalana els
candidats Amposta i Tortosa
tenen dificultats (els de Camarero van patir i es van emportar molt premi). Els partits
són molt Igualats. A la Tercera
catalana els favorits pateixen
per guanyar. I la Quarta està
més renyida que mai. És el
futbol de la igualtat. Veurem
moltes sorpreses.
· Després de dos anys, el Sant

Jaume va tornar a guanyar un
partit. Per al mister Anton va ser
un dels dies més feliços després
de dues temporades tan dures
amb golejades i anant en molts
partits molt justos d’efectius.
· Si el Gandesa no guanya més
folgat és per les nombroses
baixes que té (Gumi, Genis,
Jose Ramon, Dilla, Montxu,
Roger, Revuelta). Aquesta setmana anaven convocats 4 jugadors del filial i un del juvenil.
· La Cava, tot i guanyar els dos

partits per la mínima, té un
equip per donar moltes alegries
a la seva parròquia.
·1000 espectadors al camp
del Reus!. Més que fa uns anys
quan no passaven dels 500.
·Fitxatge amortitzat de Joel
Marigot. Marca en tots els
partits. Però a aquest Tortosa
li costarà pujar de categoria.
Diumenge va vèncer i va fer els
seus mèrits però el resultat fou
enganyós. En qualsevol cas,
penso que aquest equip a la

segona volta donarà més de sí.
·La Rapitenca, dos partits imbatut però no ha guanyat. Com
diu Teixidó: “l’important és l’ordre dels jugadors al camp. Les
victòries arribaran”.
· L’Ascó no arrenca a la Tercera RFEF. Potser l’equip és molt
jove. Tampoc té massa sort amb
decisions arbitrals, més bé al
contrari.
En tot cas, la tònica ha de canviar en les següent jornades. Si
no, patirà molt.

· Pinta molt bé aquest Camarles; tres partits dues victòries i
bona imatge a Tortosa on merèixer millor Sort. I a Ulldecona
que es nota la mà del míster
Xavi Castillejo, un gran admirador de Simeone.
·M’agrada aquest Roquetenc i
el seu projecte: dels seus fitxatges, 5 juvenils.
Va perdre el primer partit per la
mínima contra el Catalònia i va
guanyar a Godall. Bon treball
del mister Carlos Gilabert.
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4A CATALANA

MASDENVERGE, 4
GINESTAR, 2

TIVENYS, 3
LA GALERA, 0

OLIMPIC, 2
PINELL, 2

AMETLLA B, 3
GANDESA B, 1

XERTA, 3
FATARELLA, 1

Va ser el partit boig de la jornada. El Masdenverge va acabar
guanyant el Ginestar en un partit
elèctric, amb múltiples ocasions.
D’entrada, el Ginestar va començar més posat i va ser dominador
del joc i va gaudir de diverses
ocasions, avançant-se amb el
0-2. Va tornar a crear possibilitat l’equip de Morales per deixar
encarrilat el duel. Però del 0-3
es va passar a l’1-2 en la recta final del primer temps, quan
arran d’una falta, el local Eric va
posar dins del partit al seu equip.
A l’inici de la represa, el Masdenverge empatava, arran d’un gol
en pròpia porteria dels visitants.
El partit ja es va trencar. El Ginestar va poder avançar-se de nou
amb un penal que el porter local
va aturar. Del 2-3 es va passar
al 3-2 quan el Masdenverge ja
havia reaccionat. El partit va ser
una bogeria amb ocasions a les
dues àrees, sent el conjunt local
més contundent quan va marcar el 4-2 que ja va ser definitiu.
El Ginestar va perdonar més en
moments determinats i els locals
cal destacar que van tenir capacitat per sobreposar-se després
de no començar bé el partit.

El Tivenys va vèncer la Galera
i continua progressant (3-0).
Chiqui (minut 7), Pau Mauri (35)
i Robert (90) van marcar.
David Montardit, president del
Tivenys: “vam començar dominant i creant perill i fruit d’això
ens vam avançar abans dels 10
min en un xut llunyà. A partir
del gol vam disposar d’alguna
ocasió més que no es va poder materialitzar, fins passada
la mitja hora que vam anotar
el segon. A partir del 2-0, a la
represa, davant no vam tenir
l’encert de fer el tercer gol que
ens donés tranquil.litat i el rival
va disposar, aprofitant indecisions nostres, d’ocasions per
entrar al partit. Esta fou la dinàmica de la confrontació fins
que en temps afegit, mitjançant una falta, vam fer el tercer
i definitiu gol”.
El Tivenys és cinquè amb 7
punts. Rebrà demà dissabte
a l’Ametlla B que també té 7
punts.
La Galera, per la seua part, jugara als eu camp contra el filial
del Jesús i Maria, en la cinquena jornada del campionat de
lliga a la Quarta catalana.

Emilio Pedrola, de l’Olímpic:
“el Pinell va dominar la primera
part i va disfrutar de bones ocasions, marcant el 0-1. Tot seguit
vam empatar en una jugada
embolicada dins a l’àrea. I just
abans de la mitja part el Pinell
tornava a marcar i feia justícia al
marcador. A la segona part ells
van baixar la intensitat i el partit es va igualar sense haver-hi
moltes ocasions. Vam empatar
de nou en una de les poques
aproximacions a l’àrea visitant. A partir d’aquest moment
(min85) els visitants es van volcar a l’atac per mirar de fer el
gol de la victòria, però aquest
no va arribar tot i crear bones
ocasions. Tornàvem a tenir
nombroses baixes i cal valorar
molt el punt davant d’un molt
bon rival”. Blai, del Pinell: “com
ens ha passat en altres partits,
no materialitzem les ocasions
que creem i, a més, les indecisions que cometem al darrera
ens penalitzen molt. Vam tenir
opcions per a decidir amb el
0-1 i també a la segona meitat, però no vam ser efectius i
l’Olimpic va empatar quan havia
creat poques possibilitats”.

To, tècnic de l’Ametlla B: “vam
fer un gran partit. Vam fer un
bon treball per tapar espais i no
deixar-los circular la pilota i vam
poder, a més, sortir a la contra.
Tot i aixì, ells es van avançar amb
el 0-1. Però l’equip no va baixar
el ritme i va empatar. Penso que
l’1-1 al descans no era just perquè havíem tingut més opcions.
A la represa el Gandesa va reaccionar i va sortir intens i va tenir
un parell d’opcions. Arran d’una
falta, un tret impressionant d’Albert va ser el 2-1 i l’equip va
crèixer i va llegir bé la situació
de Partit. Amb un altre gran gol,
d’Àlex, va venir el 3-1 davant
d’un rival que em va agradar i
ha estat, fins ara, el millor que
he vist. La victòria nostra va ser
merescuda. Bona feina, actitud i progressió. Estic orgullós.
Hem de seguir”. Sergi Vidal, del
Gandesa B: “a la primera meitat,
l’Ametlla ens va superar amb un
bon plantejament. Però va ser
llavors quan natros vam marcar.
No obstant, l’1-1 al 43 ens va fer
mal. A la represa, vam reaccionar i quan estàvem millor, ells
ens van fer el 2-1 i després va
arribar el 3-1”.

Des de Xerta es deia que “la fatarella va ser un rival molt seriós.
Natros ens vam poder avanaçar amb un penal que no vam
transformat. A partir d’aquí, fins
el descans, la Fatarella va estar
millor i va fer el 0-1. A la represa,
vam dominar i vam generar,
capgirant el marcador amb dos
grans gols. Amb el 3-1 vam tenir ofici i vam mantenir el resultat. Victòria treballada i estem
segurs que amb les jornades, la
Fatarella donarà guerra. Hem de
seguir, tocant de peus a terra,
amb modèstia, mantenint la línia ascendent dels darrers anys,
sabent que hem de continuar
igual que fins ara. La categoria
és competida i ha pujat el nivell”.
Des de la Fatarella: “com el partit
de l’Olimpic, la primera part nostra fou casi que per emmarcar.
Toni va parar un penal i l’equip va
estar molt bé, fent el 0-1. A l’inici de la segona part potser vam
sortir una mica confiats i el Xerta
ens va sorprendre amb 2 gols i
després ja no vam poder remuntar. Tot i la derrota, bon partit
(sobre tot a la primera meitat).
Poc a poc anem millorant”.
classificació. 4a. jornada 4

EBRE ESCOLA B, 0
CATALÒNIA B, 2

S JAUME, 1
PERELLÓ B, 0

El Catalònia B va sumar el primer
triomf de la temporada, al camp
de l’Ebre Escola B (0-2). Partit
igualat en el que l’Ebre va fer una
bona pressió a la sortida de pilota dels visitants i així va opder
crear ocasions per haver marcat.
No obstant, segons Dani, mister jesusenc, “vam reaccionar
i amb una bona transició es va
filtrar una bona passada a l’esquena rival que Ruiz ha definit va
aprofitar per aconseguir el 0-1
driblant al porter. El gol ens va
permetre estar més ben posats
i a les acaballes de la primera
part, Aleix Alegria, va transformar
una falta directa des de la frontal
per ampliar l’avantatge abans del
descans. A la represa, vam sortir
amb amb les idees més clares i
això ens va comportar tenir el
control del partit i una sortida de
pilota més neta. El partit estava
controlat i vam poder ampliar el
marcador amb 3 ocasions molt
clares i un gol anulat. També
dir que l’Ebre no va defallir i va
tenir una opció molt clara per
posar-se en el partit. Finalment,
l’efectivitat, el domini de la situació i la serietat defensiva foren
claus per a la victòria”.

Anton Flores, mister del Sant
Jaume: “va ser un partit bastant
igualat, en què a la primera meitat natros vam estar millor. A més
del gol, vam fer 3 ocasions per
poder encarrilar-lo. El Perelló a
la represa va reaccionar i ens va
tancar i va tenir oportunitats i va
fer mèrits per empatar. Vam acabar defensant-nos molt bé i Xavi
va fer bones intervencions. La
veritat és que el club s’ho mereixia, després de més de dos anys
sense guanyar i per tot el viscut.
Estem treballant en un projecte
de futur, intentant que el cadet
actual sigue la base del primer
equip en uns anys i mentre anar
competint i creixent”. Joan Subirats, mister del Perelló: “a la primera meitat, natros vam estar un
xic confiats i vam jugar poc concentrats, i això ens va suposar diverses errades i el Sant Jaume va
aprofitar-ho per marcar amb un
tret de fora de l’àrea. A la represa
vam reaccionar, amb una altra
actitud, sent més verticals, pressionant més amunt i vam crear
bastantes ocasions però no vam
poder materialitzar-ne cap. Va
ser un atac i gol. Mereixiem com
a mínim l’empat”.

equip

GF

GC PNTS

1.Masdenverge 13
4
10
2. Xerta
8
2
10
3. Gandesa
12
4
9
4. Ginestar
12
7
7
5. Tivenys
9
6
7
6. Ametlla
9
7
7
7. Olimpic
8
7
7
8. Pinell
9
5
6
9. Camarles
3
2
6
10. Catalònia
4
4
4
11. Perelló
2
2
4
12. J i Maria
4
3
3
13. S Jaume
1
0
3
OLIMPIC SUEPESIO A JESÚsA EL
14. Ebre Escola 2
8
1
CAP DE SETMANA PASSAT
15. La Galera
2
11
1
16. La Cava
0
10
1
Partit xerta
17. Aldeana
4
11
0
18. Fatarella
4
13
0

Després de més de dos anys, el Sant Jaume va tornar a guanyar. “El
club s’ho mereixia. Ens ha costat molt fer l’equip i sabem quines són
les nostres possibilitats. Però és un projecte de futur per potenciar
els equips base i que el cadet actual pugue servir en uns anys per
tenir jugadors que pugen al primer equip, com ja està passant ara.
Això il.lusiona i per això he seguit”, deia Anton Flores, tècnic del Sant
Jaume.

*PROPERA JORNADA 4a.
dissabte. Tivenys-Ametlla (16h);
Catalònia-Camarles
(16.30h);
Perelló-Xerta (17h); Aldeana-Masdenverge (17h). diumenge: La
Galera-J i Maria (15.45h); Fatarella-Ebre (16h); la Cava-Gandesa
(16.30h); Pinell-S Jaume (16.45h);
Ginestar-Olimpic (17h).

BREUS: *Eulogio Giné no segueix a la banqueta de la Cava B: “hem arribat a un acord per rescindir els
vincles per motius meus”, deia el tècnic. La Cava està gestionant l’arribada del nou entrenador.
*Els partits de la jornada passada Camarles-J i Maria i la Cava-Aldeana es jugaran el dia 4 de desembre.
*Dimarts es va disputar la represa del partit Pinell-Masdenverge, suspés al seu dia al minut 3 amb el 0-0.
El partit va acabar 1-1. Els visitants, molt ben posats a la primera meitat, van fer el 0-1 i van tenir un altra
opció. El Pinell va reaccionar a la represa i va anar tancant al rival. A manca de cinc minuts, un malentés
entre un central i el porter del Masdenverge va comportar que aquest darrer toqués la pilota amb la mà
fora de l’àrea. Fou expulsat i un jugador de camp es va posar sota els pals. De l’acció d’estratègia de la
falta va arribar l’empat definitiu.

esports

DIARI MÉS EBRE • divendres 15 d’octubre / 2021

CLUB HANDBOL AMPOSTA HANDBOL
El triomf es resisteix (24-24)

L’Amposta Lagrama va empatar
a casa contra el Benidorm (2424). Repartiment de punts entre
dos conjunts de la part baixa
a la taula. El conjunt d’Alacant
va arribar a Amposta sense haver-hi sumat cap punt en les
tres jornades anteriors.
Referent al matx, va ser molt
igualat en tot moment, com així
ho indica el 12-12 del descans i
el 24-24 final.
Les màximes avantatges dels

equips van ser el el 0-3 inicial
pel Benidorm al minut tres de
partit, i el 9-6 als dinou minuts
de l’encontre. A partir d’aquí
partit molt disputat, on qualsevol dels dos conjunts haguessin
pogut endur-se la victòria, en
tenir tots dos equips possessió
de pilota per poder desnivellar
el marcador als minuts finals.
Cal destacar els 9 gols de Gemma Gálvez i les intervencions d’
Alu a la porteria.

ITE-DV7
Torneig 2022

El Torneig Internacional Terres
de l’Ebre 2022 torna “amb més
força que mai”. Tindrà lloc del
15 al 17 d’abril.
Es preveuen categories noves: infantil futbol 11 afegint-la
a prebenjami, benjami i alevi.
L’objectiu també és ampliar
les seues per altres municipis
ebrencs.
Hi haurà participació d’equips
internacionals de les academies de David Villa: New York,
Canadà, Puerto Rico, San Diego, República Dominicana i al-

gun més que s’està treballant
per concretar.
Es preveu que aquesta setmana es pugui confirmar la presència d’un club Top a nivell
estatal.
L’objectiu de l’organització és
fer un torneig, el 2022, amb
rècord de participació.

El torneig
tindrà lloc
del 15 al 17 d’abril

Centre Esports
Tortosa

Resultats de la segona jornada: Sènior masculí: H Terrassa-CE Tortosa (32-26).
La mala dinàmica del final
de les dues parts va acabar
condemnant a l’equip tortosí. El proper partit serà a casa
contra el Molins de Rei, diumenge 12h (Ferreries)
Juvenil masculí: CET-Ràpid
de Cornellà (20-22). Proper
partit: serà a Guissona, demà
a les 12.30h. Juvenil femení: CET-Amics H Canonja
(20-17). Proper part a Molins, demà 12 hores; Cadet
masculí: CET-CH Vilamajor
(30-31). Proper partit, demà
a les 20 h. a la pista UE Sarrià. Infantil masculí: Vilanova
i la Geltrú-CET Roig (11-11).
Propera jornada descansa.
Infantil masculí blanc. Amics
H Canonja-CET. Partit suspès per un possible Covid a
l’equip local.
En la propera jornada, l’equip
tortosí rebrà el Cambrils el
diumenge a les 10 al pavelló
de Ferreries.

Breus
** L’equip de l’empresa HIFE
participarà des d’avui i durant
el cap de setmana als Rànking
Games de La Pobla de Mafumet. És l’única empresa de les
Terres de l’Ebre que competeix
en aquesta prova.
** Lliga futbol sala Terres de
l’Ebre. Jornada 2.
FS Benifallet-Toscà 1-5
Inter Rasquera-Ebre Escola 3-4
CFS Roquetes-Marisc Mediterrani 6-5
Dertochip-Campredó 2-4
TM Tortosa-FFMotors Deltebre
3-2
Toscà, Ebre Escola i Campredó
són líders havent guanyat els
dos partits.
** L’Handbol Club Ampolla va
guanyar a la pista de l’Esplugues del Llobregat (20-37).
Victòria en el primer desplaçament en el que van demostrar,
per segona setmana consecutiva, el seu bon moment.
** El patinador de Parets, Pau
Garcia, entrenat per Òscar
Molins i Manel Vilarroya s’ha
proclamat campió del món en
modalitat lliure al Paraguai. Per
la seua part, Andrea silva, també entrenada per Manel, fou
subcampiona del món en la
modalitat lliure de la categoria
absoluta.
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EL PERELLÓ
17a Milla urbana
Al Perelló s’estan acabant de
preparar tots els detalls organitzatius per a la Milla Urbana
que tindrà lloc el dissabte dia
23 d’octubre a partir de les 17
hores. Aquest any, s’espera la
participació de clubs de la zona,
així com d’esportistes vinguts
d’arreu del país. Aquest encontre esportiu s’ha fet un lloc dintre dels calendaris esportius del
territori, durant el mes d’octubre. L’any 2020 amb motiu del
COVID, no va poder fer-se l’edició quan tocava. Enguany amb
la millora sanitària, l’Ajuntament
ha volgut programar de nou
aquesta cursa ràpida i per asfalt.
Hi haurà categories des de patufets fins a veterans, així com
masculí i femení. Entre els tres
primers classificats se’ls donarà
trofeus, i també hi haurà premi
per al primer classificat local
de cada categoria. En categoria d’absoluts, s’ha establert una
gratificació econòmica per als
tres primers classificats (1r- 150
€, 2n 120 € i 3r 90 €)

VOLEI ROQUETES

Derrota en el debut
a la Superlliga 2

El sènior masculí del Club Volei Roquetes va fer, el cap de setmana passat, el debut històric a la Superlliga 2. El primer partit,
amb un desplaçament a Mallorca contra e Club Volei Muro, es
va saldar amb una derrota per 3-1 amb parcials (25-21/25-21/1725/25-19). El proper serà a casa contra el CV Mediterraneo. Un
dia també per a la història per ser el debut, en este cas a casa.
D’altra banda, el sènior femení del CV Roquetes va guanyar (3-0)
contra el Bellvei. El cadet masculí va perdre (1-3) contra el Salou.
El juvenil femení va vèncer (3-0) davant del Cubelles. L’infantil
femení Blau va perdre (3-2) a Torredembarra on també va caure
l’infantil femení Blanc, per 3-1. El cadet femení va perdre (0-3)
contra el Cubelles. L’infantil masculí Blau i el Blanc van vèncer
0-3 a Reus i a Cunit.
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gastronomia

CURRY
MASSAMAN
Avui viatgem fins a Tailàndia de
la mà d’Arròs Montsià per preparar una de les varietats més
famoses de curri: el curri Massaman. Aquesta varietat de curri
es pot cuinar amb dos tipus de
carns, d’una banda, hi ha el curri
Massaman de vedella, que és el
que avui prepararem o també el
curri de pollastre. Aquest és un
plat deliciós amb una textura
molt cremosa, sabor, aroma i
matisos forts. Al cuinar a foc lent,
estovem la carn i empapem tots
els ingredients amb el seu sabor.

INGREDIENTS 30 UNITATS:
• 400 g. Arròs Montsià Basmati
• 600 g. carn de vedella
• 400 g. patates pelades
• 400 ml. llet de coco
• 200 ml. aigua
• 2 fulles llorer
• 1 ceba
• 25 g. cacauets torrats
• 25 g. sucre
• 3 cullerades pasta de curry
Massaman
• 3 cullerades salsa de peix
• 2 cullerades pasta de tamarinde
• oli vegetal

PREPARACIÓ:
Posar en una olla un raig d’oli
vegetal i afegir la pasta de cur-

amb MÉS EBRE
SORTEJA
15 ENTRADES
Per divendres 15/10/2021.
Més info:
www.mesebre.cat
Facebook: diarimesebre

ri Massaman. Separar la pasta
poc a poc, afegir un rajolí de llet
de coco i remoure bé. Afegir la
carn de vedella tallada en trossos grans i barrejar-la bé amb la
pasta de curri. Després, incorporar el llorer i l’aigua i remenar.
Tapar l’olla i deixar-ho cuinar a
foc mitjà durant 20 minuts. A
continuació, afegir les patates, la
resta de llet de coco, el sucre, la
pasta de tamarinde i la salsa de
peix. Remenar-ho tot i deixar-ho
cuinar-tapat altres 20 minuts.
Mentrestant, en una cassola
incorporar aigua freda, l’Arròs
Montsià Basmati i una mica de
sal. Quan l’aigua comenci a bullir, tapar la cassola, posar el foc
baix i cuinar durant 18 minuts.

Per finalitzar, incorporar la
ceba, els cacauets i cuinar-ho
tot sense tapar durant uns 15
minuts més.

serveis
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IMMOBILIÀRIA // TREBALL // FORMACIÓ//

SE LA TASAMOS Y COMPRAMOS, AL PRECIO
LLAMENOS (ZONAS BAIX EBRE Y MONTSIA
(abstenerse corredores e inmobiliarias)

Contacto telfs:
642066150 - 688303880
Sr. Javier.
ORACIÓ A L’ESPERIT SANT
Esperit Sant. Tu que m’aclareixes tot, que il·lumines tots
els camins perquè jo arribi al meu ideal. Tu que em dónes el
do diví de perdonar i oblidar el mal que em fan i que en
tots els instants estàs amb mi, jo vull en aquest curt
diàleg agrair-te per tot i confirmar una vegada més que
mai més em vull separar de tu, per major que sigui la il·lusió
material. Desitjo estar amb tu i tots els meus estimats en
la gràcia perpetua. Gràcies per la teva misericòrdia vers a mi
i els meus. (la persona haurà de resar aquesta oració tres
dies seguits sense dir l’encàrrec, dintre de tres dies serà
aconseguida la gràcia per més difícil que sigui). MJC

àries

21/03 al 20/04

taure

21/04 al 21/05

SE TRASPASA
POR JUBILACIÓN

CASA DE LATINAS

TORTOSA

Isadora

TORTOSA
6 3 2 1 4 6 386 667 250 912 602 572 637
MARTINA

609 367 681

Con vela encendida
pedir un favor
negocio, dos
imposibles:
1 Padrenuestro
9 Avemarías
durante 9 días
Publicarlo pronto
P.F.

¡Ven a
DISFRUTAR! Travesti

SEXO MASAJES Y
SEXO, MASAJES Y MUCHO MÁS...
CON UNA
MUCHO MÁS.
GUAPÍSIMA
HERMOSA
LLAMANOS
LATINA JOVEN ACTIVA PASIVA

TIENDA DE VENTA DE
MATERIAL ELECTRICO Y
DE FONTANERIA. ZONA
CENTRICA, EQUIPADO
PARA CONTINUAR
CON EL NEGOCIO Y
TRANSPASO DE CLIENTES.
EN AV. GOLES DE L’EBRE,
347 DE DELTEBRE

REZAR A
SANTA RITA

SERVEIS // RELAX

CUIDADORA
PERSONAS
MAYORES

TORTOSA

¿QUIERE USTED VENDER
SU FINCA CON CASA O MASÍA?
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RELAX
LATINAS,
24 HORAS.
TAMBIÉN
SERVICIO
A HOTELES Y
DOMICILIO

MUCHOS AÑOS DE
EXPERIENCIA, SERIA
Y RESPONSABLE
DISPONIBILIDAD
INMEDIATA,
ZONA TORTOSA

672 380 013

bessons

cranc

21/05 al 21/06

22/06 al 23/07

877 075 973

lleó

24/07 al 23/08

verge

24/08 al 23/09

Secció patrocinada per:

Tot i que habitualment ets força
autònom, no dubtis
en demanar ajuda si
la necessites, potser
estàs sobrepassant
les teves forces. Ets
humà i necessites
descansar.

Si estaves esperant
un augment de sou
o un millor lloc de
treball, pots tenir
bones notícies. Et
preocupes una mica
més per la salut i
demanes algunes
proves i diagnòstics.

Et planteges la paternitat, però no et
decideixes perquè
l’economia no és del
tot estable. Tot i això
sents que potser ha
arribat el moment
de deixar la teva
empremta al món.

Més optimisme.
Deixes enrere una etapa i inicies, esperançat,
un nou període. Hi ha
una conversa pendent
amb la parella o bé
amb un familiar, que
ja no es pot demorar
més.

A la feina pot haver-hi
alguns moments
tensos perquè teniu
diferències d’opinió.
Potser et tocarà
pactar un terme mitjà
per conservar la feina
o perquè regni la
tranquil·litat.

Si tens fills caldrà
fer alguna compra
per ells, sigui roba
o tecnologia. No
ho miris com una
pèrdua econòmica,
possiblement serà
necessari. Modifiques la dieta.

balança

escorpí

sagitari

capricorn

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

aquari

peixos

TELÈFONS D’INTERÈS

Si tens exparella
pot provocar-te tota
mena d’emocions
negatives amb les
seves paraules. No
entris en provocacions ni t’aferris al
que et fa mal. Allibera’t de la tristor.

Si no tens parella,
t’enfoques en
trobar-ne, però no
vols cometre errors
i ets més conscient
del que vols. Una
persona et mira amb
bons ulls, però tu ni
te n’has adonat.

Pots començar una
relació sentimental
basada sobretot en
l’amistat. Deixa que
les coses passin. Ja
prendràs decisions.
A la feina podrien
atribuir-te més
responsabilitat.

Compte amb les
friccions amb la
família política. Val
més posar distància i
no entrar en guerres.
Possible retrobament
d’allò més curiós
amb una amistat de
fa molts anys.

L’aspecte Neptú/
Plutó, facilita aprofundir en el teu món
emocional i entres en
contacte amb què
cal transformar. Pot
sorgir una oportunitat laboral que ja no
esperaves.

EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES (AMBULÀNCIES)

24/09 al 23/10
A la feina segueixes
practicant la prudència i esperes que
sigui el moment de
moure fitxa. Possible
desacord amb la
parella per una
qüestió relacionada
amb els fills.

24/10 al 22/11

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03
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a l’última

PROJECTE EMMA

A PUNT D’ACONSEGUIR ELS 150.000 €
EN DONACIONS, CELEBRA EL DIA MUNDIAL DEL
CÀNCER DE MAMA AMB UNA GALA SOLIDÀRIA

EL MÉS EBRE EL GENER DEL 2020 JA VA
PARTICIPAR EN EL LLANÇAMENT DE LA
CAMPANYA PER RECAPTAR DONACIONS.
ES NECESSITAVEN 150.000 € I AVUI, EL
PROJECTE EMMA, JA ÉS UNA REALITAT.
Veure entrevista al Dr. Carlos López, investigador, i una persona implicada i compromesa amb aquest projecte a l’Hospital de Tortosa
Verge de la Cinta. Un projecte iniciat per la Fundació Dr. Ferran per
a la recerca en càncer de mama, i impulsat pel grup de recerca en
patologia oncològica i bioinformàtica de la Gerència
Territorial de les Terres de l’Ebre de l’Institut Català de la Salut.

ENTREVISTA AL
DR. CARLOS LÓPEZ
A LA NOSTRA WEB
www.mesebre.cat
O ESCANEJANT EL QR

