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L’AMIC celebra la seua 24a Assemblea a la Ràpita

                     P3

L’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC) va celebrar l’Assemblea General 

Ordinària a la Ràpita. Més de vuitanta associats van assistir a la trobada anual que realitza 

l’Associació, per fer balanç del darrer any, explicar els nous objectius i debatre els reptes de futur.

« « Sí, però... Sí, però... »»
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La nit del dissabte 30 d’octubre 
al diumenge 31 se retardarà 1 

hora el rellotge. 
A les 3:00h del matí 

seran les 2:00h.
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EDITORIAL
Plantar arbres tot i sabent 
que mai descansarem
a la seva ombra

Edita:

És ben cert que hauríem de 
pensar en demà i demà 

passat, en els nostres fills, filles, 
nétes i néts, en els que vénen 
darrere nostre i que podran, 
ells i elles, descansar a l’ombra 
dels arbres que no hem talat i 
d’aquells que plantem avui.
El titular retrata amb crueltat el 
nostre món actual on talem més 
arbres dels que plantem, una 
manera d’afavorir inundacions i 
escalfament global, entre altres. 
Quan
deixarem de desforestar per 
començar a reforestar? Potser 
hi haurà una resposta després 
la  COP  26, que serà de l’1 al 12 
de novembre? Què és la COP26 
i que és lo que pretén?
COP, és un acrònim, un argot 
diplomàtic per referir-se a les 
197 nacions que van accedir a la 
Convenció Marc de les Nacions 
Unides sobre el Canvi Climàtic en 
una reunió celebrada el 1992. Allí 
van ratificar combatre la interfe-
rència humana i estabilitzar els ni-
vells d’emissió de gasos d’efecte 
hivernacle a l’atmosfera. Aquesta 

és la vigèsima sexta ocasió en la 
qual es reuneixen els països per a 
la convenció, d’aquí lo de COP26. 
I  natros, des del nostre territori, 
que podem fer?
Pos, plantar arbres. Sí, però no de 
qualsevol manera. Tothom sap els 
beneficis dels arbres per a la vida 
a la Terra, i de vegades  ,  inclús 
s’ha convertit en una activitat co-
mercial popular, per a les empre-
ses, plantar arbres o donar suport 
a altres formes de restauració de 
l’hàbitat, és una manera de com-
pensar el seu impacte ambiental 
i, per tant, pagar els danys que 
causen per les seves activitats. 
Davant l’empitjorament del can-
vi climàtic, plantar arbres sembla 
ser un mitjà privilegiat per captar 
el diòxid de carboni que continu-
em alliberant a l’atmosfera. Les 
mateixes Nacions Unides dispo-
sen de sistemes que proporcio-
nen a les comunitats locals i als 
governs algun tipus d’assistència 
financera per animar-los a salvar 
els arbres de la desforestació. Per 
tant, algunes grans empreses han 
integrat aquesta economia de re-

Veure edicions anteriors a la nostra web www.mesebre.cat

paracions en els compromisos de 
la seva política de responsabilitat 
social. Una nova forma de  ren-
tat  ecològic que fan servir les 
empreses. Però sovint no respec-
ten les normes essencials perquè 
aquest “gest” sigui útil i durador. 
Ni ens imaginem què fan els ar-
bres per nosaltres... Les seves ar-
rels eviten l’erosió del sòl, el seu 
dosser proporciona ombra; les 
seves fulles es descomponen en 
nutrients beneficiosos per a les 
plantes que alimenten el bestiar. 
Els arbres també proporcionen 
hàbitat per a molts animals i una 
gran quantitat de productes es-
sencials per als nostres estils de 
vida i economies. També ajuden a 
marcar els límits i juguen un paper 
espiritual, cultural i social vital en 
moltes comunitats de petits agri-
cultors. Però som natros los prin-
cipals responsables dels arbres 
plantats a la nostra terra, i és fo-
namental que els projectes disse-
nyats per organitzacions externes 
siguin pensats i implementats 
amb prudència i en interès dels 
habitants. Per tant, anem al tanto, 
perquè pitjor encara seria plantar 
arbres indistintament perquè pot 
fer més mal que bé. Alguns bos-
cos, amb una biodiversitat molt 
rica, són arrasats amb finalitats 
agrícoles o industrials, i després 
són substituïts per plantacions 
d’una sola espècie, sovint esco-
llides pels seus rendiments ràpids 
i les parcel·les, plantades en mo-
nocultiu com a part de la refores-
tació, mai no podran presentar 
una biodiversitat tan rica.

Durant un procés de reforestació 
o reforestació, cal prendre decisi-
ons sobre quines espècies es re-
planten: autòctones o exòtiques, 
versàtils o de creixement ràpid, 
boscos que es regeneren de for-
ma natural o no. No obstant això, 
aquestes opcions essencials de 
vegades són objecte d’una ava-
luació deficient, especialment en 
la selecció d’espècies. Per exem-
ple, l’eucaliptus és un exemple 
bastant edificant aquí. Sovint és 
escollit pel seu ràpid creixement 
i rendibilitat econòmica, aquest 
arbre es planta generalment en 
terrenys on és totalment exòtic i 
no és adequat per acollir-lo. En 
requerir una quantitat conside-
rable d’aigua, sol assecar l’aigua 
subterrània i competir amb les 
espècies locals...
A Europa, la substitució dels rou-
res autòctons de fulla ampla per 
coníferes de creixement ràpid ha 
suposat un augment del 10% de 
la cobertura forestal al continent 
en comparació amb l’era prein-
dustrial. Tanmateix, aquests nous 
arbres absorbeixen molt menys 
el carboni que les espècies origi-
nals, capturen la calor de manera 
més eficient, intensificant així els 
efectes de l’escalfament global. 
La replantació d’arbres a cegues 
pot ser la font de nous problemes 
i la nostra participació com a co-
munitat és crucial perquè tingui 
un sentit real. Cal pensar-hi de 
manera intel·ligent i per davant, i 
això significa consultar a la gent 
local per triar les espècies amb 
criteri.

El grup de residències 
per a persones grans 

L’Onada Serveis ha 
començat a organitzar 
accions solidàries per 
La Marató de TV3,  que 
enguany se celebra el 19 de 
desembre i suma esforços 
per la investigació sobre la 
salut mental. 
Segons l’Organització Mun-
dial de la Salut, s’estima que 
mil milions de persones al 
món presenten algun pro-
blema de salut mental i que 
una de cada quatre persones 
experimentarà algun trastorn, 
en algun moment de la vida.

Com cada any, els centres 
de dia i residències L’Onada 
preparen activitats de forma 
autònoma, com elaboració i 
venda de productes gastro-
nòmics, manualitats o bin-
gos.

Malgrat que enguany moltes 

de les activitats són internes 
al centre, i les aportacions 
provenen de familiars i pro-
fessionals, en alguna ocasió 
s’obren a l’exterior. Per exem-
ple, la residència L’Onada de 
la Ràpita va muntar una pa-
rada de productes artesanals 
a la Fira Orígens, celebrada el 
segon cap de setmana d’oc-
tubre. El centre de la Sénia 
també va aprofitar el merca-
det de verdures municipal per 
vendre panellets de castanya.

Des dels serveis centrals de 
L’Onada s’organitzen dife-
rents accions per recollir fons 
per a aquesta causa. Ja està 
en marxa la venda de pots de 
gel hidroalcohòlic, que s’han 
distribuït a tots els centres, i 
aviat s’anunciaran més ini-
ciatives. Al web de L’Onada 
Serveis s’hi recull tota la in-
formació de la campanya so-
lidària (enllaç al QR del car-
tell).

L’Onada Serveis torna a recaptar 
fons per La Marató de TV3

En els darrers anys L’Onada 
Serveis ha fet créixer la re-
captació destinada a La Ma-
rató de TV3:  els anys 2018 i 
2019, la suma va superar els 

21.000 €, i fins i tot l’any pas-
sat, en plena pandèmia i res-
triccions sanitàries als centres 
residencials, es va aconseguir 
recollir més de 10.000 €.
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SALUT: 
PETICIONS 
Des de Tortosa, el conse-
ller de Salut, Josep Maria 
Argimon,  s’ha endut altres 
peticions, com l’execució 
del projecte del nou CAP de 
Jesús, que s’ha presentat a 
l’ajuntament i que tindria 240 
metres quadrats en un espai 
annex a l’Hospital de la Santa 
Creu, la reforma del CAP Baix 
Ebre, així com la implicació 
de la Conselleria perquè es 
generin estudis de Medicina 
al Campus Terres de l’Ebre 
de la URV. “És necessari per 
aportar talent al territori 
i millorar l’Hospital Verge 
de la Cinta de Tortosa”, ha 
reivindicat Meritxell Roigé, 
alcaldessa de Tortosa.

UN NOU HOSPITAL 

Les juntes de personal de 
l’Hospital Verge de la Cinta 
de Tortosa (HVCT) i l’Atenció 
Primària de les Terres de 
l’Ebre es van reunir aquest 
dimecres amb el conseller de 
Salut, Josep Maria Argimon, 
i li van reclamar la cons-
trucció d’un nou hospital de 
referència al territori. No ha 
agradat als sanitaris que el 
conseller es limités a respon-
dre, sobre ampliar l’actual 
HVCT o fer-ne un de nou, 
que “no s’aturarà res i que 
estan oberts a alternatives”. 
“És una magnífica resposta, 
digna del manual del políti-
cament correcte”, critiquen. 
Argimon va rebre una llista 
de reivindicacions, com crear 
places estructurals per “fer 
atractiva” la regió sanitària 
de l’Ebre i l’oberta dels punts 
d’Atenció Primària tancats.

Garanteix que el projecte per ampliar l’Hospital 
de Tortosa continua sense renunciar “a res”

El conseller de Salut, Josep 
Maria Argimon, ha assegurat 
que el projecte per ampliar 
l’Hospital Verge de la Cinta de 
Tortosa (HVCT) no s’atura i que 
la comissió tècnica està treba-
llant per “salvar esculls” i fer-lo 
possible, sobretot pel que fa 
al trasllat del principal dipòsit 
d’aigua de Tortosa i la conser-
vació de l’entorn patrimonial 
protegit. “Seguim actuant, no 
aturem res, però no ens tan-
quem a res”, ha dit. En canvi, 
no ha concretat si això signifi-
ca que el Departament de Salut 
tingui sobre la taula la possibili-
tat de projectar, a més llarg ter-
mini, un nou hospital de refe-
rència per a les Terres de l’Ebre. 
El conseller ha assegurat que el 

cost de l’ampliació de l’HVCT 
encara no s’ha quantificat.
El conseller ha normalitzat que 
la comissió de seguiment se-
gueixi desgranant el projec-
te mentre es resolen aspectes 
com el trasllat del principal di-
pòsit d’aigua de Tortosa, que 
l’alcaldessa Meritxell Roigé ha 
avançat que es portarà al parc 
Nivera, en un solar de serveis. 
El consistori també veu a bé fer 
les modificacions del planeja-
ment urbanístic que requereix 
el projecte. “Ja està tot resolt i 
cal continuar i veure com es fa 
i com se li dona contingut”, ha 
demanat l’alcaldessa.
Roigé ha demanat que el pro-
jecte “no tingui aturador” per-
què s’arrosseguen molts anys 

de retard “per tenir un hospital 
en condicions i de referència”. 
Perquè l’ampliació sigui efec-
tiva també ha reclamat que 

els pròxims pressupostos de 
la Generalitat contemplin par-
tides per a la continuació del 
projecte. 

L’alcaldessa de Tortosa referma la necessitat 
d’executar l’ampliació de l’hospital

EL CONSELLER DE SALUT

Assemblea de l’AMIC a la Ràpita
L’Auditori Sixto Mir de la Ràpi-
ta va acollir la 24a Assemblea 
General Ordinària de l’AMIC. 
Més de vuitanta associats van 
assistir-hi, per fer balanç del 
darrer any, explicar els nous 
objectius i debatre els rep-
tes de futur. El president de 
l’AMIC, Ramon Grau, va obrir 
l’assemblea i va destacar que 
“l’AMIC és un referent en tot 
l’espai en llengua catalana. Un 
espai que ens facilita la vida 
a les publicacions en l’elabo-
ració de continguts i donant 
resposta a les necessitats 
dels mitjans”. El president de 

la Generalitat, Pere Aragonès, 
també va assistir, de forma vir-
tual, per adreçar unes paraules 
als assistents: “en un moment 
en què hi ha molta informació 
és més essencial que mai la 
feina dels mitjans de comuni-
cació per fer arribar informa-
ció contrastada a la ciutadania, 
per fer emergir els debats i per 
avançar en drets individuals i 
col·lectius”. A l’assemblea es va 
presentar la memòria d’activi-
tats de l’Associació, els serveis 
que ofereix l’AMIC i els resul-
tats de l’any 2020, que amb 
un augment dels ingressos del 

10% ha superat els 2.426.000 
€. Així com el nombre total 
d’associats que han arribat 
als 470 -181 mitjans en paper 
i 289 mitjans digitals-, xifres 
que no deixen de créixer des 
del 2014. Amb l’afegit que, del 
total de mitjans de l’AMIC, 251 
estan auditats per OJD, PGD 
o OJDinteractiva, un fet únic 
a l’estat espanyol. També es 
van presentar les novetats més 
destacades d’enguany. A més, 
es van mostrar els objectius 
de treball i el 25è aniversari de 
l’AMIC que se celebrarà el prò-
xim any. Es van destacar diver-

ses campanyes. Per un costat, 
des de l’AMIC es va crear “Obrim 
la finestra a la informació de 
proximitat”. Per l’altre, es van 
impulsar dues campanyes per 
fomentar el consum de la cul-

El conseller va visitar diferents equipaments de Salut ebrencs
El conseller de Salut, Josep 
Maria Argimon, va visitar di-
mecres i dijous diferents equi-
paments de salut de les Terres 
de l’Ebre. Durant la visita ter-
ritorial, Argimon va se rebut a 
l’Ajuntament per l’alcaldessa 
de Tortosa, Meritxell Roigé, 
just abans de fer una visita a 
l’Hospital de Tortosa Verge de 
la Cinta. Més tard, va inaugu-
rar el nou equip de radioterà-
pia de l’Hospital Sociosanitari 
de la Santa Creu de Jesús de 
Tortosa. Així mateix, el conse-
ller es va desplaçar a Amposta, 
on va visitar la Fundació Pere 
Mata Terres. Es va reunir amb 
la direcció del centre i visitarà 

la unitat d’aguts. Seguidament, 
es va traslladar a L’Aldea, on 
fou rebut per l’Alcalde de l’Al-
dea Xavier Royo, Irene Negre 

 Va inaugurar el nou 
equip de radioteràpia 
de l’Hospital de Jesús 

El conseller va inaugurar el nou equip de radioteràpia de l’Hospital de Jesús.

tura arreu del país, anomenada 
“Territori Cultura”. Així mateix 
amb l’Euroregió, els mitjans de 
l’AMIC van cobrir la campanya 
de recollida de residus “Let’s 
Clean Up Europe”.

Diputada al Parlament i Tinent 
Alcalde, i Carlos Gilabert regi-
dor de Salut. Va visitar el CAP 
de la població, on es va reunir 

amb la direcció i professionals 
de l’equip d’atenció primària.
Dijous, el conseller Argimon 
fou rebut per l’alcalde d’Ascó, 
Miquel Àngel Ribes, a l’Ajunta-
ment de la població i també va 
visitar el consultori municipal 
d’Ascó. Finalment, es desplaçà 
a l’Hospital Comarcal de Móra 
d’Ebre on es va reunir amb la 
direcció i els professionals del 
centre.
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RECORD A MARIA 
GRIÑÓ  
Una altra de les novetats que 
ha apuntat l’alcaldessa Merit-
xell Roigé, en la proximitat 
de Tots Sants, és la col·locació 
d’una làpida al nínxol on repo-
sen les restes de Maria Griñó. 
L’Ajuntament, en contacte 
amb descendents de la família 
a la qual pertany la sepultura, 
ha dissenyat la inscripció 
que servirà per recordar la 
figura de Griñó: al 1836, va 
ser afusellada en el marc de 
la primera Guerra Carlina, 
com a represàlia contra les 
accions que havia comandat 
el general Ramon Cabrera. 
Ara, una inscripció recordarà 
el lloc on van ser dipositades 
les restes després de passar 
per diverses inhumacions.

‘MOZART RELOAD’     
L’espectacle ‘Mozart reload’ 
unirà les partitures del com-
positor austríac amb la música 
electrònica i la dansa.
El teatre auditori Felip Pedrell 
de Tortosa acollirà el 13 de 
novembre la proposta creada 
per l’artista Joan Bagés.

BEATIFICACIÓ DE 
4 SACERDOTS    
Quatre sacerdots operaris 
màrtirs seran beatificats a la 
catedral de Tortosa demà dis-
sabte. Serà el primer procés 
d’aquest tipus que acollirà la 
catedral i que comptarà amb 
més de 500 acreditats per 
assistir a l’acte central de la 
beatificació. Els sacerdots van 
ser martiritzats durant la per-
secució religiosa de segle XX 
a Espanya, rebran l’ordenació 
per part del cardenal Marcello 
Semeraro que presidirà la 
cerimònia (Canal TE).

PREMI ESMUC    
Maria Subirats, exalumna de 
l’Institut Cristòfol Despuig 
i de l’Escola i Conservatori 
de Música de la Diputació a 
Tortosa, ha estat guardonada 
al V Premi Esmuc a Treballs 
de Recerca de Batxillerat amb 
l’obra “Interpretació filosòfica 
i hermenèutica de la segona 
simfonia de Gustav Mahler”.

FESTIVAL FELIP PEDRELL

La Plataforma en Defensa de 
l’Ebre (PDE) presentarà al·le-
gacions contra el Pla Hidro-
lògic de la conca de l’Ebre 
2021-2027 a mitjans d’aquest 
desembre. El moviment anti-
transvasament denuncia que 
el pla manté els mateixos ca-
bals ambientals de l’anterior i 
que per primer cop s’hi reco-
neix un transvasament a una 
altra conca: l’aprovat de cinc 
hectòmetres cúbics anuals per 
a Santander. “El pla és la per-
dició de les Terres de l’Ebre, 

el seu enfonsament ambiental 
i socioeconòmic, per tant, no 
s’ha d’aprovar tal com està”, ha 
afirmat a l’ACN el seu portaveu, 
Manolo Tomàs. La plataforma 
ha celebrat aquest dissabte el 
primer acte presencial, després 
de la pandèmia, a Tortosa, on 
ha explicat el document hidro-
lògic i les seves propostes per 
aturar-lo.
El portaveu de la PDE també ha 
recordat que el Pla de defen-
sa del delta de l’Ebre es limita 
a moviments de sorres litorals i 

només preveu una inversió de 
18 milions d’euros, destinats, 
principalment, a estudis. Per tot 
plegat, des de la plataforma te-
nen previst celebrar una assem-

blea general a principis de l’any 
vinent on es decidirà el calen-
dari de noves mobilitzacions 
per aturar el pla hidrològic de la 
conca de l’Ebre. (ACN)

La 36ena edició recordarà el compositor i pedagog 
tortosí a les portes del centenari de la seua mort

Tortosa ja té a punt el 36è festi-
val de música Felip Pedrell. Tin-
drà lloc al teatre auditori que 
porta el nom del compositor 
tortosí del 5 al 27 de novem-
bre, amb una programació que 
comptarà amb una marcada 
presència d’autors de les Terres 
de l’Ebre i que es nodreix d’un 
ventall d’estils molt divers, amb 
el rerefons de la música clàssi-
ca com a fil conductor. Una de 
les propostes més destacada 
serà la interpretació de l’obra 
lírica ‘La Matinada’, composta 
pel mateix Felip Pedrell i estre-
nada al 1905. Esta peça sonarà 
el divendres 19 i el dissabte 20 
de novembre, interpretada per 
l’Orquestra de Cambra de Tor-
tosa, amb direcció Ricardo For-

ner i la participació de la sopra-
no Cecília Aymí, José Andreu al 
vestuari, Jaume Martínez a la 
producció i Mireia Andreu a la 
direcció escènica.
Esta actuació servirà per reco-
nèixer la figura de Felip Pedrell 
en el marc de la Capital de la 
Cultura Catalana Tortosa 2021, 
just a les portes de l’any vinent, 
quan se’n commemorarà el 

BREUS

centenari de la mort.
Hi ha altres propostes progra-
mades fins el tradicional con-
cert de Santa Cecília a càrrec 
de la Banda Municipal de Mú-
sica de Tortosa, sota la direcció 

de Juanjo Grau, que anirà a be-
nefici de la Creu Roja Tortosa. 
El concert tindrà doble sessió 
la tarda i el vespre del dissab-
te 27 de novembre i servirà per 
cloure el festival.

Del 5 al 27 de 
novembre, el teatre 
auditori que porta el 
seu nom acollirà sis 

concerts

La PDE presentarà al·legacions contra el Pla Hidrològic de 
la conca de l’Ebre al desembre

Espai per al dol gestacional i 
perinatal al cementiri

L’Ajuntament crearà durant els 
pròxims mesos un espai per al 
dol gestacional i perinatal al 
cementeri. Es tracta d’un espai 
per a que les famílies que han 
perdut un nadó durant la ges-
tació o poc després del nai-
xement puguen disposar d’un 
lloc de recolliment i de record 
en un moment tan dur. El con-
sistori ja ha començat la trami-
tació per poder habilitar este 
espai, amb vista a poder-lo 
fer realitat durant l’any vinent. 
L’alcaldessa, Meritxell Roigé, 
ha anunciat esta actuació en la 
proximitat de Tots Sants. Com 

ja s’ha fet els últims anys, s’ha-
bilitarà el servei de bus llança-
dora. Les expedicions estaran 
disponibles la tarda del dia 31, 
entre les 14.15 h i les 18 h, i el 
dia 1 de novembre durant tot 
el dia, des de les 8.10 h fins les 
18 h. El bus farà parades a la 
cantonada del carrer Despuig 
i Teodor González; a la con-
fluència de l’avinguda de la 
Generalitat i el carrer Artur An-
guera; a l’avinguda de la Gene-
ralitat, cantonada amb el car-
rer mossèn Bellpuig, i al carrer 
l’Ampolla, abans de la pujada al 
cementeri.

“El pla és la perdició 
de les Terres de l’Ebre, 

el seu enfonsament 
ambiental i 

socioeconòmic”

Pressupostos participatius, 
amb una llista de 65 propostes

Els pressupostos participatius 
de Tortosa d’este 2021 em-
prenen la fase definitiva amb 
l’inici de la fase de votació. 
Des de dilluns i fins a la nit del 
14 de novembre, totes les per-
sones que a 31 de desembre 
del 2020 tinguessen 16 anys o 
més i que en aquell moment 
constessen empadronades a 
Tortosa poden triar entre les 
diverses propostes que han 
quedat validades.
La xifra de propostes a vota-
ció se situa en 65, després que 
els serveis tècnics municipals 
hagen fet la validació tècnica i 

econòmica de les 247 accions 
rebudes per part de la ciutada-
nia. 
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L’Ajuntament d’Amposta congela els
impostos i taxes per l’any vinent
L’Ajuntament d’Amposta con-
gela els principals impostos i 
taxes municipals per a l’exer-
cici de 2022, amb els vots a 
favor dels regidors de l’equip 
de govern d’Esquerra Repu-
blicana i els vots en contra de 
Som Amposta, Partit dels So-
cialistes i Junts. Paral·lelament 
a la proposta de no incremen-
tar la pressió fiscal, després de 
“regularitzar” impostos i taxes 
l’any passat, les ordenances 
inclouen també bonificacions 
per “fomentar l’ús d’energies 
renovables en habitatges i em-
preses i també el reciclatge en 
activitats industrials, comerci-
als i de serveis”, segons l’alcal-
de, Adam Tomàs.
Així, els habitatges tindran bo-
nificacions de fins al 50% de 
l’IBI durant cinc anys fins a la 
meitat del total de la inversió 
i per a un mínim autoconsum 
del 30%. Els espais comuns 
d’edificis plurifamiliars podran 

beneficiar-se d’un 5% de boni-
ficació per cada habitatge amb 
la resta de condicions dels ha-
bitatges. En el cas de les em-
preses, aquesta bonificació ar-
ribarà al 20% durant tres anys 
per a un 30% del cost total i un 
mínim del 20%. 
El govern municipal bonifica-
rà el 95% de l’impost d’obres i 
construccions (ICIO) per aque-
lles construccions, instal·laci-
ons o obres en les que s’incor-
poren sistemes d’aprofitament 
tèrmic o elèctric de l’energia 
solar per a l’autoconsum, sen-
se que la bonificació superi els 
1.000 euros. També el 95% per 
construccions, instal·lacions o 
obres en les que s’incorporen 
sistemes d’aprofitament tèrmic 
o elèctric de l’energia solar per 
a l’autoconsum. D’altra banda, 
el ple  va aprovar una modifi-
cació de pressupost que, entre 
d’altres mesures, preveu una 
amortització de préstec d’1,3 

milions d’euros que, segons 
Tomàs, deixarà el consistori 
amb un 47% d’endeutament. 
Segons ha apuntat, des de juny 
del 2015 fins aquest moment, 
l’Ajuntament ha amortitzat 13 
milions, 6 milions dels quals, 
de forma extraordinària, situ-
ant l’endeutament en un 22% 

per sota d’aquell any. En aquest 
cas, la proposta va rebre el su-
port d’Esquerra Republicana, 
el Partit dels Socialistes i Junts 
per Amposta i el vot en contra 
de Som Amposta.
La sessió plenària no va deba-
tre cap moció perquè cap grup 
municipal en va presentar

BREUS 
**PLE. L’alcalde, Adam To-
màs, va defensar la proposta 
de congelar els impostos i 
taxes per al 2022 assegurant 
que “la congelació d’impostos 
és una molt bona notícia. La 
pressió fiscal que hi ha sobre la 
ciutadania continua sent més 
baixa ara que la que hi havia 
al 2015 quan ERC va entrar a 
govern; nosaltres l’hem baixa-
da”. L’oposició, però, va titllar 
la proposta d’insuficient i va 
posar sobre la taula que no hi 
havia cap tipus de rebaixa. Sí 
que van valorar positivament 
les bonificacions per afavorir 
la implantació de sistemes 
d’energies renovables en llars 
i empreses i el reciclatge en 
indústria, comerços i serveis.
** L’AJUNTAMENT i l’Insti-
tut d’Estudis Comarcals del 
Montsià impulsen la 16a edició 
del Premi Literari de Teatre 
La Carrova, per aficionats i 
professionals de l’escriptura. 
Data límit: 1 de desembre. Les 
obres han de ser originals i inè-
dites, escrites en català i sense 
compromisos de publicació ni 
representació.

BREUS
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RUTA DE TAPES 
En la presentació que han 
fet Deltebre i Sant Jaume 
d’Enveja de la primera edició 
de la ruta de tapes conjunta, 
l’alcalde de Sant Jaume, Joan 
Castor Gonell, ha ressaltat 
que “és molt important que 
els ajuntaments impulsem 
els productes locals i que ho 
féssim de la mà dels restau-
radors. Les accions conjuntes 
ens permeten arribar més 
lluny ja que junts tenim més 
força i podem oferir un mi-
llor servei als veïns i veïnes”.  
La padrina d’aquesta edició 
és la cuinera Ada Parellada, 
premi Creu de Sant Jordi 
com a reconeixement a la 
seva trajectòria. Al web 
www.deltebre.cat es poden 
consultar les diferents 
tapes i també els horaris 
corresponents de degus-
tació, que varien depenent 
de cada restaurador. Volta 
i Tapa’t s’inicia avui diven-
dres i finalitzarà el dia 28 de 
novembre. El preu de la tapa 
més la beguda és de 3.50€. 
Deltebre i Sant Jaume, més 
enllà de la lluita contra la 
regressió, també treballen 
conjuntament amb altres 
accions com són el cas de 
la plataforma comunicativa 
Delta.Cat i la botiga online, 
el DeltaMarket. En tot cas, 
la bona relació entre els dos 
consistoris obre la porta a 
noves col·laboracions per 
així seguir prestant un millor 
servei a la ciutadania de les 
dues poblacions.

MÉS 
NOTÍCIES L’Ajuntament inicia la urbanització 

del carrer Sant Francesc
A finals de la darrera setmana 
es van començar els treballs 
d’arranjament i d’urbanitza-
ció del carrer Sant Francesc, 
ubicat al centre comercial de 
La Cava. L’actuació, que té un 
cost econòmic del voltant dels 
130.000€, està prevista que 
finalitzi durant el mes de de-
sembre d’aquest any i perme-
trà l’habilitació d’aparcaments 
i voreres, el soterrament de la 
línia elèctrica i l’asfaltatge del 
carrer. L’alcalde de Deltebre, 
Lluís Soler, ha explicat que 
“aquestes obres suposen la 
continuïtat de les diferents in-
versions que com a Ajuntament 
de Deltebre estem planificant i 
executant per tal de millorar 
la imatge de poble”. D’aquesta 

manera, més enllà de les dife-
rents fases d’adequació de vo-
reres, que es van efectuant any 
rere any, i a banda del carrer 
Sant Francesc, en breu també 
s’iniciaran les obres del carrer 
Guifré el Pilós, del carrer Club 
Nàutic i del carrer Riu Besòs, i 
també l’adequació dels serveis 
del carrer Riu Ebre.
La urbanització dels carrers 
sorgeix d’un procés de partici-
pació ciutadana amb els pro-
pietaris i propietàries dels car-
rers. En aquest sentit, es dóna 
la possibilitat d’urbanitzar o no 
el carrer, i en el cas que l’opció 
d’urbanitzar sigui l’escollida, 
es preveuen tres opcions d’ur-
banització atenent al cost de 
l’execució de l’obra.

L’actuació té un cost econòmic del voltant dels 
130.000 euros

DELTEBRE

L’Aldea: noves millores al Cementiri Municipal
La regidoria d’Acció Urba-
na i Rural de l’ajuntament 
de l’Aldea ha realitzat noves 
actuacions de millora al ce-
mentiri municipal dintre del 
pla de millores al cementiri 
2020/2022. Xavier Royo Al-
calde de l’Aldea: “des del pri-
mer dia vam creure oportú, 
que el cementiri tenia moltes 
coses a millorar i fruit d’un 
acord amb l’empresa Remsa, 
anem millorant i executant 
any rere any, moltes accions 
al cementiri municipal, a la 
vegada que un any més i tal 

com ja vam iniciar l’any 2020, 
procedirem a ornamentar el 
cementiri, per a millorar l’as-
pecte de cara Tot Sants”.
A les actuacions realitzades 
el passat any, com  la instal-
lació d’una porta automàtica 
d’accés al cementiri  i el tan-
cament de nínxols buits, es 
sumen les actuacions realit-
zades aquest any 2021, com 
la remodelació de la façana 
principal, la pavimentació 
del  pàrquing  de minusvàlids 
i passadissos d’accés interior 
per  usuaris amb mobilitat re-

duïda, enjardinaments de les 
parts interiors, col·locació de 
mobiliari urbà i engalanament 
ornamental.
Fernando Muiño Director Ge-
neral de Remsa Memorial SA: 
”Enguany complim el pla que 
teníem establert, i volem res-
saltar que s’ha donat accés a 
totes aquelles persones que 
visiten el cementiri, la nostra 
prioritat era atendre a la de-
manda de poder facilitar l’ac-
cés a qualsevol persona que 
tingui mobilitat reduïda. Tota 
l’obra s’ha destinat a la millo-

ra de l’accés. També enguany 
és un any extraordinari, ja el 
que el passat any teníem la 
pandèmia i molta gent no va 
poder anar al cementiri. Vo-

Deltebre i Sant Jaume organitzen Volta i Tapa’t, la 
primera ruta de tapes entre les dues poblacions

Amb el pont Lo Passador de 
rerefons, els municipis de Del-
tebre i de Sant Jaume han pre-
sentat la primera edició de la 
ruta de tapes conjunta. Sota el 
nom de Volta i Tapa’t, un total 
de 16 bars, restaurants i fleques 
participen en una iniciativa que 
té com a objectiu posar en re-
lleu el producte local i dinamit-
zar l’economia.
De fet, Volta i Tapa’t és una ini-
ciativa de l’Ajuntament de Del-
tebre, amb la col·laboració i 
suport de FECOTUR, que es re-
alitza des de l’any 2017 i que en-
guany, després de l’aturada per 
la COVID-19, s’impulsa de ma-
nera conjunta amb l’Ajuntament 

de Sant Jaume d’Enveja per 
“seguir sumant esforços, crear 
sinergies i cercar noves vies de 
col·laboració que ens perme-
tin projectar la marca Delta de 
l’Ebre, i els seus atractius com la 

gastronomia, des del cor i capi-
talitat que representem els dos 
municipis”, segons ha destacat 
l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler. 
Veure tots els restaurants, bars i 
fleques a  les planes. 12 i 13      

Un total de 16 bars, 
restaurants i fleques 

participen en la 
iniciativa

lem que enguany quan  fa-
cin la visita, com hi haurà un 
volum elevat de gent, sigui 
el més còmoda i confortable 
possible”.
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GALP MAR DE 
L’EBRE 
El GALP Mar de l’Ebre ha 
elaborat una sèrie de vídeos 
divulgatius que sota el nom 
“Diàlegs de la Mar de l’Ebre” 
pretenen analitzar i abordar 
el futur del sector pesquer i 
aqüícola a les Terres de l’Ebre. 
Per al GALP, garantir la con-
tinuïtat del sector forma part 
de l’estratègia de desenvo-
lupament local participativa 
(EDLP) que impulsen a la 
zona des de 2016. Per aquesta 
raó s’han preparat un seguit 
de converses entre diferents 
actors representatius del món 
pesquer, aqüícola i vinculats a 
l’economia blava i on aborden 
el passat, present i futur del 
sector des de diverses lògi-
ques i punts de vista i servei 
a la ciutadania de les dues 
poblacions. de les dues pobla-
cions. “Hem buscat diversos 
testimonis que de forma 
directa poden contribuir a un 
diàleg sincer i pròxim, que ha 
de servir per seguir dotant de 
present i futur l’activitat ma-
rítima a les Terres de l’Ebre” 
ha expressat el gerent del 
GALP Joan Alginet.  L’objectiu 
és dur a terme “una reflexió i 
que els i les joves que tinguin 
pensat dedicar-se al mar, 
tinguin testimonis de primera 
mà que els facilitin encami-
nar-se a la professió. Malgrat 
els moments de dificultat 
que travessa el sector, cal ser 
optimistes per aconseguir 
un sector preparat, modern i 
inclusiu”.

MÉS 
NOTÍCIES L’Ajuntament es pronuncia favorablement sobre 

el nou decret d’energies renovables
El govern de Catalunya va 
aprovar, aquest dimarts, el nou 
decret per regular els projec-
tes d’energies renovables, que 
pretén minimitzar l’impacte 
social dels projectes oferint un 
paper més actiu de la ciutada-
nia en tot el procés. D’acord 
amb el decret que vol impulsar 
el Govern, els promotors quan 
presentin un projecte per a la 
construcció d’un parc solar o 
eòlic, hauran d’acreditar que 
compten amb el suport inicial 
dels propietaris -d’almenys- el 
50% dels terrenys on s’ubica-
rà la instal·lació. A més, també 
hauran d’obrir la seva oferta a la 
participació pública. Donant a 
conèixer el projecte en mitjans 
de comunicació de la zona i or-

ganitzant reunions informatives 
amb veïns, cooperatives i ajun-
taments, que tindran la porta 
oberta per participar d’almenys 
un 20% del projecte a través de 
la propietat o del seu finança-
ment. L’alcalde de l’Ametlla de 
Mar, Jordi Gaseni, reacciona 
amb prudència al decret, vol 
llegir-ne la lletra petita, però 
està, en general, satisfet per-
què ara s’haurà de tenir més en 
compte els municipis i els pro-
pietaris. També recorda que en 
el cas de l’Ametlla de Mar es va 
modificar el POUM suspenent 
llicències, perquè no es pugui 
construir el parc eòlic Ametlló. 
Més enllà de la modificació del 
decret de renovables, el govern 
de la Generalitat treballa per 

fer les primeres passes per a la 
creació d’una energètica públi-
ca. Durant el primer semestre 
del 2022 s’haurà d’aprovar la 

llei de transició energètica, una 
llei que Gaseni també veu molt 
interessant. Més info a la plana 
14. (Notícia de La Cala Ràdio)

“A partir d’ara s’haurà de tenir més en compte
els municipis i els propietaris”

L’AMETLLA

El Perelló: nou projecte de musicoteràpia a la Residència d’Avis “Casa del Poble” 
Amb l’inici del curs esco-
lar 2021-22 l’Ajuntament del 
Perelló ha posat en marxa un 
nou projecte de musicoterà-
pia a la residència d’avis de la 
població. Els dimarts i dijous 
de 10.30 a 12.30h la profes-
sora de l’Escola de Música 
Municipal del Perelló -EMMP- 
Romina Rótulo (formada en 
pedagogia i musicoteràpia) es 
desplaça a la residència amb 
l’objectiu de desenvolupar el 
potencial i/o restaurar funci-
ons de la població d’avis i àvi-

es perquè puguin aconseguir 
una millor integració personal, 
en l’entorn i, conseqüentment, 
una millor qualitat de vida a 
través de la música. La inicia-
tiva complementa el progra-
ma d’obertura de l’EMMP a la 
població i s’uneix al projecte 
iniciat durant el curs 19-20 
“Taller d’estimulació infantil” 
dirigit a infants d’1 a 2 anys que 
té lloc els dijous de 18h a 19h 
a l’auditori de l’EMMP. Al taller 
d’estimulació infantil, el tam-
bé professor de l’EMMP Albert 

Curto (format en la teoria de 
l’aprenentatge musical prime-
renc d’Edwin Gordon), estimu-
la els infants mitjançant la mú-
sica i el joc perquè aprenguin 
a treballar els dos hemisferis 
del cervell de manera simul-
tània, es produeixi un desen-
volupament més ampli de les 
seves capacitats i s’enforteixi 
el vincle entre l’infant i els seus 
familiars. L’Escola de Música 
Municipal és un centre reco-
negut pel Departament d’Edu-
cació de la Generalitat des del 

curs 2009-2010. L’alcaldessa, 
Maria Cinta Llaó, recorda que 
disposar d’una escola de músi-
ca municipal és un valor afegit 
del qual se n’ha de beneficiar 
tota la població i és per això 
que aquests programes ajuden 

L’Ampolla: els restaurants participants en les Jornades 
Gastronòmiques de l’Arròs serveixen més de 1.500 menús

Els tretze restaurants que van 
participar en les XXII Jornades 
Gastronòmiques de l’Arròs de 
l’Ampolla van servir més de 
1.500 menús. 
Enguany, les Jornades van te-
nir lloc del 25 de setembre al 
10 d’octubre.
Coincidint amb l’època de la 
sega de l’arròs, un any més 
restauradors del municipi van 
preparar un seguit de propos-
tes que combinaven aquest 
producte amb d’altres de pro-
ximitat com peix de la llotja 
de l’Ampolla, marisc i vins DO 
Terra Alta, amb l’objectiu de 
promocionar l’oferta gastro-
nòmica de la zona.

Entre el ventall de propostes 
que els comensals podien tro-
bar en els menús dels diversos 
restaurants hi havia arròs de 
pop i rap, eriçó d’arròs amb 
anguila fumada sobre llit de 
melmelada de tomàquet, arròs 
amb llamàntol, arròs de ca-
magrocs i carpaccio de gam-
ba, farcellet de baldana d’ar-
ròs amb ceba caramel·litzada 

i anguila fumada, i arròs amb 
tonyina Balfegó, entre molts 
altres plats.
Com en anys anteriors, la mar-
ca d’arròs Nomen va col·la-

13 restaurants van 
participar a les XXII 
Jornades aquest any

a augmentar el valor cultural 
i educatiu de tot el municipi. 
La matrícula és oberta a tota 
la població. Més informació 
i activitats a: www.elperello.
cat i a xarxes socials @esco-
la_musica_perello.

borar amb aquesta iniciativa 
obsequiant els restaurants ad-
herits amb arròs perquè l’uti-
litzessin per elaborar els plats 
dels seus menús.
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LA CARRETERA 
DE LA VERGONYA: 
DUES MARXES 
LENTES  
La plataforma de #lacarre-
teradelavergonya convoca 
a la població i als mitjans 
de comunicació, aquest 
diumenge, en dues con-
centracions a les 10h; una 
concentració als sequesos 
de Poble Nou i una altra al 
camp de Futbol de La Ràpita 
per sortir en dues marxes 
lentes fins realitzar un tall 
i diferents accions al tram 
entre els tres ponts i el Pont 
de l’Encanyissada (terme i 
titularitat de la carretera: La 
Ràpita), un tram amb alta 
concentració d’accidents.

JORNADA ANUAL 
D’EDUCACIÓ 360  
La Jornada Anual d’Educació 
360 a les Terres de l’Ebre 
es va celebrar dissabte 23 
d’octubre, a l’Escola i Centre 
Professional de Música La 
Lira Ampostina. En la seva 
tercera edició, aquest any 
sota el títol “La qualitat de 
les experiències educatives 
amb visió 360”, la Xarxa de 
Terres de l’Ebre ha organit-
zat una jornada on centres 
educatius, ajuntaments i 
entitats reflexionaran sobre 
la qualitat de les oportuni-
tats i experiències educa-
tives des d’una visió 360. 
Durant l’esdeveniment, es 
van analitzar els criteris i les 
estratègies clau per incre-
mentar l’impacte i la quali-
tat dels projectes educatius, 
així com es van donar a 
conèixer diferents projectes 
i pràctiques d’Educació 360 
que s’estan desenvolupa-
ment a les Terres de l’Ebre. 
Entre elles l’experiència 
pilot de la implementació 
del Passaport Edunauta a 
Amposta, una eina educati-
va que reconeix i amplia les 
oportunitats d’aprenentatge 
del municipi i promou la cre-
ació d’ecosistemes educatius 
locals.

MÉS 
NOTÍCIES S’adjudica el projecte per reformar l’antic edifici 

de la Duana en el nou centre d’economia blava
L’Ajuntament de la Ràpita ad-
judica el projecte per refor-
mar l’antic edifici de la Duana 
en el nou centre d’economia 
blava de les Terres de l’Ebre a 
Gilabert Miró S.A. per un im-
port total de prop de 450.000 
euros. La creació del centre 
d’economia blava a la Ràpita 
suposarà l’existència d’un cen-
tre de referència per impulsar 
els nous models de negoci 
basats en l’economia blava a 
les Terres de l’Ebre. L’alcal-
de, Josep Caparrós, assegura 
que “aquest edifici emblemà-
tic i simbòlic del centre de la 
Ràpita s’acabarà convertint en 
un punt de referència de dina-
mització econòmica del nostre 
municipi i del nostre territori”. 

A més, Caparrós, argumen-
ta que “es tracta d’un centre 
que desenvoluparà polítiques 
econòmiques envers l’econo-
mia blava que ajudaran a dina-
mitzar sectors econòmics del 
nostre poble i que encaixen 
amb l’objectiu de l’estratègia 
marítima del Govern i que per 
tant, posicionen la Ràpita com 
un dels objectius principals de 
desenvolupament econòmic 
del nostre país”.
Des de l’Ajuntament es pretén 
adequar l’edifici en un espai 
d’empreses emergents per-
què puguin dinamitzar el seu 
teixit productiu, potenciant, 
al mateix temps, les sinergi-
es dels agents emprenedors 
de la zona, per tal d’impulsar 

i promocionar les activitats de 
recerca, desenvolupament i in-
novació que lideren. La creació 
del centre d’economia blava 
és una de les set operacions 
del projecte d’especialització i 
competitivitat territorial (PECT) 
Ebre Bioterritori.

 Centre de referència 
per impulsar els nous 

models de negoci 
basats en l’economia 

blava

LA RÀPITA

“Dones de la Mar. Sal a les venes” 
El Museu de la Mar de l’Ebre 
de la Ràpita acollirà la nova 
exposició. “Dones de la Mar. 
Sal a les venes” és una mos-
tra de fotografia i pintura que 
té l’objectiu de donar visibi-
litat a les dones marineres 
d’abans i d’ara. 
A més a més, la conferència 
inaugural dona tret de sortida 
al cicle “Històries de la Mar 
de l’Ebre”, que s’anirà cele-
brant cada divendres de no-
vembre a les 19’30h
“Aprofita per conèixer l’evo-

lució del món mariner en 
clau femenina”.
L’Associació Catalana de Do-
nes de la Mar, constituïda l’any 
2018 per agermanar totes les 
dones del sector mariner.

La plataforma de #lacarreteradelavergonya reclama 
l’execució de l’obra als pressupostos de 2022

El moviment que treballa per 
una reforma integral de la 
carretera que va de La Rà-
pita, passant per Poble Nou 
del Delta, fins a la Barra del 
Trabucador, denuncia de 
nou “el retard en les actuaci-
ons que les administracions 
s’han compromés a realit-
zar. Recordem que els alcal-
des d’Amposta i de La Ràpita 
van anunciar al 2019 que les 
obres començarien al 2021. 
Amb tot, a finals d’octubre de 
2021 encara no s’ha finalit-
zat la redacció del projecte i 
no hi ha cap calendari d’ac-
tuacions”. És per això que la 
plataforma exigeix “als go-

verns municipals, i als seus 
membres situats a la Diputa-
ció de Tarragona, que asse-
gurin la partida necessària als 
pressupostos de la Diputació 
de 2022 per poder executar 
l’obra”. 
Els activistes defensen que 
l’obra se pot fer tant “si la im-
pulsa la Diputació com si la 
impulsen els ajuntaments i la 

finança la Diputació -fórmula 
on també podria col·laborar 
la Generalitat, per exemple-”. 
Per tant, no seria una excusa 
l’etern retard del govern de la 
Generalitat en aprovar el pla 
zonal de carreteres de la de-
marcació; un pla zonal que 
els alcaldes assenyalen com a 
necessari per passar la titula-
ritat des dels ajuntaments cap 
a la Diputació. 
Per altra banda, la plataforma 
de la carretera destaca que 
la Diputació no està tenint 
en compte els coneixements 
dels usuaris per incorpo-
rar-los a la redacció del pro-
jecte.

Diumenge la 
plataforma convoca 
a la població en dues 

concentracions

Premi Talent Cambra 2021 
La iniciativa #Catalunya-
CleanUpChallenge, liderada 
pel canareu Robert Garcia 
Pano, amb la que “hem estat 
col.laborant des del Consell 
Comarcal del Montsià i els 
ajuntaments de la comar-
ca, ha rebut el Premi Talent 
Cambra 2021 en la catego-
ria de Medi Ambient i Entorn 
Natural. Enhorabona Robert 
per la teva perseverança en 
cuidar i millorar l’entorn. 
Aprofitem aquest guardó 
per agrair també a tots els 

municipis i persones que 
han estat participant amb el 
repte #MontsiaCleanUpC-
hallenge”. Des del Consell, 
es diu que “la iniciativa que 
vam iniciar fa uns mesos i 
que ens ha convertit en la 
primera comarca de Ca-
talunya en tenir un repte 
conjunt. Us recordem tam-
bé que la fita establerta era 
de 50.000 peces recollides 
amb l’app Litterati i estem 
a només 22 peces. Us ani-
meu?”.
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CASTOR

Cap error en el disseny del 
projecte. Cap responsabilitat 
en l’onada de més d’un miler 
de terratrèmols causats per la 
injecció de gas. Després de sis 
jornades de judici a l’Audiència 
de Castelló, la defensa dels ex-
directius d’Escal UGS acusats 
de delicte ambiental manté la 
línia inicial. Un discurs en el 
qual només accepten l’autoria 
de microsismes i que presenta 
el magatzem de gas submarí 
com a idoni per, fins i tot, se-
guir-hi injectant gas passada la 
crisi sísmica. Els perits citats a 
declarar per la defensa aquest 
dimecres han intentat reforçar 
aquests arguments però, en 
cap moment, han intentat ex-
plicar fins a una magnitud de 
4,3 a l’escala de Richter que 
dues setmanes després de fi-
nalitzar les injeccions. D’altra 
banda, testimonis intenten 
demostrar els danys morals 
causats per la crisi sísmica en 
el judici. La plataforma Aplaca 
està “esperançada” perquè es 
reconegui el patiment del ter-
ritori.

‘Ni errors, ni 
responsabilitats’

CONSELL

Santa Bàrbara acollirà la 4a edi-
ció de la Trobada de Joves del 
Montsià demà dissabte a la nau 
polivalent del poliesportiu mu-
nicipal. Enguany, sota el lema 
‘El món al Montsià’ la jorna-
da girarà entorn a la diversitat 
cultural i ètnica, l’aproximació 
entre comunitats i la prevenció 
del racisme i la xenofòbia. La 
consellera de Joventut, Sònia 
Tomàs, valora molt positiva-
ment l’organització de la jorna-
da. «La 4a edició, presencial, en 
un escenari postpandèmia de-
mostra la voluntat a través de 
polítiques públiques de fer par-
ticipar el jovent, creant espais 
que els són agradables, diste-
sos i segurs. A través d’aquesta 
àrea ERC referma el seu com-
promís amb els ajuntaments de 
la comarca i el seu jovent». Du-
rant la trobada, d’onze del matí 
fins les set de la tarda, es podrà 
participar en diversos tallers. 
També hi haurà experiències 
amb realitat virtual, una pintada 
intercultural a un mural i una 
activitat d’Henna corporal. La 
música tampoc hi faltarà,

Trobada de 
Joves del 
Montsià

S. BÀRBARA

El grup d’ERC a Santa Bàrba-
ra no veu correcte que la nau 
polivalent es faci servir per pri-
mer cop per un acte que no és 
del poble. L’acte en qüestió és 
la Trobada de Joves Comarcal 
que se celebrarà demà dissab-
te i que s’acollirà en un espai 
de recent creació que encara 
no ha estat inaugurat. El regi-
dor deixa clar que no està en 
contra de l’esdeveniment co-
marcal, al contrari, “jo incen-
tivo a la gent jove que vagin i 
que es puguin relacionar amb 
gent d’altres llocs”. Per la seua 
banda l’alcalde de Santa Bàrba-
ra Antonio Ollés explicava que 
des del Consell Comarcal es 
va demanar un espai ampli per 
fer la festa en condicions. Des 
de l’ajuntament es va posar a 
disposició la nova nau que està 
previst s’inauguri amb motiu de 
la Fira de l’Oli Novell, 3 setma-
nes després. (La Plana Ràdio)

ERC lamenta 
que la nau 

polivalent no 
s’estreni en un 

acte local

LA SÉNIA

La novena edició del festival 
Músiques en Terres de Cruïlla 
continua durant el mes de
novembre. Durant el cap de 
setmana del 6 i 7 de novembre 
s’ha programat un Taller de
teatre musical a càrrec de Mar-
ga Julià, Marta Viladrich i Maria 
Lombarte, professores de
l’Escola Municipal de Teatre de 
Tortosa. 
Es tracta d’un taller dedicat als 
i les alumnes de les escoles 
de música i dansa de la Sénia 
per treballar escenes, cançons 
i coreografies al voltant d’un 
conegut musical.
El punt final el posarà el con-
cert Broadway a la Sénia el 
dissabte 27 de novembre a les 
19:30h amb la participació de 
l’Agrupació Musical Senienca. 
La banda acompanyarà inter-
pretant un recull de musicals 
a la soprano solista Mari Pau 
Medina i al tenor solista Joan 
Carles Blanquer.

Festival 
Músiques 

en Terres de 
Cruïlla

Obert el termini de presentació de candidatures a 
la IX Gala Esportiva Canareva i Casenca

Alcanar compta amb un tei-
xit associatiu que gaudeix de 
molta salut i també d’espor-
tistes de gran nivell. Després 
de l’aturada de l’any passat a 
causa de la pandèmia de co-
vid-19, l’Ajuntament, a través 
de la Regidoria d’Esports, ha 
organitzat una nova edició de 
la Gala Esportiva Canareva i 
Casenca, amb el suport de la 
Diputació de Tarragona. 
Es tracta d’un acte de reconei-

xement  dels i les esportistes, 
equips, entitats esportives, 
entrenadors, entrenadores 
i quelcom vinculat al nos-
tre municipi que hagen tin-
gut una actuació destacada 
durant l’any vigent o durant 
etapes anteriors. El termini 
de presentació de candida-

tures finalitza el pròxim 26 de 
novembre. Com en edicions 
anteriors, prop d’un centenar 
d’esportistes rebran una meda-
lla commemorativa en nom de 
l’Ajuntament i la Diputació de 
Tarragona, amb una especial 
atenció als cinc grans premis: 
Esportista Local, Trajectòria 

Esportiva, Promesa Esportiva, 
Esdeveniment Esportiu i Mi-
llor Esportista i/o Membre de 
l’Entitat. L’edició d’enguany 
tindrà lloc al mes de desem-
bre, sempre tenint en compte 
l’evolució de la pandèmia i les 
mesures de prevenció de la 
Covid-19.

ALCANAR

El termini de 
presentació 

finalitza el pròxim 
26 de novembre

EDUCAR 
AMB AMOR I 
CONSCIÈNCIA  
El quart cicle “L’art d’educar 
amb amor i consciència”, 
organitzat per l’Ajuntament 
d’Alcanar l’any 2020, va haver 
de suspendre’s a causa de co-
vid-19. Enguany, una vegada 
superada l’etapa més dura 
de la pandèmia, el consistori 
ha pogut reprogramar les 
diferents xarrades d’aques-
ta edició. Maribel Ramon, 
regidora de l’àrea, explica que 
“emprenem de nou aquest 
cicle amb moltes ganes per 
tal d’apropar a les famílies 
eines i recursos en el seu camí 
d’acompanyament a infants i 
joves”.

PASSAREL·LA DE 
VIANANTS QUE 
COMUNICARÀ EL 
BARRI CASTELL I 
SANT RAFEL  
La directora general d’Obres 
Públiques, Transport i Mobi-
litat Sostenible de la Genera-
litat Valenciana, Roser Obrer, 
es va desplaçar la setmana 
passada fins a Sant Rafel del 
Riu i el Barri Castell d’Ullde-
cona per fer seguiment de la 
construcció de la passarel·la 
per a vianants que s’està 
executant al pont que uneix 
les dos localitats. Les obres 
comptem amb un pressupost 
de 357.526 euros i les porta a 
terme l’empresa PAVASAL. 
L’actuació millorà notable-
ment la mobilitat dels veïns i 
veïnes. Al ser les voreres del 
pont molt estretes i insu-
ficients, vianants i ciclistes 
habitualment caminen per la 
calçada amb potencials riscos 
per a la seua seguretat.

 
NIU DE VESPES  
El niu que van localitzar dos 
veïns de Santa Bàrbara dins 
d’una caseta de camp de la 
seua propietat, no és de vespa 
velutina, segons els Agents 
Rurals. Es tracta d’un niu de 
vespa autòctona, concreta-
ment de vespa germànica.

ALCANAR

ULLDECONA

S BÀRBARA

montsià
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RUTA DEL VI 
El Poble Vell de Corbera 
d’Ebre, com a tret de sortida 
de la Festa del Vi a Gandesa, 
va acollir dilluns  la jornada 
per a la restauració i l’hosta-
leria. Un total de 31 cellers de 
la comarca van donar a conèi-
xer els seus vins a uns 240 
professionals de la restauració 
i l’hostaleria, procedents d’ar-
reu de Catalunya però també 
del País Valencià o l’Aragó. 
A Gandesa es farà la jornada 
tècnica sobre les ajudes al 
sector dels fons Next Genera-
tion. La DO Terra Alta també 
presenta la Ruta del Vi, que 
s’ha estat treballant durant 
més d’un any, a professionals 
del sector turístic en una 
jornada al nucli antic Batea.

MES PICASSIÀ
Aquest mes d’octubre, amb 
motiu del 140è aniversari 
del naixement de Pablo Ruiz 
Picasso, Horta ha celebrat el 
Mes Picassià. Durant tots els 
caps de setmana del mes, el 
Centre Picasso, l’Ecomuseu, 
restauradors, comerciants, 
artistes locals i l’Ajuntament 
d’Horta han organitzat un 
seguit d’activitats per a totes 
les edats.

HOMENATGE A 
DEU FLIXANCOS 
DEPORTATS A 
CAMPS NAZIS
Aquest mes de novembre 
s’instal·laran un total de deu 
llambordes a Flix en home-
natge a deu flixancos depor-
tats a camps nazis durant el 
transcurs de la Segona Guerra 
Mundial, nou d’ells a Maut-
hausen i un a Buchenwald. 
Concretament, s’ubicaran als 
carrers Església (1), Castell 
(1), Sant Josep (2, al refugi), 
Sant Roc (3) i Plaça Major 
(3). Entre les Stolpersteine 
trobem els noms de Ramon 
Agramunt, Josep Vaqué, 
Carles Antoni Alentorn, Joan 
Ferrús, Domingo Josep Zurita, 
Amaro Castellví, Rafael Ros, 
Tomàs Pujol, Agustí Sánchez i 
Manuel Grañena Molins.

DO TERRA ALTA

HORTA

FLIX

ribera/terra alta

CORBERA

La consellera de Justícia, Lour-
des Ciuró, ha afirmat aquest 
dimecres que les obres de re-
habilitació i museïtzació del 
Poble Vell de Corbera d’Ebre 
començaran a la primavera. 
Ciuró espera que el projecte 
definitiu estigui enllestit cap a 
finals d’any, si bé no ha marcat 
terminis d’execució. La inter-
venció està pressupostada en 
280.000 euros i consistirà en 
conservar els espais patrimo-
nials i senyalitzar “tot allò em-
blemàtic i d’interès”. 
La consellera ha posat en valor 
aquest espai de memòria his-
tòrica que ha definit com “em-
blemàtic del que representa la 
barbàrie de la Guerra Civil” i 
que és el “punt de partida per 
explicar a totes les generaci-
ons què va passar”.
La titular de justícia també ha 
comentat que a la Pobla de Mas-
saluca han començat les tasques 
d’exhumació de dues restes òs-
sies que va trobar un pagès. Els 
cossos seran traslladats a la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) per fer l’anàlisi antropolò-
gica.

Obres de 
rehabilitació 

del Poble 
Vell 

Gandesa recupera la tradicional Festa del Vi, l’aparador 
més gran per gaudir dels vins de la DO Terra Alta

Gandesa recupera la seua tra-
dicional Festa del Vi, l’aparador 
més gran per gaudir dels vins 
de la Denominació d’Origen 
Terra Alta i la seua varietat in-
sígnia, la garnatxa blanca. La 
Festa durarà quatre dies des 
d’avui divendres 29 fins dilluns 
1 de novembre. Juntament 
amb la Mostra de Vins, situada 

a la rambla de la Democràcia 
on seran presents 30 cellers 
de la DO Terra Alta, es tornen 
a recuperar actes presencials 
com ara la Nit de les Garnatxes 
Blanques al Celler Cooperatiu 
de Gandesa o el popular dinar 
de La Clotxa. L’organització ha 
programat actes per a tots els 
gustos i edats. Però paral·lela-
ment els productors adherits a 
la DO Terra Alta organitzen ac-
tivitats als seus cellers, com ara 
tastos de vins i vermuts, visites 
guiades, plats de cuina i fins i tot 
grups de música. Així mateix, al 
Palau del Castellà de Gandesa 

tindrà lloc, per primer cop, una 
fusió d’art, on els artistes locals 
exposaran les seues obres, tas-
tos de vins i música. La festa 

comença avui amb la tradicio-
nal inauguració i el pregó, pro-
nunciat enguany per l’escriptor 
i periodista Màrius Serra,

DES D’AVUI I FINS DILLUNS

Durant 4 dies,  es 
podran tastar els vins 

de 30 cellers de la 
comarca

TERRA ALTA

El Consell Comarcal de la 
Terra Alta ha informat que els 
darrers dies s’estan localitzant 
a les bústies físiques dels do-
micilis de gent gran d’arreu 
del territori unes cartes que 
es fan passar per la Seguridad 
Social. 
Es tracta d’un cas de phishing 
aplicat a un format físic.
La carta inclou el logo de la 
Tresoreria General per do-
nar aparença lícita a qui la 
rep, però no inclou telèfon ni 
adreça física de contacte, sinó 
un correu electrònic que no 
té domini del Ministerio, sinó 
d’Outlook. La carta sol·licita 
les dades bancàries amb el 
pretext d’una pèrdua d’infor-
mació derivada d’un atac in-
formàtic. Tal com han adver-
tit des del Consell Comarcal 
de la Terra Alta, “no feu cas 
d’aquesta carta. Tal com ens 
indiquen els mossos d’esqua-
dra, es tracta d’una estafa. Si 
sou víctimes d’un delicte tru-
queu al 112”.

Els Mossos 
alerten d’una 
nova estafa a 
la gent gran

RIBERA D’EBRE

Aquest dimecres, el ple del 
Consell Comarcal ha donat 
el vistiplau definitiu a l’apro-
vació del Pla de Reactivació 
Socioeconòmica de la Ribe-
ra d’Ebre. L’aprovació, que 
ha estat per majoria absoluta 
i amb una abstenció, mar-
ca un nou pas en el procés 
de redacció d’un document 
que es va iniciar fa més d’un 
any. “Ara ja podem començar 
a la seva execució, amb un 
seguiment exhaustiu de les 
taules i les comissions. El ma-
teix consell assessor que fins 
ara treballava en l’elaboració 
del pla, serà qui s’encarrega-
rà d’aquesta tasca, al costat 
de l’equip tècnic del mateix 
Consell”, ha explicat Gemma 
Carim, presidenta de l’ens co-
marcal. 
El document planteja els rep-
tes de la comarca per pro-
moure el desenvolupament 
en l’àmbit de la diversificació 
econòmica, la reindustria-
lització, la digitalització, la 
transició energètica i l’equili-
bri territorial, entre altres. Un 
cop finalitzat el procés, el Pla 
es presentarà a la ciutadania.
En la mateixa sessió també 
s’ha aprovat una pròrroga 
per a l’ampliació de les obres 
d’arranjament del ‘Camí de 
Sirga, Camí de Riu’.

Ple del Consell 
Comarcal

GINESTAR

El dissabte es va presentar el 
Pla Estratègic d’Ecoturisme i la 
marca «Turisme Ginestar» als 
agents implicats del municipi: 
habitants, PiMEs i teixit associ-
atiu, per tal de donar a conèi-
xer la intenció de l’Ajuntament 
de fer de Ginestar un destí 
capdavanter a la zona mitjan-
çant un model de turisme sos-
tenible.

D’altra banda, dins de l’actuali-
tat del municipi, avui divendres, 
Sandra Ordoño i Elena Parra, au-
tores del llibre ‘Portadores d’un 
cicle sense Fi. Dones i pràctiques 
funeràries a la Ribera d’Ebre (se-
gle XX)’ publicat pel Centre d’Es-
tudis de la Ribera d’Ebre, estaran 
a Ginestar per presentar l’obra i 
a xerrar sobre aquest tema tant 
interessant. L’acte tindrà lloc 
a l’Edifici del Passeig del Riu 
(19.30hores).

Pla Estratègic 
d’Ecoturisme
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ACTUACIONS ALS 
MUNICIPIS MÉS 
AFECTATS PELS 
AIGUATS  
El delegat territorial del Go-
vern a les Terres de l’Ebre, 
Albert Salvadó va informar 
que, en la sessió ordinària 
del Consell de Direcció de 
l’Administració Territorial 
de la Generalitat, s’ha fet un 
repàs a les actuacions que 
els diversos departaments 
venen fent, des del pri-
mer dia, als municipis més 
afectats pels aiguats de l’1 
de setembre; especialment a 
Alcanar i també a Ulldecona, 
la Ràpita i Deltebre. Així Al-
bert Salvadó ha explicat que 
“fins al moment, la inversió 
pressupostada és de prop de 
900.000 €, en actuacions a 
carreteres, camins i l’esbor-
ranc del passeig marítim 
de les Cases d’Alcanar, on 
Ports de la Generalitat ha 
començat les obres aquests 
dies, a més d’actuacions en 
patrimoni i equipaments 
culturals com l’Ermita del 
Remei, la Moleta o l’Auditori 
a Alcanar; el Castell d’Ullde-
cona o el Museu de la Mar 
de l’Ebre a la Ràpita”. Amb 
tot, el delegat del Govern 
ha avançat que continuen 
treballant en coordinació 
amb els municipis afectats 
i, per tant, caldrà esperar 
encara per a una valoració 
definitiva. 
Finament, també en el Con-
sell de Direcció s’ha presen-
tat el Projecte LECTIO que el 
Departament d’Interior rei-
nicia a les Terres de l’Ebre, 
després de l’aturada per la 
pandèmia, i que consisteix 
en la instal·lació de lectors 
de matrícules de vehicles als 
municipis que no compten 
amb Policia local. 
És una eina integral, que 
poden consultar els ajun-
taments i també els cossos 
policials des de qualsevol 
punt del país, i que dona 
capacitat de control dels 
fets delictius que es pu-
guin produir en qualsevol 
municipi.

MÉS 
NOTÍCIES “La modificació del decret és un pas endavant 

per millorar el model de generació energètica”
Durant el Consell de Direcció 
s’han posat sobre la taula al-
guns dels temes més rellevants 
dels diversos departaments, 
entre els quals l’aprovació 
aquesta setmana per part del 
Govern de la modificació del 
decret d’energies renovables 
per accelerar la transició ener-
gètica a Catalunya. El delegat 
territorial del Govern, Albert 
Salvadó, ha destacat que “la 
modificació del decret apor-
ta garanties per protegir-nos 
de models que no convencen 
al territori, incorporant me-
sures d’equilibri de la implan-
tació, apostant per modificar 
el model actual de generació 
d’energia, que es completarà 
amb el Pla Territorial Sectorial. 

El Pla Territorial és imprescin-
dible per evitar nous projectes 
a zones que ja compleixen en 
escreix el cupó de generació 
d’energia renovable, com la 
Terra Alta”.
En concret, el nou text in-
corpora mesures per orde-
nar i equilibrar la implantació 
d’energies renovables, per mi-
nimitzar-ne l’impacte social i 
territorial, i també per facili-
tar la pràctica de l’autocon-
sum. Així mateix, els projectes 
d’energia eòlica i fotovoltai-
ca hauran d’acreditar l’acord 
del 50% dels terrenys sobre 
els quals es projectin, i també 
s’ha presentat una oferta de 
participació del món local. Al-
hora, s’ha donat llum verda a 

El delegat territorial del Govern a les Terres de l’Ebre, Albert Salvadó.

l’elaboració d’un Pla Territorial 
Sectorial d’energies renova-
bles i s’obre la porta a buscar 
mecanismes de compensació 
per part d’aquells territoris que 
no generin un 50% de l’energia 
que consumeixen.

Sessió ordinària del 
Consell de Direcció 
de l’Administració 

Territorial

ENERGIES RENOVABLES

L’Associació Catalana de Municipis valora positivament les 
modificacions introduïdes en la proposta de nou  decret-llei d’energies 
Representants de les entitats 
municipalistes de l’Associ-
ació Catalana de Municipis 
(ACM), la Federació de Mu-
nicipis de Catalunya (FMC) i 
l’Associació de Micropobles 
de Catalunya, es van reu-
nir amb la conselleria d’Ac-
ció Climàtica, Alimentació 
i Agenda Rural, per debatre 
sobre la proposta de decret 
que ha de modificar el De-
cret-llei 16/2019 d’impuls 

de les energies renovables i 
de part de la Llei 16/2017 del 
canvi climàtic. 
Les entitats municipalistes 
han rebut la proposta de mo-
dificació com un primer pas 
en línia de les aportacions 
que al mes de juny van fer ar-
ribar a la Conselleria. Aquelles 
aportacions s’havien realitzat 
amb el treball conjunt en el 
darrer any amb altres entitats 
com Unió de Pagesos, ANPIER 

Entitats de Tarragona i l’Ebre retreuen la inconcreció i 
la manca d’una moratòria en el nou decret 

Les plataformes i associacions, 
administracions locals i grups 
d’ecologistes a Tarragona i 
Ebre retreuen la falta de con-
creció i els interrogants que no 
resol la modificació del decret 
16/2019 d’energies renovables. 
A l’espera de conèixer la lletra 
petita per saber com s’aplica, 
critiquen que no inclogui una 
moratòria per als projectes en 
tràmit que podrien desenvolu-
par-se mentre es concreta el 
pla director, que ha de repartir 
la contribució de les comar-
ques a la transició energètica. 
En canvi, alguns agents aplau-
deixen que sigui una eina de 
planificació i que permeti tenir 

més informació dels projectes 
i “amb més transparència”. El 
territori defensa un model de 
comunitats energètiques i ini-
ciatives locals.
Administracions locals com 
l’Ajuntament de Falset, fa mesos 
que treballen en la protecció 
dels termes municipals davant 
l’amenaça de macroprojectes 

energètics. La mesura, compar-
tida per altres localitats, con-
sisteix a suspendre llicències i 
modificar els Plans d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM) 
per posar ordre en aquests pro-
jectes. Tot i mantenir aquesta 
acció, l’alcalde de Falset, Carlos 
Brull, confia que els canvis in-
closos en el decret llei 16/2019 
de les renovables, i sobretot el 

Volen que el nou 
decret sigui útil 
per planificar el 
repartiment de 

projectes

pla sectorial per comarques, 
permetin un repartiment dels 
projectes amb el consens del 
territori. Però aquest mapa no 
agrada a tothom. “Faran una 
espècie de taules negociadores 
a cada comarca, i la sensació 
és que ens haurem de barallar 
contra els lleons”, ha denunci-
at David Rosselló, president de 
l’Associació Cova de la Masa, 
que representa centenars de 
veïns de la zona del Perelló i 
l’Ametlla afectats pel projecte 
de parc eòlic l’Ametlló. D’altra 
banda, l’Ajuntament de l’Amet-
lla es pronuncia favorablement 
sobre el nou decret d’energies 
renovables (plana 8).

(Associació Nacional de Pro-
ductors d’Energia Fotovol-
taica), UNEFCAT (Associació 
d’Empreses Fotovoltaiques de 
Catalunya) o EolicCat (Associ-
ació Eòlica de Catalunya).
D’altra banda, el municipa-
lisme català exigeix mesu-
res compensatòries urgents i 
efectives davant la sentència 
del Tribunal Constitucional 
que dictamina contra l’impost 
de les plusvàlues.

El president de l’ACM i alcal-
de de Deltebre Lluís Soler: 
“Aquesta sentència és una es-
tocada a les hisendes locals 
que afecta la seva suficiència 
financera. Els ajuntaments, i 
amb ells la ciutadania, no po-
dem pagar ni patir les conse-
qüències pels defectes d’una 
llei estatal. Exigim a l’Estat 
una mesura legislativa urgent 
i efectiva per compensar als 
Ajuntaments”.
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UN CAMÍO BOLCA 
A LA C-12  
Un camió que transportava 
fusta va tenir un accident 
aquest dimecres, ha bolcant 
a la carretera C-12, a l’altura 
del terme de Benifallet. No 
va haver cap ferit, segons 
va informar Trànsit. Els 
Bombers van intervenir 
amb tres dotacions per 
revisar danys i retirar la 
càrrega caiguda del vehicle.

BENIFALLET: 
TAST LITERARI  
Tast literari, amenitzat amb 
música en directe, amb 
perspectiva de gènere, amb 
l’actuació de Clàudia More-
no, demà dissabte a partir 
de les 17 hores a la plaça 
del Conducte. Organitza: 
Punt Lila i Ajuntament de 
Benifallet.

PAÜLS  
El diumenge 7 de novem-
bre es farà a Paüls el 56è 
Camí de Muntanya de la V 
Vegueria de la Federació 
d’Entitats Excursionistes de 
Catalunya - FEEC  (Federa-
ció d’Entitats Excursionistes 
de Catalunya). El lloc de 
sortida serà l’àrea recrea-
tiva de Sant Roc, a les 9h. 
Minuts abans es farà un 
petit briefing per explicar 
els recorreguts, i en acabar, 
hi haurà botifarrada per a 
tots els participants.

XERTA: FESTES 
DE SANT MARTÍ  
Demà dissabte arranquen 
els actes festius en honor 
al patró. A les 18 hores, 
proclamació de les Pubilles 
i els hereus 2021 i pregó de 
les Festes Majors a càrrec 
de la Gessami Caramés, 
presentadora del progra-
ma ‘Cuines de TV3’. L’acte 
tindrà lloc al Casal Munici-
pal. A les 23 hores hi haurà 
sessió de ball. El cap de 
setmana següent continua-
ran els actes festius.

MÉS 
NOTÍCIES Es reclama al govern espanyol que actuï d’urgència 

per no posar en risc les finances municipals
Norma Pujol, secretària gene-
ral de la Federació de l’Ebre 
d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya, ha anunciat que “pre-
sentarem mocions a tots els 
plens municipals reclamant a 
l’Estat que abordi d’urgència 
la reforma de l’impost de plus-
vàlua, alguns articles del qual 
van ser declarats inconstituci-
onals,  i que a més articuli els 
mecanismes de compensació 
pertinents en favor dels ajun-
taments”. Pujol ha advertit que 
“aquesta situació posa en risc 
les finances municipals i des-
munta les previsions d’ingres-
sos dels ajuntaments en l’ela-
boració dels pressupostos per 
al 2022”. Fet que ha justificat 
recordant que “l’impost forma 

part indestriable del model de 
finançament local que ha de 
garantir la suficiència finance-
ra dels ajuntaments en la pres-
tació de serveis públics, i per 
tan qualsevol modificació o 
supressió de l’impost ha d’anar 
acompanyada d’una adaptació 
del model de finançament lo-
cal o bé d’unes compensaci-
ons per part de l’Estat”.
La també diputada al Congrés 
ha fet saber que “emprendrem 
iniciatives a Madrid amb l’ob-
jectiu de liderar un front comú 
en defensa del municipalisme”. 
A la vegada que ha denunciat 
“la inacció del govern espa-
nyol, el qual ha tingut quatre 
anys per adaptar el mètode 
de càlcul de la plusvàlua que 

Norma Pujol, secretària general de la Federació de l’Ebre d’ERC.

establia la sentència del 2017 
i no ho ha fet, malgrat que 

ho hem demanat en diverses 
ocasions”.

Esquerra presenta mocions reclamant mecanismes 
de compensació als ajuntaments, en declarar-se 

inconstitucional l’impost de plusvàlua

POLÍTICA

El PDeCAT demana a PSOE i Podem que deixin d’escenificar
discrepàncies internes i “es posin les piles” pels PGE

El portaveu del PDeCAT al 
Congrés dels Diputats, Fer-
ran Bel, ha reclamat aquest 
dimarts al PSOE i a Podem 
que “deixin d’escenificar dis-
crepàncies internes” sobre 
qüestions com la reforma la-
boral, arreglin les seves desa-
vinences i es posin a negoci-
ar els pressupostos generals 
de l’Estat per al 2022, perquè 
estan “massa relaxats” en els 
contactes amb les formaci-

ons per aprovar els comptes, i 
“o es posen les piles o això no 
funciona”. En roda de premsa 
al Congrés, Bel ha demanat als 
socis del govern de coalició 
que “facin un exercici de res-
ponsabilitat, i si tenen proble-
mes interns que els arreglin i 
no gesticulin”. El portaveu del 
PDeCAT també ha recordat al 
govern espanyol que només 
pot aprovar la Llei Audiovisual 
amb el PP o amb les forma-

Albert Salvadó, nou president de la Federació de l’Ebre d’ERC
La Federació de l’Ebre d’Es-
querra Republicana de Cata-
lunya va celebrar a Rasquera 
el Congrés regional. La secre-
tària general, Norma Pujol, va 
explicar que ”l’objectiu era fer 
una radiografia de l’estat del 
partit i el seu pes institucional 
al territori, ratificar la propos-
ta  de realitzar dos canvis de 
càrrecs a l’Executiva regional 
i fixar les línies estratègiques 
d’actuació. Arran de la renún-
cia d’Alfons Montserrat, per 
motius professionals i labo-
rals, al càrrec de president el 
passat estiu, l’Executiva regi-
onal va portar a ratificació el 
nomenament d’Albert Salva-
dó, com a nou president, i de 
Joan Roig, com a nou secre-

tari d’Acció Sectorial, subs-
tituint en el càrrec al mateix 
Salvadó, que és qui l’ocupava 
fins ara”.
Albert Salvadó, després 
d’agrair a la militància el su-
port rebut, va explicar que al 
Congrés havien compartit el 
model de territori pel qual tre-
ballar des de les institucions. 
“Sabem que són un territori 
perifèric, estem comprome-
sos en transformar-lo i con-
vertir-lo en el millor territori 
del país”. Va dir. 
Entre els aspectes bàsics des-

tacats hi ha el de la problemà-
tica del Delta de l’Ebre.  “Estem 
treballant-hi de manera dis-
creta, però amb molt de rigor, 
sense renunciar a liderar-ne 
la solució, malgrat saber que 
la responsabilitat i la titulari-
tat és del govern de Madrid”. 
Salvadó també va anomenar 

Congrés regional,
a Rasquera

altres aspectes importants; 
“com el repte que suposa per 
a les Terres de l’Ebre, primer 
territori productor d’energia 
del país, el procés de tran-
sició energètica”. També  “la 
necessitat de disposar de no-
ves eines per a la governança 
del  món local que ens puguin 
donar més potencialitats com 
a territori, apropant-nos a un 
model de vegueria que no si-
gui vulnerable a un recurs del 
Constitucional”;  i  per últim, 
“el projecte troncal de la Re-
serva de la Biosfera, que dona 
valor al producte primari, al 
sector agroalimentari i a les 
Terres de l’Ebre com a desti-
nació turística sota el segell 
de sostenibilitat”. 

cions nacionalistes, i si ho fa 
amb el PP “segurament se li 
ha acabat la legislatura”. 
Per tant s’ha mostrat conven-
çut que finalment el govern 
espanyol “serà conscient” del 
que es juga en la negociació 
de la Llei Audiovisual, perquè 
per les formacions indepen-
dentistes és “molt important” 
que el català “continuï essent 
una llengüa d’ús habitual a 
Catalunya”. Ferran Bel. 
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EL MATRIMONI 
DE FERNANDO I 
TEIXIDÓ 
Com a director esportiu de la 
Rapitenca, Fernando Garcia 
va fer el que va poder però 
com a president ho està fent 
força bé. Ha duplicat la massa 
de socis, té un gran secretari 
tècnic, Joanma, l’expresident 
Hernan que l’ajuda i té un 
entrenador, Teixidó, respectat 
pels jugadors i sent un mister 
professional i un dels més ex-
perimentats del futbol català. 
Fernando vol pujar aquesta 
temporada. Jo penso que és 
millor forjar un equip de futur 
i esperar per fer el gran salt. A 
més aquest any la 1a catalana 
és molt dura. Bon moment 
per a la Rapitenca, que porta 
ja temps per sobre del Tortosa 
i Amposta, i on sempre hi ha 
candidats per agafar el club, 
mentre a Amposta, Ascó o 
Tortosa pocs apareixen per 
fer-ho. Poques poblacions 
tenen un programa diari de 
futbol i poden escoltar el 
partit en directe. És el rècord 
guines de Fernando Garcia, 
877 programes. Es mantenen 
jugadors del planter i, a més,  
una agenda per fitxar a la 
que li falten pàgines. Aquesta 
Rapitenca enamora però ara li 
falta un nou camp.

Don Fernando i Teixidó de 
moment enamoren, esperem 
que aquest matrimoni duri 
molts anys. Ja van estar divor-
ciats; diuen que les segones 
parts mai són bones, però jo 
crec que en este cas si que ho 
seran. 

CELMA

L’ÀRBITRE
Avui divendres tindrà lloc a 
Sitges La Nit de l’Arbitratge. 
S’entregaran els premis als 
174 àrbitres i assistents que 
la temporada anterior van 
aconseguir un ascens de ca-
tegoria, tant en la modalitat 
de futbol com de futbol sala.
Hi haurà altres reconeixe-
ments i mencions, durant 
l’acte. Fins aquí, sembla una 
editorial informativa més 
que una opinió. 
La meua opinió és que, en 
general, hem de cuidar més 
als àrbitres. Sense ells, res 
podria dur-se a terme. I 
la veritat és que ha de ser 
complicat poder designar 
col.legiats per tots els partits 
de cada cap de setmana. I 
això, per al futur,  és preocu-
pant i caldria analitzar-ho. 
Jo entenc que voldríem 
que el nivell fos superior. 
Però hem de recordar que 
tots som de regional i que 
arbitrar és la faceta més 
complicada que hi ha en 
l’esport. 

A més, algú ha pensat en la 
pressió que pateixen i com 
els afecta?. Algú ha pensat 
si aguantaria tantes imper-
tinències en 90 minuts?. Cal 
començar a pensar-ho. Des 
d’aquí, a banda de la Nit de 
l’Arbitratge d’avui, el meu 
suport i reconeixement per 
tots i totes. 
Un col.lectiu que poques 
vegades es defensa i que 
sempre surt criticat. Compli-
cat suportar-ho. Ells i elles 
ho fan cada jornada.  

MICHEL
3A DIVISIÓ  

Olot-Ascó diumenge 17h

1A CATALANA  

At Lleida-Rapitenca diu 17h

2A CATALANA  

Dissabte

M Nova-Aldeana 16.30 h

La Sénia-Perelló 17h

Diumenge

R Bítem-Amposta 16.30h

Camarles-Ebre Escola 16.30h

Tortosa-Ampolla 17h

3A CATALANA  

Dissabte

S Bàrbara-Rapitenca 16h

Catalònia-Godall 18h

Ametlla-Amposta 18h

Alcanar-la Cava 18.30h 
(Vinaròs)

diumenge

Gandesa-Roquetenc 12h

Benissanet-J i Maria 16h

Olimpic-Tortosa 17h

Corbera-Flix 18h

TERCERA DIVISIÓ
L’Ascó millora, però no 
guanya el Vilassar (1-1)
L’Ascó va empatar a casa con-
tra el Vilassar (1-1). Malgrat no 
guanyar (2 punts de 15), quant a 
joc l’equip progressa i va oferir 
una bona imatge, millorant an-
teriors partits. Pol, amb un gran 
gol, va fer l’1-0. A la represa, el 
Vilassar va empatar. 
El tècnic German manifestava 
que “estem contents, va ser el 
millor partit que hem fet fins 
ara, davant d’un rival molt fort 
que em va agradar. Amb els mi-
nuts, nosaltres vam tenir mo-
ments molt bons de futbol. Pol 
va fer l’1-0. A la represa, als 20 
minuts ells van agafar el domi-
ni i van empatar però nosaltres 

vam tenir opcions abans, per 
fer el 2-0, i vam acabar amb 
el rival tancat al seu camp. Ara 
falta reflectir-ho amb punts. 
Penso, en general, que l’equip 
està millorant i està creixent. Si 
seguim així, els bons resultats 
arribaran. Estes dues darreres 
jornades mereixiem més”. 
Gerard Badia segueix lesionat. 
L’afer des jugadors amb els que 
no s’hi compta i amb el que es 
negocia la rescissió de con-
tracte encara no està aclarit i 
per això segueixen entrenant. 
L’Ascó té un desplaçament 
complicat diumenge, al camp 
de l’Olot. 

PRIMERA CATALANA

La Rapitenca va sumar la prime-
ra victòria en un partit en què va 
generar joc i opcions. Va superar 
l’Alcarràs (4-1). Bon partit dels 
rapitencs que van trobar el camí 
del gol principalment a través 
d’Oribe, jugador que va destacar 
amb un hat tric. El mister Teixi-
dó deia que “el joc fou el mateix 
de les anteriors tres jornades, 
un joc agradable sobre tot de 
cara a l’espectador, però la di-
ferència significativa va ser que 
en esta ocasió es va corrobo-
rar amb gols. Per tant,  vam ser 
superiors i el triomf va ser me-

La Rapitenca va brillar i va 
assolir el primer triomf (4-1)

rescut. El futbol és capritxós i el 
gol més. Fins ara ens estava cas-
tigant i diumenge ens va premi-
ar amb un premi que mereixíem 
pel partit que vam fer”. Oribe va 
estar inspirat: “he d’admetre que 
el posava en una posició que en 
què ell no estava còmode. Ho 
vam parlar i està clar que se sent 
més còmode on va jugar aquest 
diumenge”, deia el tècnic que 
admetia que “estem contents pel 
partit. A més, vam acabar amb 
set o vuit jugadors rapitencs i 
això sempre agrada. Hem de se-
guir”.                Foto: UE Rapitenca

LA PROPERA

Els partits de
Canal TE: 

M. Nova-Aldeana
dissabte 23.30h/diu 13.30 h

Camarles-Ebre Esc.
dium 22.30h/dillu 10h i 16.30h

Gandesa-Roquetenc
dilluns 14.30 h i 22 hores

Repor Tortosa-Ampolla.
dilluns 21.30h/dimarts 00 i 14h

Repor R Bítem-Amposta
dilluns 21.45 /dimarts 0.15 i 14.15

 MINUT 91. 
  Este dilluns, dia festiu, no hi
  haurà programa, però si partits
  jornada.

Condol al CF Jesús Catalònia
La setmana passada ens va deixar Ramon Fàbregues 
Valldeperez, als 88 anys. Va ser president del club de la Santa 
Creu de 1968 a 1972 i de 1974 a 1976.  Persona carismàtica i força 
estimada a Jesús, liderant una família molt futbolera. Descansi 
en pau Senyor Ramon. Molts ànims a tota la família. 

Manolo Puig, a l’Aldeana
Manolo Puig ha fitxat amb l’Aldeana, equip que apuntala 
la defensa (després de les baixes de Lluc i Samper) amb un 
experimentat jugador. Demà, per a la confrontació a Móra la Nova, 
no entrarà en convocatòria per un tema personal.  Podria debutar 
el partit contra el Perelló, després del descans del conjunt aldeà.  
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VICTÒRIA 
CONTRA EL R 
BÍTEM (3-0)  
L’Ampolla, després d’una set-
mana convulsa, va guanyar 
el partit contra el Remolins 
Bítem (3-0). Un resultat 
enganyós, tal com va anar el 
partit. Els locals, potser per la 
situació viscuda els dies an-
teriors, van sortir precipitats. 
I el Remolins Bítem va ser qui 
va tenir protagonisme en els 
primers 20 minuts, dominant 
el joc i tenint ocasions. Però 
en dues contres locals, el 
central visitant, Noguera, va 
haver de fer dues faltes tàcti-
ques i va veure dues grogues. 
A partir d’aquí, el partit va 
canviar i l’Ampolla ja va tenir 
més possessió i més profun-
ditat. El domini dels locals es 
va incrementar a la represa 
quan van disposar d’ocasions 
davant d’un R-Bítem que es 
defensava amb tot.  Avan-
çava la represa i va arribar 
la jugada clau. Penal sobre 
el local Enric. La falta va ser 
clara. El dubte està en si era 
dins o fora de l’àrea. L’àrbitre 
va xiular dins i el penal el va 
transformar el propi Enric. El 
R-Bítem va acusar el desgast 
de jugar tants minuts amb 
un menys i,  a darrera hora, 
Gerard, que acabava d’entrar, 
va marcar dos gols que van 
finiquitar el partit amb el 3-0 
definitiu a favor de l’Ampolla.
Per als locals, el dia del debut 
del tècnic Pasquale Casà, 
era important el triomf per 
recuperar confiança. El R 
Bítem (1 punt de 12) va rebre 
massa càstig. 

SEGONA CATALANA
Ebre Escola-Tortosa, 
el derbi (0-1)
Ebre Escola i Tortosa es van en-
frontar en un derbi entre dos 
entitats fusionades amb els seus 
equips de futbol base i que en 
poques temporades també ho 
han d’estar els amateurs.
Per tant, era un derbi diferent. 
I es va decantar del costat del 
Tortosa, amb un gol del pichichi 
Joel Marigot que en porta cinc 
en sis jornades. Va ser un gol a 
l’inici de la segona meitat, als 15 
segons. 
El Tortosa va ser més dominador 
del joc al primer temps. L’equip, 
amb pilota, progressa. Tot i no 
fer moltes aproximacions clares, 
sí que en va crear un parell per 
poder marcar, com un tret de 
Marigot al pal. A l’Ebre li va costar 
i no va trobar-se còmode. Mal-
grat això, va disposar d’un parell 
d’opcions en botes d’Amine i 
amb una rematada que va traure 
Rojas, porter del Tortosa.
A la represa, als pocs segons, gol 
de Marigot davant de la passivitat 
de l’Ebre Escola. El gol va pesar 

als de Balart que, tot i inten-
tar-ho, ja va ser més amb el cor 
que amb el cap. El Tortosa no va 
sentenciar i l’Ebre va insistir, sen-
se poder empatar. Al final, 0-1 i 
el Tortosa que manté el liderat 
del grup. 
Josep Balart, tècnic de l’Ebre 
Escola, admetia que “ens van 
afectar les emocions del partit i 
no vam acabar d’estar còmodes. 
A més, el gol rebut i de la for-
ma va ser clau i ens va afectar”.  
Nacho Pérez, director esportiu 
del Tortosa, valorava “el treball 
de l’equip. Està progressant sent 
dominador en molts moments i 
jugant amb intensitat i amb un 
bon ritme de circulació de pilo-
ta. Amb el 0-1, a  la represa, no 
vam poder sentenciar i per això 
vam patir fins al final, per l’ajus-
tat del marcador. L’equip va tenir 
ofici i va conservar l’avantatge”. 
Domènech va jugar. L’equip va 
donar suport a Marc amb unes 
samarretes que van portar els ju-
gadors abans del derbi. 

L’AMPOLLA
El Perelló remunta 
contra el Camarles (5-1)
El Perelló va golejar el Camarles 
(5-1). Un resultat que pocs po-
dien esperar tal com va anar el 
primer temps. Durant el primer 
acte, els camarlencs van domi-
nar el joc i es van avançar en el 
marcador, i a més van tenir un 
parell d’opcions per encarrilar 
el derbi. Però la jugada clau fou 
una falta a la frontal de l’àrea vi-
sitant que el local Juanjo Rovira 
va col.locar per l’escaire. Era el 
minut 45. Va ser l’empat. I tot va 
canviar a la represa. Aviat, Riki va 
fer el 2-1. El Camarles va desa-
parèixer. I el perelló va créixer, 
imposant-se en totes les facetes 
del joc. I la seua artilleria ofensi-
va es va posar en marxa. Ruben, 
amb una rematada al segon pal 
amb el cap, va establir el 3-1. 
Ibra, de tacó, va fer el 4-1 i un 
xut de Cristian del Pozo va ser 
desviat per un defensa visitant 
i fou el 5-1. La segona part va 
ser un festival perellonenc, da-
vant d’un Camarles que va sortir 
del partit després d’haver estat 

el seu propietari en el primer 
temps. David Burgos, tècnic del 
Perelló: “a la primera meitat no 
vam entrar bé a la confrontació. 
No sé si el canvi d’hora ens va 
poder afectar al jugar pel matí 
però el cert és que no ens vam 
trobar còmodes. I el Camarles 
va dominar i es va avançar. Per 
natros, va ser clau l’empat de 
Rovira en el llançament d’una 
falta directa al 45 del primer 
temps. A la represa, aviat, vam 
fer el 2-1 i llavors l’equip va estar 
molt més intens i ben posat, ar-
ribant els altres gols. La reacció 
de la represa fou molt bona”. 
Alberto, del Camarles: “partit 
estrany perquè vam dominar 
totalment a la primera meitat 
però que va canviar a la represa 
quan l’equip no va ser intens i va 
sortir del partit, amb una passi-
vitat en l’aspecte defensiu que 
va ser preocupant. Ho parlarem 
durant la setmana perquè l’ac-
titud de la segona meitat va ser 
inacceptable”.  

Triomf de l’Amposta, 
davant de l’Ulldecona
L’Amposta va guanyar en el de-
but, a casa, de Sancho a la ban-
queta. Va frenar, d’aquesta for-
ma, la ratxa de l’Ulldecona (1-0).
Els ampostins van ser molt in-
tensos des de l’inici, tenint el seu 
joc un ritme alt. Això els perme-
tia recuperar la pilota i sotmetre 
a l’Ulldecona que, no obstant, es 
defensava amb ordre. Els ampo-
tins van tenir diverses ocasions 
clares, reclamant a més una ex-
pulsió d’un defensa visitant per 
tallar una ocasió manifesta de 
gol. L’Ulldecona, ben tancat, va 
gaudir d’una opció amb una pi-
lota a l’espai que Manel va evitar 
a peus de Callarisa. A la represa, 

l’Amposta va seguir dominant i 
una acció de Valcàrcel va supo-
sar un penal que ell va transfor-
mar. L’equip local va crear altres 
oportunitats i l’Ulldecona va te-
nir la seua amb un tret de falta de 
Callarisa. Al final, 1-0. L’Amposta 
va merèixer la victòria. Va ser in-
tens i va generar joc i ocasions. 
L’Ulldecona va mantenir la bona 
dinàmica de treball de les darre-
res jornades i va estar viu en al 
confrontació fins el final, amb 
1-0 que va ser ajustat.
El triomf era molt important per 
a l’Amposta en l’aspecte classi-
ficatori i també per al confiança 
dels jugadors. 

Aldeana-la Sénia: 3-0, 
Nacho lidera el triomf
L’Aldeana va guanyar la Sénia (3-
0) en un partit que es va decidir 
a la primera meitat, amb el gol 
de Thomas i els dos que va fer 
Nacho, pichichi del grup amb 7 
dianes. 
Segons Ferran, tècnic de l’Alde-
ana: “vam entrar molt bé al par-
tit, amb una pressió alta que va 
permetre recuperar després de 
pèrdua. Amb una transició rà-
pida i bona circulació per dins, 
Tena per fora va fer una centra-
da que fou rematada per Tho-
mas. L’equip va molt bé, tenint 
molta més possessió de pilota i 
fent sentir incomode a la Sénia, 
generant ocasions i marcant els 
altres dos gols. Amb el 3-0 és 
cert que vam baixar intensitat i 
la Sénia va fer les seues aproxi-
macions, una molt clara amb un 
pal. A la represa, no vam estar 
igual que a la primera. No vam 
seguir amb el mateix ritme i lla-
vors la Sénia va merèixer alguna 
cosa més. Ells no van materialit-
zar les seues arribades i va haver 

sensació de que podien marcar. 
Als darrers 20 minuts, el partit es 
va igualar i natros, amb espais, 
vam tenir un parell d’opcions. 
3 Punts importants per poder 
seguir en esta posició actual, a 
l’espera d’anar a Móra la Nova i 
tenint en compte que després 
descansem”. Serrano, de la Sé-
nia: “l’equip pateix molt per de-
fensar sense pilota i excepte els 
partits que està mentalitzat que 
ho ha de fer, als altres li costa 
adaptar-se. A la primera meitat, 
tot i haver plantejat bé el partit, 
no vam estar intensos i l’actitud 
defensiva no va ser l’adequada. 
Molt passius i això va provocar 
que aviat ens van fer l’1-0, i des-
prés arran d’un malentès ens van 
fer el 2-0. I més tard el 3-0. Oca-
sions en vam tenir, unes 6 ó 7 de 
clares, però no les vam trans-
formar. No és cap excusa però 
estem de pega amb les baixes 
(Marc, Enric, Capitan, Sergi) i ju-
gadors que arrastren molèsties. 
Hem de tenir paciència i seguir”.

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

9
10
12
5
7
3
5
6
5
3
3

3
5
4
6
5
8
6
9
7
9
6

14
11
10
10
9
7
6
6
5
4
2

equip                    GF       GC     PNTS

RESULTATS. 6 jornada

Ebre Escola-Tortosa      0-1
Aldeana-La Sénia                3-0
Amposta-Ulldecona     1-0
Perelló-Camarles      5-1
Ampolla-R Bítem         3-0

BARRUFET TORNA 
AL MÓRA LA NOVA 

Joan Barrufet, per temes labo-
rals, va seguir aquesta tempora-
da al Benissanet, equip del seu 
poble amb el qual va fitxar al 

març per afrontar la represa de 
les competicions de Tercera, ja 
que a Segona no n’hi havia. Pas-
sades unes setmanes, el Móra la 
Nova l’ha trucat i el jugador es 
pot comprometre a jugar amb 
el seu exequip i així ho farà ja en 
la propera jornada.  
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Ivan Romeu, del Gandesa: “sa-
bíem que el rival vindria a espe-
rar-nos darrera i a buscar op-
cions a la contra. En una acció 
aïllada, ells van marcar el 0-1. 
Amb els minuts vam poder as-
sociar-nos per dins i també vam 
entrar per fora, generant arri-
bades. Vam remuntar abans del 
descans amb el 3-1 que  reflectia 
el que havia estat el partit, jugant 
pràcticament tota l’estona a 
camp contrari. A la represa, obli-
gats per la lesió de Josep, vam 
canviar el dibuix, vam controlar 
molt el joc i vam robar ràpid des-
prés de Pèrdua. Però és cert que 
va baixar el ritme pel que fet que 
teníem el partit molt controlat, i 
no vam ser tan agressius en l’as-
pecte ofensiu”.  Joel Martorell, 
tècnic de l’Olímpic tornava a 
casa, ara a la banqueta visitant: 
”el plantejament davant el Gan-
desa no va ser molt diferent que 
contra la Cava o el Jesús i Maria, 
tot i que ens va sortir millor. El 
Gandesa va tenir el control de la 
pilota però, nosaltres amb les lí-
nies molt juntes i obligant-los a 
jugar per fora, els vam ficar amb 
molts problemes per poder-nos 
generar perill. A més, vam fer 

JESÚS I MARIA, 5
ALCANAR, 1

LA CAVA, 1
ROQUETENC, 1

GODALL - 
BENISSANET 1-1

El Jesús i Maria va golejar l’Alca-
nar (5-1). Al descans, pocs podi-
en imaginar que el resultat seria 
este. I és que a la primera meitat 
no es van trobar còmodes da-
vant d’un Alcanar que va jugar 
ben posat i amb molta serietat 
defensiva. Els locals van tenir un 
parell d’opcions, ja en la recta 
final de la primera meitat i l’Al-
canar va crear una situació amb 
una jugada per banda esquerra.
A la represa, tot va canviar. L’Al-
canar va ser un altre. Molt tou en 
defensa. I el Jesús i Maria, amb 
més profunditat i intensitat en 
les jugades, va decidir per la via 
ràpida. En cinc minuts, els locals 
van fer 3 gols que van sentenci-
ar. L’Alcanar va sortir del partit i el 
Jesús i Maria va passar per sobre, 
amb dos gols més. Roger, Pau, 
Joab, Toni i Jonatan van mar-
car pels de Lluís Fornés. Al final, 
Ruben va establir el 5-1.  El tèc-
nic de l’Alcanar diu que “després 
d’un primer temps en què vam 
fer el que havíem plantejat, vam 
passar a un segon en què vam 
baixar molt el ritme i en què vam 
ser tous en defensa. Es el segon 
partit que ens passa”. L’Alcanar 
ha fitxat un altre jugador xilè.

La Cava i Roquetenc van empa-
tar a un gol. Partit molt intens 
en el que el Roquetenc va fer 
un gran desgast fisic contrares-
tant el joc de la Cava que no es 
va trobar còmode. A la represa, 
Imanol, després d’una pentina-
da de Sergi Bel, va marcar l’1-0. 
Però el Roquetenc va reaccio-
nar d’immediat amb una ocasió 
i amb l’empat de Morales des-
prés d’una jugada de Luis David. 
La pilota fou desviada per un 
jugador local. Després, Imanol 
va tenir una ocasió, davant de 
Josué, i Quim va disposar de la 
darrera pels visitants. Al final, 1-1
Jordi Roca, de la Cava: “ens va 
costar entrar en el partit perquè 
el rival, al limit, va ser agressiu i 
va contrarestar el nostre joc, so-
bre tot per dins. I llavors no vam 
estar, davant d’esta situació, el 
suficient fluids i precisos al cen-
tre del camp per tenir encert 
en les darrers passades. Però, 
en general, content de l’acti-
tud i del treball. Vam fer el més 
complicat que era avançar-nos 
però no vam poder mantenir 
l’avantatge, ja que el Roquetenc 
va marcar poc després. Hem de 
seguir. Estem a l’inici d’un nou 

Godall i Benissanet van empatar 
(1-1). Juanjo Agustin, del Goda-
ll: “partit va ser igualat. A la pri-
mera meitat natros vam portar 
més la iniciativa i ells van jugar 
més replegats, buscant la con-
tra. Natros vam crear dos o tres 
ocasions prou clares fins que 
Callarisa va marcar 1-0, arran 
d’una acció combinada en què 
va marxar en velocitat i va cre-
uar la pilota. A la represa, al pri-
mer minut, no vam estar atents 
i vam fer una falta que va estar 
ben tirada sent l’empat. A partir 
d’aquí, mateixa dinàmica. Natros 
insistint i el Benissanet ben re-
plegat, tot i que en algunes fases 
va tenir una mica més de pos-
sessió que a la primera part. Ens 
vam quedar amb deu per expul-
sió rigorosa de Callarisa, sobre 
tot segona targeta. Penso que 
amb més encert i concentració 
ens haguéssim pogut emportar 
el partit. No és cap justificació 
però van haver unes situacions 
complicades per l’àrbitre que 
no va acabar de decidir bé en el 
darrer tram de la confrontació”. 
Robert, del Benissanet, torna-
va a Godall, ara a la banqueta 
visitant: “partit molt bonic i in-
tens en què penso que vam ser 

Pau Alegria, del Catalònia: “partit 
molt complicat contra un Santa 
Bàrbara que em va agradar, fort 
defensivament. Rival complicat, 
molt físic. A natros ens va costar 
15 minuts entrar en el partit. Ar-
ran d’una falta lateral, tret de Ser-
gi i Cosido va fer l’1-0. L’equip va 
millorar i una jugada de Cristian 
Arasa va suposar una assistència 
per Aleix que va establir el 2-0. 
Fins al descans vam tenir alguna 
possibilitat més. A la represa, una 
acció de Leandro va generar el 
3-0, de Cristian. A partir d’aquí, 
(60’), vam desaparèixer. El Santa 
va fer un pas avant i ens va fer 
3-1 i va poder marcar el 3-2. Al 
final vam gaudir un penal que no 
vam transformar”. Chema, de S 
Bàrbara: “vam començar bé, pri-
mers 30 minuts ben posats. Però 
arran d’una acció d’estratègia va 
haver-hi un rebot i l’1-0. Ens va 
afectar i poc després vam rebre 
2-0. A la represa, arran d’una 
errada de marcatge i falta de 
contundència, ens van marcar 
el 3-0. Vam reaccionar, creant 
ocasions, marcant el gol i po-
dent fer el 3-2 que, tot i insistir, 
no va arribar. L’equip va competir 
bé per poder ajustar el partit“. 

Òscar Rumense, del Tortosa B: 
“va ser un partit dominat per 
natros. Vam sortir molt posats 
i concentrats fent el que haví-
em de fer i minimitzant el pe-
rill que podia portar l’Ametlla. 
Fruit d’això vam assolir l’1-0. 
Però d’una falta, l’Ametlla ens 
va empatar. Vam passar per una 
fase de dubtes fins els darrers 
minuts de la primera part quan 
vam reaccionar i vam marcar el 
2-1. A la represa vam sortir força 
bé i és que sabíem que era clau 
mantenir el ritme i vam fer-ho, 
aconseguint dos gols més que 
haguessin pogut ser més. Amb 
el 4-1 ells van crear un parell 
d’opcions per reduir distàncies 
i natros també en van crear per 
ampliar-les. La victòria fou to-
talment merescuda”.
Xavi Subirats, tècnic de l’Amet-
lla: “no vam estar bé, ens van 
superar en tot perquè ells foren 
més intensos i natros no vam fer 
el que tocava. Cap ocasió d’en-
trar en el partit. No puc enten-
dre el que ens va passar. Suposo 
que durant la temporada hi ha 
algun partit com este i espero 
que sigue el primer i l’últim. Va 
tenir poca història. Arran d’un 
saque de banda mal defensat, 
ens van fer l’1-0. Vam empatar 
amb una falta que va tirar Rullo. 
Però no es veia que l’equip pu-
gués reaccionar. Arran d’una al-
tra errada al mig del camp s’ori-
gina el 3-1. A la segona meitat 
vam pressionar més amunt però 
sense poder reaccionar. Feli-
citar el Tortosa perquè va fer 
molt bon partit. Ens toca passar 
pàgina i refer-nos per al proper 
partit”.

El Flix va guanyar la Rapitenca B 
(4-0). El partit va ser molt igua-
lat fins a la mitja hora quan un 
malentès dels visitants va propi-
ciar el gol de Chiwy. Acte seguit,  
arran d’un córner, Pere va en-
galtar un fort tret que es va colar 
al pal llarg. Gran gol. Fou el 2-0 
que va fer mal  a la Rapitenca. A 
la represa, arran d’un penal molt 
protestat pels visitants, Marcos 
va establir el 3-0. Amb el partit 
més trencat, una bona combi-
nació entre Chiwy i Marcos, la va 
culminar este últim amb el 4-0. 
Victòria merescuda del Flix que 
va oferir una bona imatge, de-
mostrant que té un bon equip, 
cohesionat.  
Lizaso, del Flix: “potser el resul-
tat va ser massa abultat, però la 
victòria fou merescuda davant 
d’un bon equip com la Rapiten-
ca”. Parra, tècnic rapitenc: “feli-
citar el Flix per la victòria, total-
ment merescuda. Sobre l’àrbitre, 
dir que no és cap excusa però en 
determinats fores de joc i amb 
el penal no va estar encertat. No 
em va agradar, i que quede clar 
que no li trac cap mèrit al Flix, 
just guanyador”. 

superiors, sobre tot a la segona 
meitat. El Godall es va avançar al 
42 arran d’una contra. Natros ja 
vam tenir al primer temps dues 
ocasions clares. A la represa, 
Carlos va empatar de falta. Vam 
seguir ben posats i Carlos va fer 
un pal. Ii al final el Godall ocasió 
amb un pal. Crec que vam ser 
superiors però cal acceptar el 
resultat. Es positiu puntuar fora. 
Portem una bona dinàmica i els 
resultats arribaran com fins ara”.  
Barrufet, que torna al Móra la 
Nova, és baixa. 

projecte, amb molta renovació 
i poc a poc s’ha d’anar adaptant 
l’equip”.
Carlos Gilabert, tècnic del Ro-
quetenc, tornava a la Cava, ara a 
la banqueta visitant. Per la seua 
part, deia que “no som un equip 
agressiu i no vam ser-ho diu-
menge. Penso que van haver-hi 
faltes pels dos equips. Som un 
equip que pressiona i treballa 
molt, amb molta intensitat i els 
jugadors s’entreguen al màxim.  
Penso que vam tenir el control 
del joc i en moltes fases vam ju-
gar a camp contrari, tenint més 
ocasions. Va ser important tam-
bé la reacció, una vegada vam 
rebre el gol, per empatar poc 
després. En general, satisfet de 
com progressa l’equip. Són ju-
gadors que fan el que se’ls diu 
i estic orgullós de com estan 
jugant i entrenant. Hem de se-
guir”. 

1. Catalònia
2. Gandesa
3. Flix
4. La Cava
5. Roquetenc
6. J i Maria
7. Alcanar
8. Tortosa
9. Godall
10. Benissanet
11. Rapitenca
12. Amposta
13. Ametlla
14. S Bàrbara
15. Corbera
16. Olimpic

14
10
10
9
5
10
7
6
6
4
5
3
5
3
2
1
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4
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el 0-1 amb el primer xut entre 
els 3 pals. I el Gandesa va insis-
tir amb el seu joc. Després dels 
10min amb 0a1 el Gandesa va 
aconseguir trenar una bona ju-
gada per dins que va provocar el 
tercer penal pitat en contra (fou 
claríssim). Amb l’empat ja vam 
baixar els braços i només sacar 
del gol, arran d’un error infantil 
el Gandesa va fer el 2-1. A la mit-
ja part arribarem 3-1 i crec que 
va ser just. Represa sense gaires 
ocasions, nosaltres vam avançar 
una mica les línies i vam tenir 
una ocasió de Pau que va anar 
fora per molt poc. i ells, minvats 
de canvis, tampoc ens van crear 
massa ocasions.  El Gandesa fou 
mereixedor dels 3 punts tot i que 
va ser el primer partit que vam 
competir i vam donar la cara, 
encara que ens vam passar els 
90 min defensant. Portem 4 par-
tits, 14 gols en contra i 1 a favor, 
per ser competitius a 3a catala-
na haurem d’entrenar molt més i 
esperar que ens ajudin reforços 
si volem mantindre la categoria”.

El partit Corbera-Tortosa B, 
que es va suspendre al minut 
75, (2-2) es reempredrà el dia 
8 de desembre a les 17 hores. 

El partit Amposta B i el Corbera 
va quedar ajornat i, per acord 
entre els dos clubs, es disputa-
rà el dia 4 de desembre. El club 
corberà presentava diverses 
baixes i va exposar-ho i l’Am-
posta va acceptar la suspensió. 

12
12
10
10
7
6
6
4
4
4
4
3
3
1
0
0

GANDESA, 3
OLIMPIC, 1

CATALÒNIA, 3
S BÀRBARA, 1

TORTOSA B, 4
AMETLLA, 1

FLIX, 4
RAPITENCA B, 0
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EQUIP DE LA SETMANA

TORTOSA B
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EQUIPS DE LA JORNADA. SEGONA                               TERCERA I QUARTAEQUIPS DE LA JORNADA
(ASCÓ, 1A I 2A CATALANA/TERCERA CATALANA)

· Moltes lesions a Gandesa 
i també en altres equips. 
Culpa del Covid   per no ju-
gar passada temporada? És 
possible. Mai ho sabrem. I 
aquesta setmana el Corbera 
amb 8 lesionats no va poder 
jugar a Amposta. Un directiu 
d’un club ebrenc em diu: “i 
també potser és que hi ha 
jugadors que no es cuiden i 
hi ha nits dels divendres o els 
dissabtes que són més llar-
gues del degut”.
· Cas Granados a l’Ascó. El 
jugador segueix entrenant, 
tot i que no es compta amb 
ell. Aquesta setmana es va 
reunir amb la directiva. 
· Pere Estellé i Marc Fabre-
gat, d’Ulldecona, tots dos 
van jugar al Nàstic juvenil. 
Després cadascú ha seguit 
el seu camí. Els dos estan ara 
lesionats. Pere aviat podrà 
jugar a l’Ulldecona i Marc ha 
de ser operat i tornarà en uns 
4 mesos. Molt d’ànim a tots 
dos.
· Un gran Flix, 9 jugadors han 
marcat. No pujaran però es-
taran molt amunt.
· Partit R Bítem-La Sénia es 
va suspendre faltant 11 mi-
nuts (1-0) i la resolució de la 
Federació fou donar-lo per 
acabat. Corbera–Tortosa B, 
falten quinze minuts i s’han 
de jugar. Suposem que el 
partit de Bítem hagués estat 
la darrera jornada i un dels 
equips estés implicat en els 
descensos. Segur que la Fe-

deració diria de jugar els mi-
nuts que manquen. La meva 
pregunta és si tots els partits 
són importants per a la clas-
sificació, des de la jornada 1. 
Tema per a debat. Segons la 
situació, la Federació diu partit 
acabat i si fos la darrera jorna-
da seria diferent. Alguna cosa 
no quadra.
· Partit, Catalònia–Santa Bàr-
bara, 3 exporters a les banque-
tes en funció tècnica. Chema, 
el mitic Marcos i el més jove, 
Pau Alegria.
· Una de les debilitats de Teixi-
dó és cantar ranxeres, la meva 
dona és mexicana de soca-rel  
i se sap més de mil cançons. 
Fa pocs dies vaig trucar a Tei-
xidó per parlar de futbol però 
vam fer-ho de ranxeres i em 
va començar a cantar-ne una. 
Mentrestant li vaig passar el 
telèfon a la meva dona. I ella 
i Teixidó van cantar els dos 
diverses ranxeres. Em va dir 
la meva dona: “quina veu tan 
bonica té aquest Senyor”. I jo li 
vaig dir “a més és un gran mis-
ter, el número u”.
· Partit Catalònia B–Jesús i 
Maria B. El partit va ser calent 
i l’àrbitre no va estar fi. Al final 
el mister local, Dani, va parlar 
amb l’àrbitre per una jugada i 
este va reconèixer que es va 
equivocar. Es va emocionar 
tant Dani que li va demanar si li 
podia fer una abraçada i el col.
legiat va dir sí. Hem de fer més 
abraçades als àrbitres, moltes, 
i així canviaria el futbol. 

TOP SECRET · Aquest Perelló no baixarà, al 
contrari. Només cal veure la 
dada, 9 jugadors han marcat 
i el seu camp és un fortí, gua-
nyar-hi és molt difícil.
· Felicitats als 100 especta-
dors que van anar a veure La 
Cava–Roquetenc, mentre es 
jugava el Barça-Madrid. Minut 
91 també hi era i es va poder 
seguir el partit al programa.
· Valcàrcel va solucionar el 
partit en aquesta jornada, 
provocant el penal i trans-
formant-lo. La mini crisi De 
L’Amposta queda oblidada. 
Novedad a l’equip: Quim Car-
dona va jugar de mitja camp i 
ho va fer de meravella.
· Mai falla aquesta estadística: 
en les últimes 25 campanyes 
el campió està entre els 5 mi-
llors a la jornada 4. De manera 

LA JORNADA
que entre Gandesa, Catalònia, 
Flix i La cava, sortirà el campió.
· La millor dada de la Rapitenca, 
a més de la primera victòria, va 
ser veure més gent al camp que 
la campanya passada.
· L’ebrenc Pol Cid, fill de David 
Cid Ortal, va estar de baixa per 
lesió. Va sortir al minut 65 i va 
fer dos gols i això que no és da-
vanter. Amb una mica de sort el 
veurem a la primera divisió. La 
saga dels Cid continua.
· El Gandesa va recuperant 
lesionats, José Ramon i Gumi-
el, que van agafant la forma. 8 
jugadors han marcat, aquest 
equip jugaria millor a 2a catala-
nes que a la tercera.
·  Per mi les coincidències no 
existeixen, aquesta setmana 
Carlos Gilabert va visitar al que 
la lliga passada fou el seu equip 

El Perelló va golejar diumenge passat el Camarles (5-1). 

La Cava. El mateix Chema a 
Jesús, ara amb el Santa Bar-
bara, i Joel a Gandesa on va 
entrenar el filial, tots tres en 
camp contrari. 
· Al Tortosa B li van fer 4 gols 
en la primera jornada i en 
aquesta els va marcar ell. Per 
a mi, fins ara, ja és revelació. 
De moment els seus jugadors 
a la segona part estan física-
ment millor que a la primera.
· L’Ampolla va fer més gols en 
un partit que en cinc jornades 
i això que encara no ha ex-
plotat Carlos Kàder.
· La quarta catalana està que 
crema, més igualtat que mai.
· La Sénia no està molt fi, les 
lesions no l’acompanyen i fal-
ta també un davanter. 
Serrano té la clau per canviar 
aquest equip.

EQUIPS MÉS 
EN FORMA
CATALÒNIA 

GANDESA

TORTOSA

FLIX

RAPITENCA

TORTOSA B

CAMARLES B

ALDEANA

AMETLLA B

GINESTAR

ROQUETENC

FAGES
(Camarles)

ÑOÑO
(Ascó)

REOLID
(R Bítem)

GERARD FRANCH
(Ampolla)

THOMAS
(Aldeana)

PACHU
(Rapitenca)

QUIM
(Amposta)

ORIBE
(Rapitenca)

IBRA
(Perelló)

DE LA TORRE
(Tortosa)

LACHEM
(Ebre Escola)

BORRÀS
(J i Maria)

AHMED
(Roquetenc)

GALLEGO
(Benissanet)

PAU
(Santa Bàrbara)

ORIOL MARTORELL
(Tortosa B)

RAMON
(Gandesa)

AITOR
(Godall)

MONFORTE
(La Cava)

MARCOS
(Flix)

NAIGEL
(Rapitenca)

ESCODA
(Catalònia)
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Primer triomf de l’Ebre Escola B.  
Va ser contra el filial del Perelló.
Segons Miki, mister de l’Ebre Es-
cola: “partit bastant igualat, pot-
ser natros creant una mica més 
de perill que ells. Al descans 1-0. 
A i l’inici de la represa va ser im-
portant fer el 2-0. A poc del final 
ells van marcar el 2-1 i vam ha-
ver de patir fins el final. Victòria 
merescuda”. Jawo i Bonet van 
marcar pels locals. Jordi Laboria 
va fer-ho pel Perelló, equip que 
esta nit rebrà el filial del Camar-
les en partit avançat (20.30ho-
res). L’Ebre visitarà el Pinell.  
Martí, directiu del Perelló: “mal 
partit nostre en línies generals;  
no vam estar bé en cap dels 
aspectes, ni tàctics ni tècnics i 
l’Ebre Escola va saber aprofitar 
les nostres errades en defensa, 
per fer l’1-0 a la primera part i a 
la represa el 2 a 0 i aixi casi sen-
tenciar el partit. Tot i això vam 
seguir lluitant i a l’afegit vam es-
curçar distancies amb un gol de 
Jordi Laboria i van haver dues 
possibles mans dintre de l’area 
de l’Ebre Escola que no es van 
xiular”.

Dani Fernández, tècnic del Ca-
talònia: “empat just entre dos 
equips igualats en un partit amb 
molt de ritme i intensitat. Vam 
fer una remuntada espectacu-
lar. Primer perdíem 0-3. Bayerri 
i Adrià van posar el 2-3 a la re-
presa. Però de penal al 80 ens 
van fer el 2-4.  El partit estava 
coll amunt. Pau va executar una 
falta amb molta picardia per fora 
la barrera. Fou el 3-4. I finalment 
va arribar l’empat i el premi arran 
d’una centrada d’Aleix Alegria, 
recent entrat al terreny de joc, 
i que rematava el killer Bayerri. 
Al descompte, inclús s’hagués 
pogut marcar el 5é i completar 
aixi la remuntada, però no va 
poder ser”. Per la seu part, David 
Torres, tècnic del Jesús i Maria 
B: “va ser un partit molt elèc-
tric. Penso que vam perdre dos 
punts. Ens vam avançar amb un 
0-3 i després amb el 2-4 i a part 
ens van anul.lar dos gols, per 
mi legals, i el segon gol d’ells va 
ser en clar fora de fora de joc. 
L’arbitratge no va estar encertat 
per als dos equips. A natros ens 
va perjudicar. També en segons 
quins moments ens va faltar una 
mica d’experiència en la part 
defensiva, Oriol que és el més 
veterà del nostre equip no va 

4A CATALANA

*PROPERA JORNADA 4a.
Avui divendres: Perelló-Camarles 

(20.30hores); dissabte. La Gale-

ra-Catalònia (15.45h); Ametlla-la 

Cava (16h); Tivenys-Masdenverge 

(16h); Gandesa-Olimpic (17.30h); 

Aldeana-S Jaume (18h); diumen-

ge. Pinell-Ebre E; Ginestar-Xerta 

(16h) i Fatarella-J i Maria (16h)

MASDENVERGE, 2
GANDESA  B, 2
Partit intens, amb molt de ritme. 
El Gandesa es va avançar aviat 
a la sortida d’un córner i aprofi-
tant una indecisió dels locals. El 
Masdenverge va empatar amb 
una rematada de Jordi. Fins el 
descans, va continuar la lluita al 
centre del camp, en un duel de 
contacte i que va suposar faltes 
diverses. Els locals van reclamar 
l’expulsió de Suàrez, per una en-
trada al camp. Al descans s’arri-
bava amb l’empat. A la represa, el 
partit va continuar igualat i amb 
molt de ritme. Amb els minuts, 
el Masdenverge va incrementar 
la pressió, i va tenir més arriba-
da. Però el Gandesa, amb pilo-
tes a l’espai, també va fer perill, 
amb un gol anul.lat, arran d’una 
falta,  per un fora de joc dubtós. 
Els locals van sorprendre al rival 
amb un llançament ràpid d’una 
falta per banda i Edu va fer una 
centrada magistral al segon pal 
on Àlex, molt encertat, va rema-
tar el 2-1. Llavors el Masdenverge 
va tancar al rival i va gaudir d’op-
cions per sentenciar. Però no va 
fer-ho i el Gandesa, buscant l’es-
quena de la defensa local, aler-
tava que estava viu. Va protestar 
diversos fores de joc xiulats. Ja al 
final, no va arribar el 3-1 i sí que 
el 2-2 amb una acció de Pau, 
igual de justa per fora de joc com 
altres que es van xiular. En afegit, 
en la darrera jugada del partit, els 
locals van protestar un penal clar 
a l’àrea visitant. Al final, 2-2.
Cristian, tècnic del Masdenverge: 
“amb el 2-1 vam tenir diverses 
opcions per marcar el tercer gol 
i per això vam poder merèixer la 
victòria”. Sergi, del Gandesa: “cal 
valorar l’empat a darrera hora, 
contra un molt bon equip, molt 
intens, en un partit que va estar 
travat en determinades fases”. 

Florin, del Camarles: “primera 
meitat amb moltes anades i tor-
nades; no vam saber controlar 
el partit com havíem treballat. 
Tot i això, vam tenir dues ocasi-
ons per avançar-nos. Ells van fer 
sensació de perill en algunes ju-
gades però no van crear ocasi-
ons molt clares. En un moment 
clau vam fer l’1-0, obra de Serral, 
driblant el porter. A la represa, 
en una contra, Omar, amb as-
sistència de Serral, va marcar el 
2-0. Llavors ja vam controlar el 
partit, amb alguna opció més. 
Ells ja no van entrar-hi”. Segons 
Eulogio, directiu de la Fatarella, 
“vam sortir a per totes des de 
l’inici i a la primera mitja hora 
ja havíem fet 3 pals. Quan per-
dones s’acaba pagant i així va 
ser. A la segona part vam seguir 
apretant a l’adversari però amb 
el cansament i la permissivitat 
de l’àrbitre no vam poder fer 
res davant d’un rival més adap-
tat al seu terreny de joc. Desta-
car l’actuació del porter Toni i l’ 
entrega dels nostres jugadors”. 
Xavi Solé és el nou mister de 
l’equip fatarellenc. 

SANT JAUME 0
GINESTAR 7

AMETLLA, 3
LA GALERA, 0

XERTA, 3
PINELL, 3

El Ginestar va golejar al camp del 
Sant Jaume en un partit que va 
tenir poca història i que els de la 
Ribera ja guanyaven per 0-4 al 
descans amb gols de Pinxo (2), 
Magí i Manu  Sala. A la represa, 
Albert, Jordi Pellicé i Marcel 
Rius van marcar els altres gols 
de l’equip que entrena Antonio 
Morales. En la propera jornada, 
el Ginestar rebrà el Xerta, duel 
destacat entre dos equips cap-
davanters.  
El Sant Jaume va recuperar di-
mecres el partit pendent, a casa, 
contra el Catalònia B. El resultat 
fou 0-3.

El filial calero continua en línia 
ascendent. Segons To, mister de 
l’equip: “va ser un partit compli-
cat. La Galera va fer bé la seua 
feina, ben ordenat darrera i na-
tros no vam estar bé. Potser no 
vam encertar la forma de jugar 
i no vam obrir bé el camp i la 
primera part ens va costar, tot i 
tenir diverses ocasions. A la re-
presa vam tornar al sistema ha-
bitual i vam millorar. Arran d’una 
bona combinació entre Jordi,  
Marc Mauri i Busi va venir l’1-0. 
I en  córner vam marcar el 2-0. 
Vam gaudir d’altres opcions 
però no vam materialitzar-les. 
Important victòria. Estos par-
tits s’han de saber traure i vam 
aconseguir-ho. Hem de seguir, 
per intentar estar el més amunt 
possible i donar guerra fins el 
final”. 

Xerta i Pinell van empatar (3-3). 
Des del club xertolí: “vam entrar 
bé al partit i als primers minuts 
ens vam poder avançar. Però no 
va ser així i, arran d’una badada 
nostra defensiva, el Pinell va fer 
el 0-1. No era just. El Pinell va 
crèixer i a natros ens va costar 
tornar a entrar en el partit. Amb 
els minuts vam fer-ho i vam em-
patar, tenint més possibilitats 
per haver fet el segon gol. A la 
represa, natros vam capgirar el 
marcador. Però ràpid el Pinell es 
va trobar amb un gol, arran d’un 
gran tret de fora de l’àrea, quan 
natros teníem el domini.  Malgrat 
això, ens vam tornar a  avançar i 
vam tenir alguna ocasió per de-
cidir. No obstant, en una acció 
desafortunada nostra vam en-
caixar en pròpia porteria. Al final, 
3-3. Partit molt disputat, noble, 
en el que es va jugar a futbol, 
amb accions de categoria supe-
rior. Potser natros ens mereixiem 
alguna cosa més però Pinell és 
rival molt important i va reacci-
onar quan anava per darrera al 
marcador. El Xerta va refermar 
les  bones sensacions de l’inici 
de lliga”. Blai, del Pinell: “partit 
bastant igualat en el que penso 
que el resultat va ser just. Ells van 
tenir les seues ocasions i natros 
les nostres. Ens van remuntar 
dues vegades i amb el 3-2 na-
tros vam empatar amb un au-
togol seu. Amb el 3-3 vam tenir 
també alguna arribada per poder 
guanyar. Però continuo pensant 
que l’empat va ser el més just en 
un partit molt disputat”.  

OLIMPIC B, 1
ALDEANA B, 1
Emilio Pedrola, de l’Olimpic B: 
“partit molt igualat. Primera part 
on el rival, més ben posat, exer-
cint una pressió alta, va disposar 
de bones oportunitats, fent el 
0-1. Al final de la primera part 
ens varem treure la pressió i les 
forces es van igualar. L’inici de 
la represa va ser de més domini 
morenc i fruit d’això vam empa-
tar. A partir d’aquí, vam disposar 
de bones ocasions. Al final, amb 
el partit trencat, qualsevol dels 
dos haguéssim pogut guanyar el 
partit. Resultat just”. Rafel, Alde-
ana B: “la primera meitat, durant 
uns 30 minuts,  vam estar molt 
millor, ben posats, recuperant 
prop de la seua àrea i fent bones 
transicions, creant 3 ó 4 oca-
sions. I de córner vam marcar. 
A partir d’aquí vam baixar però 
vam aguantar fins el descans. A 
la represa ells van pujar intensitat 
i ja ens van tancar. Arran d’una 
falta lateral ens van fer un gran 
gol, al pal llarg. Però vam reac-
cionar bé. El partit era igualat i 
als darrers 10 minuts vam tornar 
a  pressionar i a tenir un parell 
d’opcions. Per la segona meitat 
empat just, pel global potser na-
tros mereixíem una mica més”.   

EBRE ESCOLA B, 2
PERELLÓ B, 1

OLIMPIC SUEPESIO A JESÚsA EL 
CAP DE SETMANA PASSAT

Partit xerta

1. Masdenverge
2. Xerta
3. Ginestar
4. Gandesa
5. Camarles
6. Tivenys
7. Ametlla
8. Pinell
9. Catalònia
10.Olimpic
11. J i Maria
12. Perelló
13. Ebre Escola
14. Fatarella
15. S Jaume
16. Aldeana
17. La Cava
18. La Galera

18
15
22
17
7

14
13
24
12
9
14
5
5
7
1
6
2
2

7
7
7
7
3
9
9
8
10
11
7
8
12
16
22
15
16
19

14
14
13
13
12
11
11
10
8
8
7
4
4
3
3
1
1
1

equip                    GF       GC     PNTS

classificació. 4a.  jornada 6

LA CAVA B, 1
TIVENYS, 3
Àlex Ventura, de la Cava B: “Vam 
entrar molt intensos al partit i 
això ens va servir per a crear dos 
ocasions que no vam transfor-
mar; a partir d’aquí arran d’una 
lesió, al fer el canvi, vam encai-
xar el 0-1 en la primera arriba-
da del Tivenys. Vam aconseguir 
empatar amb un gran gol de 
Joma des del centre del camp, 
i arribem 1-1 al descans. A la 
segona part vam rebre l’1-2 i 
ens vam posar nerviosos i vam 
perdre l’ordre. Als últims minuts 
vam arriscar, i en una pèrdua de 
pilota va arribar l’1-3. Per a mi va 
ser un partit molt mes Igualat. 
L’equip està en construcció i el 
procès d’adaptació requereix el 
seu temps”. David Montardit, UE 
Tivenys: “ens va costar entrar al 
partit per les grans dimensions 
del camp. Poc a poc vam pro-
gressar i sobre la mitja hora, en 
una jugada col.lectiva, vam fer 
el 0-1. Els locals van empatar 
després amb un gran gol. A la 
represa aviat vam fer l’1-2. Vam 
haver de treballar molt per con-
servar-lo. Ja a les acaballes, ells 
van prendre riscos, i natros vam 
sentenciar amb l’1-3”. Adama (2) 
i Omar van marcar.

poder estar per motius laborals. 
Van jugar cinc juvenils de titulars 
i cal destacar el gran partit que 
va fer l’equip. Hem de seguir en 
esta línia”. 
El Catalònia B va recuperar di-
mecres el partit a Sant Jaume 
(0-3). Gols de Bayerri (2) i Pau. 

CAMARLES B, 2
FATARELLA, 0

CATALÒNIA B, 4
JESÚS I MARIA B, 4
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**Resultats segona jornada Fut-
bol Veterans: Alcanar-Canareu 
1-0; Aldeana-Amposta 0-12; 
Ametlla-Vinaròs 0-1; Rapiten-
ca-Roquetenc 0-3 i Tortosa-Del-
ta de l’Ebre 0-2.
**Resultats segona jornada Fut-
bol Veterans: Alcanar-Canareu 
1-0; Aldeana-Amposta 0-12; 
Ametlla-Vinaròs 0-1; Rapiten-
ca-Roquetenc 0-3 i Tortosa-Del-
ta de l’Ebre 0-2.
**Lliga futbol sala Terres de l’Ebre. 
Jornada 4. Dertochip-Salvem Lo 
Delta 5-2; CFS Roquetes-Mo-
tors AFS Deltebre 5-3. Inter 
Rasquera-Campredó 5-5: Beni-
fallet-Marisc Mediterrani (sus) i 
Toscà- Ebre Escola sus.
**L’Handbol Club Ampolla sènior 
femení va sumar una nova victò-
ria, a casa, contra el CH Martorell. 
Ara el conjunt ampollero és líder 
en solitari. Destacar el suport de 
l’afició i la progressió de l’equip.
**El sènior de l’Handbol Club 
Perelló va perdre contra el Pa-
lautordera (26-22). “Destaquem 
la gran actitud de les perellonen-
ques, que van saber refer-se de 
les dos anteriors derrotes i defen-
sar els seus colors amb una acti-
tud impecable. Hem començat 
la lliga jugant contra els equips 
del capdamunt de la classifica-
ció. Les victòries han d’arribar”.
**L’Handbol Club Ascó, Lliga ca-
talana, va empatar a la pista  de 
l’Ass. Lleidatana (26-26).

CLUB VOLEI ROQUETES

L’equip sènior masculí del Club Volei Roquetes va perdre a  Xà-
tiva (3-0) a la Superlliga 2, la lliga de plata espanyola. Els locals 
es van imposar per 3-0 (25-19, 27-25, 25-18), en un partit que 
els d’Hernán Pesci i Claudio Fantin van haver d’emprar-se a fons 
per aconseguir la important victòria davant d’un rival, el Volei 
Roquetes, molt fort que va vendre cara la derrota. Al primer set la 
igualtat es va mantenir fins al 16-16, quan els xativins van apro-
fitar errors dels visitants per enlairar-se al marcador (20-16), i 
emportar-se el joc amb solidesa. Al segon set, el Roquetes pre-
nia avantatge a l’inici (0-4) amb un dur servei, però els de Xàtiva 
van reaccionar per empatar (6-6). La igualtat es va mantenir fins 
al final, amb parcials de 17-17 i 24-24, però els locals van vèncer 
per 27-25 després de diverses pilotes de set. En el tercer set, els 
locals van saber portar el partit on els interessava i al final es van 
imposar per 25-18. 

El sènior va perdre
a Xàtiva (3-0)

Milla Urbana
HANDBOL

Nova derrota (22-26)
CLUB HANDBOL AMPOSTA

Breus

EL PERELLÓ

Resultats de la quarta jornada 
equips del Centre Esports Tor-
tosa. 
Sènior masculí: Maristes Rubí-
CET 23-32 
Partit difícil pels tortosins, ja 
que venien d’una mala ratxa i 
amb alguna baixa important. 
Va ser molt igualat a la prime-
ra meitat (13-15 al descans). La 
represa va ser tortosina, amb 
agafant avantatge de vuit gols 
i mantenint el ritme de joc 
fins el final. Destacar el debut 
d’Unai a la porteria, juvenil de 
primer any. Espectacular.
Juvenil femeni. CE Tortosa 
(10) 18 - CH Amposta (13) 23.
Molta igualtat fins el darrer 
tram de la primera meitat quan 
les ampostines van avançar-se 
arribant-se al descans amb un 
10-13. A la represa, les locals 
van lluitar i van jugar amb 
bona actitud però no van po-
der igualar el marcador i l’Am-
posta sentenciaria ampliant 
l’avantatge fins el 18-23 final.

El club Handbol Amposta La-
grama segueix sense guanyar. 
Dissabte, dia en què es van 
presentar els equips del club, 
el sènior va perdre contra la 
Roca. Cal dir que va ser un par-
tit competit i treballat de l’Am-
posta però sense recompensa 
al final dels seixanta minuts.
El conjunt de Mateu Castellà va 
jugar amb molt d’ordre durant 
el primer temps. 
Es va arribar al descans amb 
empat a deu gols. Llavors es 
van trobar a faltar els cinc pe-
nals aturats per Laia Serres, 
portera de l’Avannubo Bm. La 
Roca.

A la represa l’encontre fou 
igualat, fins al minut onze, quan 
La Roca, amb un parcial de (0-
5), situava a favor seu el marca-
dor amb un 15-21 a manca de 
dotze minuts per la finalització. 
Això va ser clau.
Finalment, 22-26. L’Amposta 
Lagrama segueix aquesta tem-
porada sense conèixer la vic-
tòria. 
Situació que haurà de revertir 
demà dissabte al seu llarg des-
plaçament a Elda (Alacant), en 
partit corresponent a la setena 
jornada del campionat, enfront 
l’actual líder de la competició, 
l’Elda Prestigio.

Centre Esports 
Tortosa

Un any més el carrer principal 
del Perelló, va quedar reservat 
durant el dissabte a la tarda als 
atletes que des de la categoria 
de patufets, fins a veterans van 
participar de la 17a Milla Urba-
na. Cal destacar la participació 
de tots els clubs, amb un total 
de 182 atletes.
Les classificacions, pel que fa a 
l’absolut femení: 1a Ruth Martí 
5’51’’50 (Ascó), 2a Laia Mon-
forte Melich 6’11’48 (ATE), 3a 

L’ampostí Arnau Solà va 
debutar amb la selecció

L’ampostí Arnau Solà va debutar 
amb la selecció espanyola sub-
19 de futbol. El lateral esquerre 
del FC Barcelona ha anat con-
vocat amb el combinat de Santi 
Dénia per jugar dos amistosos 
davant Israel, i l’ampostí va tenir 
la primera oportunitat. El futbo-
lista del FC Barcelona va saltar 
al terreny de joc al minut 70 en 
substitució del jugador de l’At-
lètic Club Nicolás Serrano.
Aquests dos partits amistosos 
són d’especial transcendència 
per què són l’última oportunitat 
de guanyar-se un lloc a la llista 
definitiva per als partits de clas-
sificació per l’europeu del 2022. 
A més, Solà també ha disputat 

els 3 partits de la UEFA Youth 
Leage, la Champions Juvenil. 
(Informació d’Ebredigital.cat)

Teresa Martín Santiago 6’23’’34 
(Flix). Primera local: Anna Re-
bull de la Vega 6’28’’54 (El Pere-
lló). Absolut masculí: 1r Moha-
med Maman 4’36’’28 (Reus), 2n 
Hakim Hamid 4’37’’34 (Reus), 
3r Carles Cort Puig 4’38’’06 
(Club Atl. Manresa). Primer lo-
cal: Fabian Captari 6’20’’28 (El 
Perelló). 
Podreu trobar més informació 
amb les resta de classificaci-
ons: www.elperello.cat

Club Patí l’Aldea
El Club Patí l’Aldea va fer una 
medalla de bronze i dos d’or 
en el Campionat Estatal aleví i 
infantil celebrat a la ciutat giro-
nina de Figueres. Pol Forné va 
demostrar tècnica i seguretat 
durant tot el campionat i això 
li va donar el títol de campió 

d’Espanya 2021 infantil. Enzo 
Pagnoni va ser molt regular i 
va aconseguir el 3r lloc des-
prés de fer un llarg molt màgic
Ferran Arasa va fer un primer 
lloc en aleví. Pol, Enzo i Ferran 
Arasa han aconseguit el bitllet 
per a la Copa d’Europa.
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• 1 ceba grossa
• 150 g api
• 150 g pastanaga o carlota
• 2 dl vi negre
• 2 dl brou de carn
• mantega
• farina
• 1 fulla de llorer
• pebre negre mòlt
• sal 

En primer lloc, posarem en 
una cocotte o cassola una por-
ció generosa de mantega, amb 
la que daurarem una mica els 
talls de vedella, que haurem 
passat prèviament per farina. 
Reservarem la carn a banda. En 
la mateixa cassola, hi posarem 
l’api i la pastanaga i la courem 
lleugerament, afegint-hi una 

RAGOÛT
DE VEDELLA

PREPARACIÓ:  INGREDIENTS 4 PERSONES:  

miqueta de vi. En aquest punt, 
hi abocarem novament la 
carn, la ceba tallada en daus, 
el brou i la resta del vi. Sal-
pebrarem. Deixarem coure a 
foc molt suau i amb la cocot-
te tapada al voltant d’una hora 
i mitja. Cap al final de la coc-
ció rectificarem el punt de sal. 
Bon profit!
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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  

¿QUIERE USTED VENDER
 SU FINCA CON CASA O MASÍA?
SE LA TASAMOS Y COMPRAMOS, AL PRECIO
LLAMENOS (ZONAS BAIX EBRE Y MONTSIA
(abstenerse corredores e inmobiliarias)

Contacto telfs:
 642066150 - 688303880

Sr. Javier.

112

TELÈFONS D’INTERÈS 
EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES  (AMBULÀNCIES)

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Penses en el futur 
i voldries fer una 
previsió econòmica, 
ja que necessites 
controlar una mica 
la situació. Un amic 
pot proposar-te que 
col·laboreu plegats 
en un negoci.

aquari
21/01 al 19/02

Amb la parella podeu 
entrar en un temps 
de tensió, en el fet 
que cap dels dos està 
disposat a acceptar 
la visió de l’altre. Està 
bé escoltar, però 
recorda que no tot és 
negociable.

sagitari
23/11 al 21/12

No siguis dur amb tu 
mateix, tots come-
tem errors. Aprèn 
de l’experiència i 
segueix endavant. 
A la feina sigues el 
més clar i directe 
possible. Evita entrar 
en xafarderies.

escorpí
24/10 al 22/11

Mart ingressa al teu 
signe oferint un punt 
d’energia extra i ac-
tivant els assumptes 
laborals cada cop 
més. Penses en algú 
que t’atrau, però 
encara no goses 
moure fitxa.

balança
24/09 al 23/10

Amb Mart a Casa 
II pots tendir a les 
compres compulsi-
ves i a gastar més 
fins a arribar a des-
equilibrar el pressu-
post. Coqueteig a les 
xarxes socials amb 
algú que t’admira.

àries
21/03 al 20/04

Mart ja transita per 
Escorpí i pots sentir 
que has de posar 
fre abans de passar 
a l’acció. Si tenies 
algun conflicte 
laboral i la solució 
estava paralitzada, 
es reactiva.

cranc
22/06 al 23/07

Mart per Casa V pot 
augmentar el teu 
dinamisme i les ga-
nes de fer esport. Si 
tens fills adolescents 
tendiran a qüestio-
nar la teva autoritat 
i hauràs de posar 
algun límit.

verge
24/08 al 23/09

Mart per Casa III 
pot induir a un estat 
mental més actiu i 
resolutiu, però també 
a la impaciència. 
Compte amb l’estrès. 
Una persona s’inte-
ressa per tu i t’ho farà 
saber.

taure
21/04 al 21/05

Les circumstàncies 
demanen adaptabili-
tat. Podries trobar-te 
enmig d’un camp 
de batalla, entre la 
família i la parella. 
Una escapada a la 
muntanya pot resul-
tar alliberadora.

peixos
20/02 al 20/03

Estàs inspirat i acti-
vament creatiu, amb 
ganes de fer coses 
diferents i sortir de 
la rutina. Canvis al 
sector de l’amistat 
amb persones que 
desapareixen i con-
tactes nous.

lleó
24/07 al 23/08

Pots tenir obres a 
casa per una avaria 
o sentir que ja ha 
arribat l’hora de 
fer reformes en 
condicions. Dies per 
recordar el passat i 
a algunes persones 
que enyores.

bessons
21/05 al 21/06

L’amor pot sorgir 
amb algú que es tro-
ba lluny o d’una altra 
cultura. Si ja tens 
parella, moment dolç 
per retrobar-vos. 
Vols tenir més 
diagnòstics per un 
problema de salut.

877 075 973

TO
R

TO
SA RELAX

LATINAS,
24 HORAS.
TAMBIÉN
SERVICIO 

A HOTELES Y 
DOMICILIO

MUCHOS AÑOS DE 
EXPERIENCIA, SERIA 

Y RESPONSABLE
DISPONIBILIDAD 

INMEDIATA, 
ZONA TORTOSA

672 380 013

CUIDADORA 
PERSONAS 
MAYORES

CASA DE LATINAS
TORTOSA

SEXO, MASAJES Y 
MUCHO MÁS.

LLAMANOS

M A R T I N A
6 3 2  1 4 6  3 8 6

SEXO MASAJES Y 
MUCHO MÁS...

CON UNA 
HERMOSA 

LATINA JOVEN

667 250 912

¡Ven a
DISFRUTAR!

TORTOSA

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

SE TRASPASA 
POR JUBILACIÓN

609 367 681

GUAPÍSIMA 
ACTIVA  PASIVA

602 572 637

Travesti
Isadora

2 MASAJES 
COMPLETOS

30€ 
9H A 20H

OBLIGACIÓN 
MASCARILLA

643 708 528

OFERTA 
CATALANA
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EDWARD CARTER
MEMÒRIA PERSONAL DELS ALFACS
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衷心 感谢 большое спасибо

Foto / Eva Mascarell

De vegades, i solament de 
vegades, l’ ‘ofici d’escriure’, 

a la manera de Cesare Pavese, 
et proporciona algunes 
satisfaccions. I aquesta és una 
d’elles. 

Tenir la possibilitat d’entrevis-
tar a Edward Carter, pseudònim 
sota el qual s’oculta Eduardo 
Sánchez (La Ràpita, 1958), acti-
vista cultural i periodístic al que 
sempre caldrà reconèixer-li la 
seva defensa a ultrança de la 
cultura i la literatura de la Rà-
pita i de les Terres de l’Ebre. A 
més de col·laborador habitual 
d’aquesta capçalera, en el seu 
botí compta amb la medalla de 
la ciutat romanesa d’Alba Iulia, 
que li van concedir perquè en 
els seus habituals viatges a Ro-
mania sempre té com a objectiu 
prioritari portar a biblioteques i 
centres culturals d’aquest país 
llibres d’autors del nostre terri-
tori. Avui ens hem citat en el res-
taurant Casa Ramon Marinés de 
la Ràpita per gaudir d’una casso-
la rapitenca i un bon arròs, però 
sobretot per parlar del seu nou 
llibre, Memòria personal dels Al-
facs (Editorial Petròpolis, 2021), 
una selecció d’articles que ha 
anat publicant durant més de 40 
anys en diferents mitjans de co-
municació del nostre territori.

Per començar, sembla obli-
gat, amic Carter, pregun-
tar-te sobre el títol del teu 
últim llibre. Què és això de 
Memòria personal dels Al-
facs?
Són articles periodístics que he 
anat publicant en la premsa ra-
pitenca i tortosina durant molts 
anys, cosa que m’ha proporcio-
nat molta satisfacció i m’ha por-
tat a interessar-me per la vida 
cultural de les dues ciutats. Per 
exemple, col·laborar en aquest 
diari, Més Ebre, o ser membre del 
col·lectiu Dil-lums d’Arts al Forn, 
m’ha permès conèixer gent molt 
interessant de les nostres terres i 
constatar que Tortosa és l’autén-
tica capital de l’Ebre català.
Podem dir que el llibre és 
part de la història de la Ràpi-
ta i de Tortosa?

En part sí. En aquestes pàgines 
abunden personatges de les 
dues ciutats, però és veritat que 
en els últims anys he viatjat pel 
sud d’Europa i també he pogut 
conèixer altres visions i com-
prendre millor el que és Europa. 
Em considero un viatger, no un 
turista. Vull dir que m’he involu-
crat en la vida cultural de deter-
minats països, com per exem-
ple Romania, on he donat gran 
quantitat de llibres de literatura 
ebrenca i d’uns altres que ana-
litzen la problemàtica de Cata-
lunya amb respecte a Espanya. 
Però és veritat que és la ciutat 
italiana de Trieste on em sento 
un autèntic europeu.
En el teu llibre destaquen 
també les moltes referències 
literàries.
És veritat. Conèixer la literatura 
de molts escriptors ha resul-
tat fonamental per a mi. Aquí 
a Tortosa vaig poder gaudir de 
l’amistat de Gerard Vergés, Je-
sús Massip o Ramón Miravall, 
com ara comparteixo moments 
amigables amb Emigdi Subirats, 
Josep Maria Franquet, Montse 
Pallarés, Montse Boldú, Jesús 
Tibau, Angel Martí o molts al-
tres. És a dir, amb moltíssima 
gent, tant de la literatura com 
d’altres disciplines. Abunden 
també en el meu llibre perso-
natges d’altres èpoques, com 
els metges rapitencs Ildefons 
Canicio i Pau Cartañà, que van 
ser pioners a eradicar la malà-
ria del nostre Delta. O el poeta 
Lluís de Montsià que, gràcies als 
teus esforços, amic Margaretto, 
anem a recuperar des d’aquí, 
des de la Ràpita. En fi, gent molt 
interessant.
Ja que has parlat del poeta 
Lluís de Montsià, imprescin-
dible sens dubte, m’agra-
daria que ens diguessis una 
mica més sobre ell.
Joan Torné Balgué, que així es 
deia, pot considerar-se com el 
millor poeta, o un dels millors, 
de les Terres de l’Ebre de les 
dues segones dècades del segle 
passat. Va viure una intensa vida 
cultural tant en la Ràpita com a 
Tortosa i tota la seva poesia és 
un cant d’amor a la Ràpita. Tam-

bé es va involucrar en el ferro-
carril del Val de Zafán als Alfacs i 
en altres temes que defensaven 
el desenvolupament de l’Ebre en 
anys ja passats.
Però en el teu llibre hi ha 
molt més. També apareixen 
escriptors reconeguts a tot el 
món, com Stefan Zweig.
Sí, Zweig va ser un descobri-
ment de joventut. Encara guar-
do a la meva casa l’exemplar de 
Plaza i Janés de la seva col·lec-
ció ‘La obra inolvidable’. A causa 
de la brutalitat d’Hitler contra els 
jueus, l’escriptor va haver d’emi-
grar fins al Brasil, on es va suï-
cidar al costat de la seva dona. 
Moltes editorials de tot el món 
l’han recuperat i avui dia és un 
autor molt conegut, valorat i 
benvolgut.

I tornant a la literatura 
d’aquí, a les pàgines del teu 
llibre apareix també Artur 
Bladé.
Al Bladé el va recuperar per a la 
literatura catalana Xavier García, 
que va ser gran amic seu i que 
és l’artífex de que s’hagi publicat 
la seva obra completa. A més li 
ha dedicat dues magnífiques bi-
ografies, a les quals han seguit 
altres dues, de Josep Sancho i 
d’Emigdi Subirats.
I clar, també Sebastià Juan 
Arbó, el teu gran referent.
Així és. Arbó era cosí del meu 
pare i quan es va comprar el seu 
xalet aquí, a la Ràpita, perquè lla-
vors vivia a Barcelona, va venir 
moltes vegades a casa per a que 
el meu pare li presentés el món 
cultural rapitenc d’aquells anys. 

Sempre em va tractar amb molt 
afecte i van ser moltes les hores 
que vam passar junts en la bal-
conada que dona a la platja de 
Suís. La Guerra Civil li va afectar 
molt i el fet de quedar-se al seu 
país li va reportar moltes incom-
prensions, fins i tot desprecis. Li 
vaig dir moltes vegades que dei-
xés el seu llegat literari a la Ràpi-
ta i sempre em contestava que, 
en el futur, tant la Ràpita com 
Amposta serien les destinatàries 
d’aquest llegat. De fet, en l’Ate-
neu Barceloní, així ho va recor-
dar la seva filla Maite en un men-
jar que vam compartir els dos 
amb el bon amic Xavier García. 
Així ha estat, en efecte, però el 
més important és que Arbó ja és 
un clàssic del panorama literari 
català, i que ‘el seu Verdaguer’ és 
una biografia canònica.
Ja per acabar, com veus el 
futur de la literatura ebren-
ca?
El futur ja està aquí. A l’Ebre es fa 
molt bona literatura i molts dels 
nostres escriptors ja són reco-
neguts en la resta de Catalunya. 
Amb els seus llibres han aconse-
guit que nord enllà ens coneguin 
millor.

“CONÈIXER LA 
LITERATURA 
DE MOLTS 
ESCRIPTORS 
HA RESULTAT 
FONAMENTAL 
PER A MI”

“ A L’EBRE ES 
FA MOLT BONA 
LITERATURA”


