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Més Ebre fa aquesta setmana 20 anys de la seua primera publicació, al novembre de 2001. Un llarg 

camí al costat al nostre territori i de la seua gent. Seguirem fent camí, seguirem fent territori. Gràcies 

per la fidelitat i pel suport de tots estos anys per poder arribar a una fita molt meritòria i que ens 

consolida, un cop més, com el setmanari gratuït més llegit del territori.
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EDITORIAL
20 ANYS! SEGUIREM DONANT 
COLOR A UNES TERRES QUE 
SOVINT NO HAN GAUDIT 
DEL PROTAGONISME QUE 
CORRESPON A L’EMPENTA DE 
LA SEUA GENT. 

Edita:

Estem molt contents de 
poder celebrar aquest 

número rodó i seguim enda-
vant.
No volem ser un setmanari 
avorrit, ni ensopidor, però sí 
rigorós. «Us imagineu un po-
ble o ciutat sense un mitjà que 
us acompanye, que us escolte, 
que us explique què passa a 
prop de casa?» Emprant unes 
paraules d’en Vicenç  Villato-
ro  i de l’amic Ramon Grau i 

Soldevila, president de l’Asso-
ciació de Mitjans d’Informació 
i Comunicació, «els mitjans de 
proximitat són la plaça del po-
ble, una plaça on tothom hi té 
cabuda, on es parla, on s’es-
colta, on es debat de  lo  bo i 
de lo dolent, del que fa l’ajun-
tament, les entitats, les perso-
nes... On s’explica qui és qui, 
l’oferta dels serveis i el comerç 
més proper. Sense aquesta 
plaça, que ens queda?» Els 

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

«grans mitjans de comunica-
ció» ens tindran en compte a 
l’hora de difondre els «esfor-
ços» que  es  duen  a terme a 
cada poble del nostre territo-
ri? El Més Ebre seguirà enda-
vant amb la seua essència, la 
necessitat de trencar barreres 
per apropar, cada cop més la 
cohesió de les Terres de l’Ebre, 
fent un periodisme pròxim, ri-
gorós, gratuït, accessible  a 

tothom i amb la capacitat, 
l’experiència i el compromís 
que fan falta per entendre i 
atendre els anhels, les reali-
tats i les circumstàncies d’unes 
ciutats i pobles que, sovint, no 
han gaudit del protagonisme 
que correspon a l’empenta de 
la seua gent. Seguirem donant 
color a les institucions, em-
preses, entitats i, evidentment, 
persones, que fan Territori! 

A les imatges: 

NÚMERO 1 DE MÉS 
EBRE, AL NOVEMBRE 
DE 2001.

GALA 15È 
ANIVERSARI MÉS 
EBRE A L’AUDITORI 
FELIP PEDRELL AL 
2016.
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RESERVA DE 
LA BIOSFERA: 
GUARDONS 
Entitats públiques o privades 
que desenvolupin la seva ac-
tivitat en espais de la Reserva 
de la Biosfera poden optar als 
Reconeixements al Compro-
mís Mediambiental. Des del 
COPATE s’ha informat que 
les empreses interessades 
poden contactar per rebre 
qualsevol recolzament tècnic 
que necessiten per presen-
tar-se als Reconeixements. 
També es farà difusió perquè 
les empreses tinguin tota la 
informació. 

TORTOSA: 
JORNADES DEL 
PATRIMONI 
LITERARI EBRENC 

La Biblioteca Marcel·lí Do-
mingo de Tortosa celebrarà la 
setena edició de les jornades 
de Patrimoni Literari Ebrenc, 
entre el 8 al 15 de novembre. 
Posaran èmfasi en el patri-
moni territorial i “la petjada 
de les generacions ebren-
ques” amb la paraula com a 
“motor de sinergies” cultu-
rals, però se centrarà sobretot 
en la cultura tortosina des de 
totes les disciplines, des de la 
dansa a l’arquitectura. 

SETMANA 
UNESCO 2021 

L’associació d’amigues i amics 
de la UNESCO de Tortosa 
organitza un acte per celebrar 
la Setmana UNESCO 2021. 
El dia 17 de novembre, a 
les 18:30h, a la Cambra de 
Comerç de Tortosa es farà 
presentació del llibre “Poe-
mas enjaulados” de l’autora 
iraniana Mahvash Sábet.
Aquest llibre és una recopi-
lació de poemes escrits des 
de la presó. La seva autora, 
mestra i psicòloga iraniana, 
formava part del consell 
que coordinava la comunitat 
baha’í a l’Iran, la minoria reli-
giosa més nombrosa del país 
i va passar 10 anys empreso-
nada per les sevescreences. 
En l’acte participaran Ryma 
Sheermohammadi, traduc-
tora del llibre, i alumnes de 
l’Escola d’Arts Escèniques de 
Tortosa que faran un recital 
poètic-musical.

Primera edició dels reconeixements al 
compromís mediambiental

La Xarxa estatal de Reserves 
de la Biosfera, gestionada per 
l’Organisme Autònom Parcs 
Nacionals (OAPN) del Ministeri 
per a la Transició Ecològica i el 
Repte Demogràfic, convoca la 
primera edició dels ‘Reconei-
xements Reserva de la Biosfera 
al Compromís Mediambiental’ 
per guardonar les entitats que 
exerceixen la seva activitat en 
aquests espais, ajudant a la 
conservació del patrimoni na-
tural i cultural i fomentant el 
desenvolupament, la formació 
i la investigació d’aquests ter-
ritoris. Aquests reconeixements 
tenen com a finalitat última po-
sar en valor la figura de les re-
serves de la biosfera, elements 
vertebradors del territori que 

contribueixen a la conservació 
del medi natural i al desenvo-
lupament socioeconòmic de 
les seves poblacions. Poden 
optar a aquests guardons qual-
sevol entitat pública o privada 
que desenvolupi la seva activi-
tat i ofereixi els seus serveis a 
algun dels espais que integren 
la Xarxa Espanyola de Reserves 
de la Biosfera. El conjunt de les 
Reserves de la Biosfera desig-
nades per la UNESCO, a tota la 
geografia de l’estat, actualment 
arriba a la xifra de 53.
Les entitats guardonades re-
bran un diploma i un segell de 
Reconeixements “Reserva de 
la Biosfera” que els acreditarà 
com a posseïdor de la distin-
ció i que podran utilitzar al seu 

material promocional i de co-
municació. Catalunya disposa 
de dues reserves de la biosfera, 
Terres de l’Ebre i Montseny. En-

titats vinculades amb la reserva 
ebrenca podran optar als pre-
mis amb el que això pot supo-
sar per a la seua promoció. 

Catalunya disposa de dues Reserves de la 
Biosfera: Terres de l’Ebre i Montseny

RESERVA DE LA BIOSFERA

L’OMS avisa que Europa està en un “punt crític” de rebrot de 
covid i veu amb “preocupació” el relaxament de restriccions

El director per Europa de 
l’OMS, Hans Kluge, ha aler-
tat aquest dijous que el con-
tinent està en un «punt crític» 
de rebrot de covid-19 i ha 
expressat la seva «preocu-
pació» pel relaxament de les 
restriccions en alguns països. 
«Ens trobem en un altre punt 
crític de rebrot de la pandè-
mia. Europa torna a estar en 
l’epicentre, on estàvem fa un 
any», ha assenyalat Kluge en 
una roda de premsa en què 
ha alertat que tots els països 

del continent estan «fent front 
a una amenaça real de ressor-
giment de la covid-19». Pel di-
rector per Europa de l’OMS, el 
ritme de transmissió del virus 
al continent és una «greu pre-
ocupació» i ha alertat que mig 
milió de persones poden morir 
abans del febrer del 2022.
«M’alegra veure com, en les 
darreres dues setmanes, 23 
països han reforçat les mesu-
res socials d’una manera res-
ponsable, però estic preocupat 
perquè set les han relaxat», ha 

dit Kluge.
En aquest sentit, el director per 
Europa de l’OMS ha demanat 
a les autoritats ser «responsa-
bles» abans de relaxar les res-
triccions i ha lamentat que en 
l’última setmana s’hagin doblat 
les hospitalitzacions a Europa.
Pel que fa a les Terres de l’Ebre, 
el risc torna a ser alt avui diven-
dres. En una setmana s’han re-
gistrat 100 positius, i el passat 
dimecres es va produir una de-
funció, que eleva a 191 les vícti-
mes Covid a les Terres de l’Ebre.

D’altra banda, la velocitat de 
contagi (Rt) se situa per sota 
de l’1, però puja set centèsi-
mes fins a 0,99. El risc de re-
brot és alt, puja 15 punts fins a 
111. Hi ha 12 persones ingres-
sades per Covid-19, 3 de les 
quals a l’UCI.

“Les agressions al territori del Sud de Catalunya no s’aturen”
El passat mes d’agost, una lí-
nia d’alta tensió, coneguda 
com la MAT de Forestalia “va 
ser especialment mediàtica i 
controvertida”. Entitats ecolo-
gistes del territori, institucions 
i persones individuals mostra-
ven el seu rebuig “pel gran im-
pacte ambiental”. Des del Grup 
d’Estudi i Protecció dels Eco-
sistemes Catalans - Ecologis-
tes de Catalunya (GEPEC-EdC) 
alertaven que “aquesta famosa 
MAT no era l’única que ame-
naçava al territori”.
Ara, l’entitat ecologista s’ha 
oposat “a una nova agressió 
al territori: de nou, una línia 
de molt alta tensió amena-

ça espais naturals d’altíssim 
valor ecològic. Aquesta nova 
MAT, a més, va acompanyada 
de 4 macro-centrals eòliques 
(en total 81 aerogeneradors), i 
diverses sub-estacions ener-
gètiques. L’impacte ambiental 
(com ara sobre la biodiversitat) 
i paisatgístic és molt significa-
tiu”.
Aquest nou macro-projecte 
(PEol-280AC) “no ha generat 
un rebuig tan generalitzat del 
territori. Sí és cert que alguns 
Consistoris, el Consell Co-
marcal de la Terra Alta i altres 
institucions hi han presentat al-
legacions, però la resta d’admi-
nistracions públiques, i fins i tot 

El GEPEC-EdC s’oposa 
a un nou projecte de 

macro-centrals 
eòliques que 

incorporaria una nova 
MAT des de l’Aragó a 

Ascó

la mateixa Generalitat (que té 
competències, ja que la LAAT 
travessa territori català) no s’ha 
ni pronunciat”. En conclusió, el 
GEPEC-EdC creu que “la me-
todologia a través de la qual 

es vol implementar la transició 
energètica és completament 
errònia, i que no té cap mena 
de lògica des d’una perspectiva 
ecosistèmica, biològica i fins i 
tot econòmica i social”.

A les Terres de 
l’Ebre, el risc torna a 
ser alt, està ara a 111
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MILLORES A LA 
CARRETERA A ELS 
REGUERS  
El ple de la Diputació ha dotat 
de partida pressupostària 
el projecte d’ampliació de la 
carretera entre Roquetes i els 
Reguers, que en millorarà la 
seguretat i servirà per crear 
un vial de carril bici al llarg de 
tot el traçat. A més, l’actuació 
també permetrà posar en valor 
l’antic pont situat a l’entrada 
dels Reguers, per on discorrerà 
el carril bici.

BISBAT DE 
TORTOSA     
El Bisbat de Tortosa ha 
tancat l’exercici 2020 amb 
un superàvit de 524.965,72 
euros. Els ingressos derivats 
de les aportacions dels fidels 
foren d’uns 120.000 euros 
mentre que les despeses per 
activitats pastorals i aporta-
cions per a l’acció social van 
incrementar en uns 100.000 
euros. Els ingressos el 2020 
van ser de 2.903.758,69 euros 
i les despeses de 2.378.792,97 
euros. El bisbat ha tancat 
l’exercici de l’any passat amb 
una disminució de 174.738,03 
euros de benefici, respecte al 
2019. Destaca l’augment de 
les donacions per ajudar a la 
diòcesi i les parròquies. (ACN)

MOVEM TORTOSA    
Movem Tortosa demanarà “al 
proper Ple bonificacions per 
a  l’aparcament de la Plaça 
Alfons XII per revitalitzar el 
centre”. Presentarà també una 
altra moció “sobre l’impost 
de plusvàlues, on demana 
compensacions per als ajunta-
ments i la redacció de la Llei de 
Finances Locals”.

MILLORES DEL 
SERVEI FORENSE    
La consellera de Justícia 
Lourdes Ciuró va signar amb 
l’Ajuntament de Tortosa un 
protocol per renovar les instal-
lacions municipals on es presta 
el servei de patologia forense, 
a l’Hospital de la Santa Creu de 
Jesús, i evitar que el servei es 
desplaci a Tarragona.

BREUS
La Clínica Terres de l’Ebre, entre els millors 

hospitals de l’Estat per l’atenció maternoinfantil
La Clínica Terres de l’Ebre de 
Tortosa, centre de salut públi-
ca de titularitat municipal, ha 
sigut finalista dels premis BSH 
als millors centres hospitalaris 
públics i privats de tot l’Estat. 
D’esta manera, la Clínica ha 
sigut reconeguda pel servei 
maternoinfantil, categoria que 
valora l’atenció en els proces-
sos del part, neonats i pedia-
tria.
Anualment, la Clínica Terres de 
l’Ebre acull més d’un centenar 
de naixements. 
Entre els serveis que dispensa 
hi ha consultes d’obstetrícia i 
llevadora, que fan el seguiment 
de l’embaràs des del primer dia 
fins al moment del part. 
A més a més, l’equip de pro-

fessionals de l’àrea d’hospi-
talització acompanyen tot el 
procés, amb recomanacions 
tant per a la mare com per a 
la cura del nounat, una vegada 
deixen el centre.
Estos guardons, que s’han lliu-

rat per tercera edició, volen 
reconèixer la tasca dels cen-
tres sanitaris, en base a diver-

sos indicadors clau sobre els 
processos prevalents d’actua-
ció en hospitals d’aguts.

Els premis reconeixen 
la gestió clínica 

orientada a la millora 
contínua 

dels hospitals d’aguts 
públics i privats

SALUT

La nova llei de memòria històrica 
blindarà la retirada del monument 
La nova llei de memòria his-
tòrica catalana permetrà re-
tirar el monument franquista 
de Tortosa, digui el que digui 
la justícia. La consellera Lour-
des Ciuró ha assegurat que el 
text incorporarà criteris “clars 
i diàfans” sobre què és i què 
no és feixisme per evitar si-
tuacions com la del monòlit, 
el desmuntatge del qual està 
aturat pel jutjat contenciós de 
Tarragona. La magistrada que 
estudia el recurs d’un col·lec-
tiu a favor de reinterpretar-lo, 
no ha respost a l’apel·lació del 

Departament contra les me-
sures cautelars que van impe-
dir treure’l aquest estiu. Ciuró 
ha lamentat l’endarreriment 
que està generant la judica-
tura i ha garantit que es des-
encallarà la via judicial amb la 
nova llei, que pot estar apro-
vada a principis de l’any que 
ve. La consellera de Justícia ha 
visitat per primer cop Tortosa 
per “reiterar el compromís de 
la conselleria en la retirada del 
monument franquista tan bon 
punt sigui possible i es desen-
calli de la taula de la justícia”.

Espai de memòria al 
Museu de Tortosa

Tortosa habilitarà un espai ad-
jacent a la sala d’exposició An-
toni Garcia del Museu com a 
espai de memòria dels 36 de-
portats de la ciutat als camps 
de concentració nazis dels que 
es tenen constància, la majoria 
dels quals van anar a Mauthau-
sen. A la part central s’instal·la-
ran les llambordes de memò-
ria ‘stolperstein’, amb els seus 
noms, que l’Ajuntament de 
Tortosa treballa per rebre. Al 
ple ordinari de dilluns vinent 
està previst acordar-ne la sol-
licitud. Per inaugurar l’espai, 

se celebraran unes jornades 
dedicades a la figura d’Antoni 
Garcia, fotògraf tortosí super-
vivent dels camps d’extermini 
que, juntament amb Francesc 
Boix, va ser clau per conservar 
fotografies i negatius per testi-
moniar els horrors que s’hi van 
cometre.

Judici contra els dos acusats 
de liderar una xarxa de 

pornografia infantil
El judici contra els dos acusats 
de liderar una xarxa de porno-
grafia infantil i abús de menors 
a Tortosa ha començat aquest 
dimarts a la secció quarta de 
l’Audiència Provincial de Tar-
ragona. 
Els dos homes van ser detin-
guts a França el maig després 
d’haver-se fugat el novembre 
del 2019 quan, precisament, 
es jutjava la xarxa que pre-
sumptament lideraven. Ales-

hores l’Audiència de Tarragona 
va condemnar a penes d’entre 
7,5 anys i 57,5 anys de presó a 
quatre dels membres de la xar-
xa destapada el 2015. 
En la sessió d’aquest dimarts 
s’han tractat qüestions prèvies i 
s’ha demanat la nul·litat d’algu-
nes proves. 
El magistrat ha suspès les ses-
sions previstes per aquesta set-
mana i el judici es reprendrà 
dimarts vinent. (ACN)

Dels 36 deportats de 
la ciutat als camps de 

concentració nazis

Comunicat del grup 
municipal del PSC Tortosa

El grup municipal del PSC ha 
fet un comunicat en el que diu 
que “davant l’anunci efectu-
at pel grup Movem en el que 
demanen al PSC una reunió 
per negociar el pressupost de 
l’Ajuntament, volem deixar clar 
que com a partit socialista es-
tem oberts a reunir-nos i escol-
tar qualsevol proposta sempre 
que suposi un bé per a Tortosa 
i per als tortosins i tortosines. 
Com a govern municipal vo-
lem manifestar que el regidor 
d’Hisenda ja s’ha reunit amb la 
representant del grup Movem. 

No obstant, no trobem ade-
quat per part de Movem que 
se’ns demani una reunió per 
correu electrònic i s’anunciï a 
la premsa amb una nota que 
destil·la cert caràcter desafiant 
el que creiem que desvirtua les 
relacions institucionals i de di-
àleg entre grups municipals i 
partits. Per tant, no creiem que 
sigui la millor manera d’acostar 
posicions i treballar conjunta-
ment”. Des del PSC insisteixen 
en què “la nostra aposta és per 
un pressupost centrat en les 
persones”.
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** La comunitat, la frontera 
i el llenguatge són els tres 
eixos temàtics sobre els 
quals s’articula l’exposició 
‘Abans el llenguatge / Antes 
del lenguaje’ que presenta 
l’artista visual Nora Anca-
rola (Buenos Aires, 1955). 
La mostra es podrà veure a 
Lo Pati Centre d’Art de les 
Terres de l’Ebre a Amposta, 
del 14 de novembre al 22 de 
gener. 

** Caminada pel Dia Mun-
dial de la Diabetis a Am-
posta, un recorregut urbà 
amb obsequis per a tots 
els participants. Donació 
de tres euros solidaris per 
a la investigació d’aquesta 
malaltia. Diumenge 14 de 
novembre (10 h)

** MEMÒRIA HISTÒRICA. 
Nova ruta urbana pels 
espais de la Batalla de l’Ebre 
a Amposta.
Diumenge 7 de novembre, 
a les 10.30 hores. Preu: 10 
euros.

BREUS

Detenen dues dones per tràfic 
de drogues en un bar musical 

d’Amposta

Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local d’Amposta van detenir el passat 29 d’oc-
tubre dues dones de 24 i 41 anys com a presumptes autores d’un delicte contra 
la salut pública. 
Les detencions es van produir en un operatiu conjunt pel qual es va inspeccionar 
un bar musical d’Amposta, ja que tenien informació que s’hi podria estar fent 
tràfic i consum de drogues. 
En l’actuació, a la responsable del local i a una clienta se’ls van localitzar disset 
grans de cocaïna distribuïts en diverses dosis, una balança de precisió, dosifica-
dors i 120 euros en bitllets fraccionats, per la qual cosa van quedar arrestades. 
Altres clients van ser denunciats administrativament per tinença de drogues tòxi-
ques, estupefaents o substàncies psicotròpiques.
Les detingudes van passar a disposició del jutjat de guàrdia d’Amposta el dia 30 
d’octubre i van quedar en llibertat amb càrrecs. (ACN)

SOCIETAT
Homenatge a l’artista i 
activista Mari Chordà

Visiblement emocionada, Mari 
Chordà va presidir la setmana 
passada  l’acte de col·locació de 
la placa a la plaça de davant del 
Centre d’Arts Visuals lo Pati que 
ara ja du el seu nom. Un reco-
neixement a la seva trajectòria 
com a artista multidisciplinar, 
destacant com a pintora, però 
també com a escriptora i poeta 
i escultura, i activista social i fe-
minista. Chordà va aprofitar per 
reivindicar la cultura com una 
eina completament necessà-

ria per a garantir la llibertat de 
les persones i va posar en valor 
allò que va suposar la creació 
del Llar en ple franquisme. “Es-
tic convençudíssima que al Llar 
ens vam fer més persones”, va 
dir.

La plaça on està el 
Centre d’Arts lo Pati ja 

porta el seu nom

Torna la fira Expoclick, 
un riu de clicks

La fira Expoclick, un riu de 
clicks torna al format presencial 
per la novena edició, que tindrà 
lloc del 12 al 14 de novembre 
a l’Auditori Municipal d’Am-
posta. Ho farà amb un format 
reduït i adaptat a les mesures 
Covid-19, per això aquest any 
només s’exposaran onze dio-
rames creats per amants dels 
clicks de les Terres de l’Ebre i el 
País Valencià, així com hi haurà 
algunes botigues i dos exposi-
tors internacionals per qui vul-
gui comprar-ne. “L’any passat 

DEL 12 AL 14 DE NOVEMBRE

vam fer l’Expoclick en línia per 
intentar mantenir viva la flama 
d’una de les fires més exitoses 
del territori, per això enguany 
l’hem recuperat amb un format 
reduït per respectar les mesu-
res”, declarava l’alcalde, Adam 
Tomàs.

“Una de les fires més 
exitoses del territori”
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LLIGA NACIONAL 
DE FORÇA 
Demà dissabte, 6 de novem-
bre i a partir de les 16 hores, 
el Centre Esportiu del Delta 
acollirà la segona prova del 
campionat de la Lliga Nacio-
nal de Força, en el qual com-
peteixen els homes més forts 
de l’Estat espanyol. Aquesta 
serà una prova especial per a 
l’Strongman de Deltebre, Joan 
Ferrer, campió l’any 2020 i 
qui competirà al seu municipi 
després que l’Ajuntament de 
Deltebre hagi arribat a un 
acord amb l’organitzador de 
la Lliga.

‘JOC DE CARTES’ A 
L’AMPOLLA 
El ‘Joc de Cartes’ de TV3, que 
condueix i presenta Marc 
Ribas, va fer aturada a l’Am-
polla. A la població costanera 
del litoral de l’Ebre, Ribas va 
buscar el restaurant amb la 
millor recepta amb ostró. Hi 
van prendre part el Bama–
Beach Club, Can Marqués, 
Del Mar–Flamingo i Rodamar 
en un programa que es va 
emetre dimecres.

JESÚS 
El nou consultori que Salut 
instal·larà a Jesus ja va escollir 
i adjudicar, fa uns mesos, la 
redacció del projecte executiu 
a la proposta de Carles Orriols 
i Caba. El nou equipament, 
que s’ubicarà a un solar mu-
nicipal cedit per l’Ajuntament, 
permetrà disposar d’espais 
assistencials més adequats 
per a l’atenció sanitària i 
millorar l’accessibilitat per a 
persones amb alguna discapa-
citat. Està previst que estigue 
llest cap a finals del 2023.

L’AMETLLA 
El passat 26 d’octubre va tenir 
lloc una xerrada del SIAD Baix 
Ebre a l’Ametlla, per donar 
a conèixer aquest servei 
gratuït que ofereix el Consell 
Comarcal a totes les dones del 
municipi i la comarca.

MÉS 
NOTÍCIES El cementiri de Deltebre estrena un espai de Dol 

Perinatal el dia de Tots Sants
Aquest dilluns 1 de novembre, 
en motiu del dia de Tots Sants, 
l’Ajuntament de Deltebre ha 
estrenat un espai de Dol Peri-
natal ubicat al cementiri mu-
nicipal. Aquesta actuació, que 
es va incloure el desembre de 
l’any anterior com una millora 
al contracte de manteniment 
de l’equipament, té la finali-
tat d’esdevenir un símbol de 
suport i reconeixement a les 
famílies que han perdut un fill 
durant la gestació o bé en el 
moment de néixer.
L’alcalde de Deltebre, Lluís 
Soler, ha explicat que aques-
ta iniciativa “és una més de les 
diferents millores que durant 
tots aquests anys hem estat im-
pulsant per dignificar cementiri 

municipal i dotar aquest equi-
pament de més serveis i pres-
tacions”. Soler ha recordat que 
durant aquest any, per exem-
ple, s’ha dut a terme la cons-
trucció d’una trentena de nín-
xols, per un import del voltant 
dels 18.000€, i també totes les 
tasques d’adequació posteriors 

L’alcalde de Camarles, Ramon Brull. 

al temporal del mes de novem-
bre. L’alcalde també ha anunci-
at que als pressupostos de l’any 
vinent s’inclourà una partida 
per a millorar la il·luminació de 
l’accés al cementiri, la qual es 
canviarà a tecnologia LED i a la 
vegada també ha posat en va-
lor les diferents actuacions de 

millora efectuades al cementiri 
durant tots aquesta anys. 

“És una més de les 
diferents millores  

efectuades al 
cementiri municipal” 

DELTEBRE

Camarles inaugura la nova àrea d’autocaravanes
Camarles ha inaugurat este 
cap de setmana la nova àrea 
de caravanes del municipi, 
que es va estrenar per Set-
mana Santa, però que no 
va poder inaugurar-se per 
les restriccions de la pan-
dèmia de la Covid-19. La 
inauguració s’ha fet coinci-

dint amb la trobada de l’As-
sociació d’Autocaravanes de 
Catalunya que ha reunit mig 
centenar d’estos vehicles, a 
Camarles.
Des de l’Ajuntament han fet 
una valoració molt positiva 
de la trobada ja que servirà 
per a donar a conèixer l’àrea 

i poder atreure més adeptes 
a esta modalitat de turisme. A 
més, durant el cap de setma-
na ha incrementat l’afluència 
de visitants als comerços de 
la població i als punt d’interès 
turístic com el Centre d’Inter-
pretació de l’Arròs i la Torre.
Des de l’Ajuntament, a la nova 

àrea de caravanes del muni-
cipi, s’han realitzat detalls de 
condicionament, senyalitza-
ció i millora de la zona per 
a l’accés. L’àrea compta amb 
un servei d’aigua potable, 
punts d’abocament d’aigües 
grises i negres, enllumenat i 
wifi. (delta.cat)

L’alcalde de Camarles destituïx de la tinença d’alcaldia 
dos regidors d’ERC i el pacte de govern penja d’un fil

El pacte de govern munici-
pal de Camarles penja d’un fil 
després que Esquerra Repu-
blicana votés en contra de la 
reforma  integral de l’edifici 
de l’antic mercat, en el dar-
rer ple. L’alcalde, Ramon Brull, 
de la Veu del Poble, creu que 
és una falta de “lleialtat” molt 
greu i per això ha avançat en 
una entrevista a Delta.Cat, la 
destitució d’Antoni Navar-
ro com a primer tinent  d’al-
caldia. A més en l’entrevista 
també ha anunciat que retira 
al grup d’ERC la tercera tinen-
ça d’alcaldia i la regidora de 
Serveis. El malestar al govern 
municipal entre La Veu del 
Poble, actualment a l’alcaldia, 
i Esquerra Republicana ha ar-
ribat al límit fins al punt que el 
conflicte podria acabar amb 
el trencament del pacte. Les 
discrepàncies venen de lluny, 

però la corda s’ha tensat fins 
al límit després que, durant el 
ple extraordinari, els republi-
cans votessen en contra de la 
reforma integral de l’edifici de 
l’antic mercat, que ara aplega 
diverses dependències muni-
cipals. Un edifici que presenta 
deficiències estructurals  i se-
gons l’alcalde de la població, 
Ramon Brull, “és perillós per 
totes les persones que hi tre-

ballen”. Les discrepàncies ar-
riben perquè per realitzar esta 
actuació calia desviar la par-
tida de la segona fase de re-
modelació del casal municipal 
(192.000), un projecte defen-
sat per Esquerra Republicana. 
ERC va oposar-se al canvi de 
partida pressupostària i la veu 
del Poble va poder tirar enda-
vant amb la proposta, amb el 
suport de la regidora no ads-
crita Montse Bonet i els regi-
dors de Junts per Camarles.
L’alcalde, Ramon Brull,  ha tit-
llat de falta de lleialtat “molt 
greu”  el vot en contra d’Es-
querra Republicana, ja que 
considera les obres de reha-
bilitació de l’edifici municipal 
“una prioritat” davant el mal 
estat de les dependències i 
lamenta que els republicans 
hagen anteposat un projecte 
“personal” com és el futur au-

ditori a un problema que pot 
posar en risc la salut de les 
persones.  Per a Ramon Brull,  
la votació del passat Ple  ha 
estat la gota que ha fet vessar 
el got i este mateix dimarts, 
va signar un decret d’alcaldia 
per destituir els dos tinents 
d’alcaldes republicans, entre 
ells el primer tinent d’alcaldia 
i exalcalde, Antoni Navarro. A 
més, també  retirarà als repu-
blicans les competències de la 
regidoria de serveis que assu-
mirà el mateix alcalde, Ramon 
Brull.
L’alcalde ha assegurat que 
esta no és la primera vega-
da que Esquerra Republicana 
tomba propostes de La Veu 
del Poble ja que  “fa uns me-
sos van tombar també la pro-
posta feta pels independents 
per construir un tanatori a la 
població”. Font: Delta.cat
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CONSELL 
COMARCAL DEL 
BAIX EBRE 
El plenari també va acordar 
prorrogar l’usdefruit atorgat 
a l’Ajuntament de Tortosa 
sobre el llagut Lo Sirgador, 
per un període de deu anys, 
amb l’objectiu de facilitar que 
l’adjudicatari pugui realit-
zar inversions de millora a 
l’embarcació de turisme fluvial 
que permet descobrir el tram 
final de l’Ebre. D’altra banda, 
el ple del Consell Comarcal 
va aprovar sol·licitar diversos 
programes al Servei d’Ocu-
pació de Catalunya (SOC) per 
tal d’impulsar l’ocupació de 
dones, majors de 45 anys i 
joves al Baix Ebre.

JUNTS PER 
L’AMPOLLA 
El regidor Àlvar Casanova ha 
renunciat aquest dimarts a 
tots els seus càrrecs públics a 
l’Ajuntament. Els motius han 
estat les dificultats a l’hora de 
compaginar la vida professio-
nal amb el seu càrrec públic al 
consistori. El seu lloc l’ocuparà 
Gemma Caballé.

ROQUETES
Ivan Garcia, regidor d’Obres 
Públiques i Serveis, ha fet 
aquesta setmana un repàs a 
les darreres actuacions que 
s’estan portant a terme al 
municipi, com la finalització 
de les obres d’obertura del 
carrer Matarranya, que han 
permès habilitar dues petites 
places per a l’esbarjo dels 
veïns, i l’arranjament diferents 
camins del municipi, el camí 
Codonyers, un tram del camí 
de Vilaret, un tram i rampa del 
camí del Galatxo i la resta del 
tram del camí de garroferets.

MÉS 
NOTÍCIES El ple del Consell Comarcal aprova la declaració 

de BCIL de les Coves de Benifallet
El ple del Consell Comarcal del 
Baix Ebre va aprovar la decla-
ració de bé cultural d’interès 
local (BCIL) de les Coves de 
Benifallet/ Coves Aumidiella, 
propietat de l’Ajuntament de 
Benifallet. 
Es tracta d’un potent jaciment 
amb formacions geològiques 
descobert el 1968 pel Grup 
d’Investigacions Espeleològi-
ques del Centre Excursionista 
de Gràcia i on l’administració 
local ha fet un esforç per con-
vertir-lo en un bé públic, facili-
tar la seua conservació i
museïtzació. 
Així, les Coves de Benifallet 
són un espai visitable, un punt 
d’atracció cultural i turística del 
Baix Ebre, un espai que rep més 

de 25.000 visites anuals. A més, 
des del 2014 l’equip de recer-
ca de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB) investiga 
aquest espai i ha estat precisa-
ment l’autor de l’informe tèc-
nic de declaració de BCIL. Una 
declaració que es va aprovar al 
ple, ja que en el cas dels muni-
cipis de menys de 5.000 habi-
tants la competència recau en 
l’ens comarcal.

Patrimoni cultural

L’acord plenari es traslladarà a 
l’Ajuntament de Benifallet i al 
departament de Cultura per-
què s’inclogue aquest conjunt 
arqueològic en el Catàleg de 
Patrimoni Cultural Català.

Bé cultural d’interès local: punt d’atracció 
cultural i turística, un espai que rep més de 

25.000 visites anuals

BAIX EBRE

L’Ajuntament de l’Aldea aprova una Moció
demanant l’Hospital al seu municipi

Al plenari de l’Ajuntament de 
l’Aldea, de la setmana passa-
da, es va presentar la moció 
del grup municipal de Junts 
per l’Aldea per demanar l’em-
plaçament del nou hospital a 
les Terres de l’Ebre. 
Va ser aprovada per unanimi-
tat de tots els grups polítics 
(Junts per l’Aldea i Endavant 
l’Aldea). Aquesta moció justi-
ficava “objectivament l’oferta 
d’emplaçament de l’hospital 
donada la perfecta ubicació, 
connexió i disposició de ter-
renys al poble de l’Aldea”.
Xavier Royo, Alcalde de l’Al-
dea: “En cap moment com 
Ajuntament volem entrar en 
cap disputa amb Tortosa, ni 
pretenem pressionar al De-
partament de Salut, en tot cas 
el que fem és oferir la predis-
posició del nostre municipi 
per si existeix la possibilitat 
d’ubicar l’Hospital de refe-
rència de les TTEE. A l’Aldea 
oferim centralitat geogràfica, 

proximitat, infraestructures 
de comunicació i possibilitat 
de desenvolupar urbanística-
ment algunes àrees pròximes 
a les vies de comunicació més 
importants del territori“.
Amb la moció s’insta al Go-
vern de la Generalitat de Ca-
talunya a que valori la possi-
bilitat d’ubicar l’hospital de 
referència de les TTEE. 

“En cap moment com 
Ajuntament volem 

entrar en cap disputa 
amb Tortosa”

L’àrea que proposa l’Ajunta-
ment aldeà disposa de “con-
dicions més optimes i avan-
tatjoses que cap altre lloc”, a 
més aquest terreny es limítrof 
amb el terme municipal de 
Tortosa, fet que podria com-
portar compartir l’hospital als 
dos termes municipals, com ja 
passa amb el Polígon Catalu-
nya Sud.

AJUNTAMENT DE BENISSANET - Ribera d’Ebre                                  ANUNCI:  2/11/2021
En sessió plenària ordinària de data 28 d’octubre de 2021, s‘ha acordat l‘aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d‘Ordenació Urbanística Municipal de Benissanet, relativa a

diversos articles: 166, 141 i DT 1ª i 2ª.

D‘acord amb el que estableix l’article 85.4 del text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, se sotmet la present modificació a una informació pública pel termini d‘un mes als efectes

escaients. El document en qüestió podrà consultar-se a l‘Ajuntament de Benissanet en hores d‘oficina.                                

Benissanet, 2 de novembre de 2021                                  L’alcalde,

F. Xavier Arbó Cot
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“LA MEVA SALUT”
La Ràpita acull el 22 de 
novembre una formació 
sobre la utilització de La 
Meva Salut, adreçada a 
totes les persones que 
tinguin dificultat en el 
funcionament de l’aplicació. 
A través d’aquesta jornada, 
les persones que participin 
en la sessió aprendran a 
accedir a La Meva Salut i a 
descarregar-se l’aplicació. 
Així com a entendre el seu 
funcionament, a demanar 
cita prèvia o s consultar 
els resultats de les proves, 
entre altres.
La regidora d’Administració 
Digital, Sílvia Zaragoza, 
exposa que “engeguem 
aquesta iniciativa amb el 
Departament de Salut da-
vant la necessitat de donar 
resposta a tants rapitencs i 
rapitenques que tenen difi-
cultats a l’hora d’adaptar-se 
a aquests canvis tecnolò-
gics”. Zaragoza destaca que 
“el nostre principal objectiu 
és que les persones que 
necessitin la formació aca-
bin gestionant de manera 
autònoma l’aplicació”.

El ple ordinari de l’Ajuntament aprova les 
ordenances fiscals 2022

El ple de la Ràpita, va aprovar 
les ordenances fiscals per a 
l’any 2022, amb els vots a favor 
d’ERC i la regidora no adscrita 
i els vots en contra de JxCAT, 
mR i PSC. Aquesta aprovació 
suposa la congelació dels tri-
buts municipals, excepte en 
alguns casos en què es revisen 
amb l’Índex de Preus de Con-
sum (IPC). 
També es proposen ajusta-
ments tècnics en diverses ta-
xes i preus públics.
El regidor d’Hisenda, Albert 
Salvadó, ha assegurat que “des 
del govern local seguim apos-
tant per bonificacions socials, 
de promoció econòmica i en 
benefici de les energies reno-
vables, i actualitzem alguns im-
postos amb l’IPC per fer front a 
l’increment de despesa derivat 
del marc normatiu de l’Estat”. 
En canvi, la portaveu de JxCAT, 
Helena Queral, va justificar que 
“no donarem suport a les orde-

nances fiscals perquè són molt 
continuistes amb les bonifica-
cions per l’ús d’energies reno-
vables, però són poc sensibles 
perquè enguany pertocava 
congelar els impostos”. 
Per la seva part, el portaveu 
de mR, Pedro Hernández, va 
apuntar que “si s’augmenten 
els impostos, el govern muni-
cipal ha de demostrar per a què 
és, si és per a tenir un poble en 
condicions, per a solventar tots 
els problemes…”. 
La portaveu del PSC, Rosa An-
glès, va exposar que ”els felici-
tem per continuar impulsant la 
baixa en taxes per les energies 
renovables, però pensem que 
per reactivar l’economia s’hau-
rien de reactivar altres sectors 
com la construcció”.
A banda, el plenari municipal va 
aprovar dues mocions d’ERC, 
una en contra de l’increment 
dels preus de l’electricitat i l’al-
tra amb relació a la sentència 

que anul·la el mètode de deter-
minació de la base imposable 
de l’impost de la plusvàlua mu-
nicipal. 
A més, es van rebutjar les dues 

propostes presentades pel PSC 
per millorar els espais públics 
i per al desenvolupament del 
Pla gestió de recuperació de la 
pandèmia.

Amb els vots a favor d’ERC i la regidora no 
adscrita i els vots en contra de JxCAT, mR i PSC

LA RÀPITA

Una trentena de vehicles fan una marxa 
lenta per denunciar el mal estat de la 

carretera de Poble Nou del Delta

Una trentena de vehicles va fer una marxa lenta aquest diumenge per denunciar 
el mal estat de la carretera que va de La Ràpita, passant per Poble Nou del Delta, 
fins a la barra del Trabucador. La plataforma La Carretera de la Vergonya reclama 
que s’enllesteixi immediatament la redacció del projecte de la reforma integral 
de la via i que s’estableixi un calendari per executar les obres. Els activistes també 
han demanat a la Diputació que destini una partida en els pressupostos de l’any 
vinent per tal de no endarrerir més les actuacions de millora. En l’acció, els mani-
festants van tallar la via i van senyalitzar les zones més perilloses i malmeses amb 
pintura. L’acció va acabar amb el desplegament de pancartes reivindicatives i amb 
crits contra el mal estat de la via. La Diputació va aprovar de forma provisional el 
Pla Zonal en el plenari de divendres passat. Es tracta d’un primer pas administratiu 
perquè la via passi a formar part de la xarxa de carreteres d’aquesta institució i 
deixi de ser de titularitat municipal. Per tal que s’aprovi el Pla Zonal, cal el vistiplau 
del Departament de Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori, que és l’òrgan 
encarregat de validar la definició de la xarxa local de carreteres de Catalunya. Està 
previst que l’aprovació definitiva del pla es faci més endavant, un cop superi tots 
els tràmits legals.(ACN)
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DESCONNECTANT 
DE LES 
PANTALLES, PER 
MARC MASSIP  
El quart cicle “L’art d’educar 
amb amor i consciència”, 
organitzat per l’Ajuntament 
d’Alcanar l’any 2020, va ha-
ver de suspendre’s a causa de 
covid-19. Enguany, una vega-
da superada l’etapa més dura 
de la pandèmia, el consistori 
ha pogut reprogramar les 
diferents xarrades d’aquesta 
edició. La tercera xerrada 
a reprogramar-se ha estat 
la de Marc Massip, demà 
dissabte 20 de novembre, a 
les 17 h, al Casal Cívic Trinitari 

Bel, d’Alcanar.

ACCIDENT 
MORTAL 
Un motorista ha mort aquest 
diumenge en un accident 
en un camí paral·lel a l’AP-7, 
al punt quilomètric 340, 
a l’altura d’Ulldecona. El 
conductor, M.A.Q de 38 anys 
i veí d’Ulldecona, va perdre la 
vida per una sortida de via de 
la motocicleta..

COMERCIALITZAR 
DÀTILS DE MAR 
El Seprona investiga el 
gerent d’un restaurant de les 
Cases d’Alcanar per vendre 
i servir dàtils de mar, una 
espècie protegida, al seu es-
tabliment. Agents del cos van 
trobar exemplars d’aquest 
mol·lusc en una vitrina 
exterior exposada al públic, 
així com també anunciat en 
una pissarra fora del local i 
al seu menú. El Seprona va 
actuar després d’haver tingut 
coneixement de la comercia-
lització de dàtils en diversos 
establiments de la costa. Els 
agents han pres declaració al 
gerent del restaurant com a 
investigat per un presumpte 
delicte relatiu a la protecció 
de la flora, fauna i animals 
domèstics.

ALCANAR

ULLDECONA

LES CASES

ALCANAR PLATJA

SANT JAUME

L’Ajuntament de Sant Jaume 
signa convenis de col·labora-
cions amb 3 entitats del mu-
nicipi. El conveni amb l’Agru-
pació Taurina Gerard Porres 
contempla que l’entitat se 
compromet a la celebració 
de bous durant les Festes Ma-
jors i la festa de la segregació, 
així com participar en diversos 
actes de la població. L’ajunta-
ment, per la seua banda, pro-
porcionarà el material neces-
sari per a l’agrupació i se’n farà 
càrrec dels costos dels actes 
organitzats. També s’ha signat 
un nou conveni amb l’Asso-
ciació de Dones. Com que el 
consistori facilita un local lliu-
re de despeses i es compromet 
a ajudar econòmicament amb 
determinats actes, es dema-
nen unes obligacions a l’enti-
tat. El consistori, per últim, ha 
ampliat el conveni amb el Club 
de Rem Delta. (Font: Delta.cat)

Convenis de 
col·laboració 

amb tres 
entitats del 

municipi

ULLDECONA

El grup ecologista Gepec ha 
formalitzat la compra d’una 
finca a la partida de l’Arion, al 
terme municipal d’Ulldeco-
na, amb l’objectiu de protegir 
de “l’espoli” les oliveres mo-
numentals existents. La finca, 
de dues hectàrees i situada 
en aquesta zona del nord de 
la serra de Godall, es trobava 
abandonada: a banda de les 
oliveres, s’hi podia trobar tam-
bé màquia i garriga.
Després de fer efectiva la com-
pra, els ecologistes l’han recu-
perada i aspiren a posar-la en 
producció en el futur per obte-
nir oli ecològic. L’objectiu final, 
però, és que la finca esdevingui 
el primer pas per crear una re-
serva o xarxa de custòdia a la 
zona a partir d’acords amb els 
propietaris de finques properes.

El Gepec 
compra una 

finca per 
protegir les 

seves oliveres 
monumentals

LA SÉNIA

La novena edició del festival 
Músiques en Terres de Cruïlla 
continua durant este mes de 
novembre. Durant el proper 
cap de setmana, dies 6 i 7, s’ha 
programat un Taller de tea-
tre musical a càrrec de Marga 
Julià, Marta Viladrich i Maria 
Lombarte, professores de l’Es-
cola 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 dia 27 de novembre 
a les 19:30 hores amb la parti-
cipació 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

S. BÀRBARA

Santa Bàrbara acollirà la 4a 
edició de la Trobada de Joves 
del Montsià demà dissabte 6 
de novembre a la nau poli-
valent del poliesportiu muni-
cipal. Enguany, sota el lema 
‘El món al Montsià’ la jornada 
girarà entorn a la diversitat 
cultural i ètnica, l’aproximació 
entre comunitats i la preven-
ció del racisme i la xenofòbia. 
La consellera de Joventut, 
Sònia Tomàs, valora molt po-
sitivament l’organització de 
la jornada. «Satisfacció per la 
feina duta a terme per con-
solidar aquesta trobada. La 4a 
edició, presencial, en un esce-
nari postpandèmia demostra 
la voluntat a través de políti-
ques públiques de fer parti-
cipar el jovent, creant espais 
que els són agradables, diste-
sos i segurs». L’edició anterior, 
per un error de Més Ebre, vam 
informar que la Trobada era el 
cap de setmana passat. I no és 
així, és el proper.  

Trobada de 
Joves del 
Montsià

L’Ajuntament comença a asfaltar camins amb les 
subvencions dels aiguats del 2018

La setmana passada van co-
mençat les obres d’arranja-
ment de quatre camins d’Al-
canar Platja: de la Mestra, de 
Codonyol, del Mas del Cec i 
del Llop. La Junta de Govern 
Local del 29 de setembre de 
2021 va adjudicar les obres a 

l’empresa BECSA SA a través 
d’una licitació i per un import 
de 184.962 euros (21% IVA ex-
clòs). El projecte de pavimen-
tació consisteix en l’asfaltatge 
de tota la longitud i amplada 
d’aquests quatre camins que 
uneixen l’antiga C-N340 i la 
nova nacional.
Aquesta actuació està finan-
çada en el marc de les sub-
vencions que es van adjudicar 
després dels aiguats de l’octu-
bre de 2018 i compta amb un 
50% de finançament de l’Estat 
espanyol i un altre 50% de la 
Generalitat de Catalunya.
Ivette Fibla, regidora d’Urba-
nisme i Ordenació del Patri-
moni, explica que “el 2018 
es van dividir les sol.licituds 
en vuit sectors; uns quants 

d’aquests s’estaven licitant 
quan van arribar els aiguats de 
l’1 de setembre de 2021”. Des-
prés de les pluges torrencials 
d’enguany, s’han mantingut les 
actuacions en els camins on 

no hi havia canvis substancials 
respecte al seu estat després 
dels aiguats del 2018 i, per 
tant, continuen sent vàlids els 
projectes inicials de reparació 
de paviment.

La resta d’actuacions 
que s’aniran fent fruit 

de les subvencions pels 
aiguats del 2018 seran 
finançades en un 50% 
per l’Estat espanyol i 

un altre 50% per fons 
municipals
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Anunci d‘informació pública del Projecte constructiu de sanejament i depuració del nucli de Benissanet, TM de Benissanet i Móra d’Ebre (Ribera d‘Ebre), de les 
condicions d’abocament de les aigües tractades al riu Ebre i de la llista dels béns i els drets afectats per les obres, clau: LSA.01450/01.P-AP19-01. 

L‘Agència Catalana de l‘Aigua (ACA), mitjançant la Resolució de 14 d’octubre de 2021, i en compliment de les disposicions vigents, ha acordat l‘obertura d‘un 
període d‘exposició pública als efectes d‘examen, rectificació i presentació de reclamacions del Projecte constructiu de sanejament i depuració del nucli de 
Benissanet, TM de Benissanet i Móra d’Ebre (Ribera d‘Ebre), de les condicions d’abocament de les aigües tractades al riu Ebre i de la llista dels béns i els drets 
afectats per les obres, el qual resta a disposició del públic durant el termini de trenta dies hàbils, des de l’endemà de la publicació d‘aquest anunci en el DOGC, 
en hores d‘oficina, a les dependències següents: 

Agència Catalana de l‘Aigua, carrer Provença, 260, 08008 Barcelona. 
Agència Catalana de l’Aigua, Demarcació Territorial de les Terres de l‘Ebre, Carrer de  Santa María Rosa Molas, 41, 43500 Tortosa.  
Ajuntament de Benissanet, Carrer Bonaire, 2, 43747 Benissanet. 
Ajuntament de Móra d’Ebre, Plaça de Baix, 1, 43740 Móra d’Ebre. 

També es podrà consultar el projecte a la web de l’ACA a la següent adreça: http://aca.gencat.cat/ca/laca/informacio-publica/projectes-dobres-en-
informacio-publica/ 

Dins d‘aquest termini, els particulars, les entitats i els organismes afectats per l‘execució de les obres projectades poden presentar a les dependències indicades 
els escrits d’al·legacions que considerin pertinents en relació amb el traçat, les característiques i l‘objecte del projecte, i en qualsevol de les formes que preveu 
l‘article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Atès que el projecte que se sotmet a informació pública conté una llista concreta i individualitzada dels béns i els drets que són considerats d‘expropiació 
necessària, i d‘acord amb el que estableix el paràgraf segon de l‘article 17 de la Llei d‘expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954 i altres articles 
concordants del seu Reglament de 26 d‘abril de 1957, qualsevol persona interessada o titular de drets reals i interessos econòmics sobre els béns afectats 
també pot, dins el termini establert en aquesta informació pública, formular al·legacions per escrit per tal de corregir els possibles errors que s‘hagin produït 
en la confecció de la llista dels béns i els drets afectats, que es publica annexa, o oposar-se motivadament a la necessitat d‘ocupació, d‘acord amb el que 
estableix la legislació vigent.  

D‘acord amb el previst a l‘Acord de Govern de 23 d‘octubre de 2018 (DOGC núm. 7734, de 25 d‘octubre de 2018), aquesta obra hidràulica està declarada 
d‘interès prioritari de la Generalitat de Catalunya, als efectes de l‘article 26.4 del Text refós de la legislació en matèria d‘aigües de Catalunya, aprovat per Decret 
legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, implicant l‘aprovació definitiva del projecte la declaració d‘ocupació urgent dels béns i drets afectats. 

Barcelona, 19 d’octubre de 2021 

Silvia Esteve Garcia 

Cap del Departament de Gestió Administrativa           

ANNEX

Terme municipal de Benissanet

Finca de projecte núm.: 1 

Polígon: 4 

Parcel·la: 223 

Titular: Ajuntament de Benissanet 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 69 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 135 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 2 

Polígon: 4 

Parcel·la: 62 

Titular: Pujol Ayet, M. Carmen Nuria (Hereus de) 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 992 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 3 

Polígon: 4 

Parcel·la: 61 

Titular: Miró Sales, Juan Bautista 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 796 

Superfície a expropiar, en m2: 648 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 4 

Polígon: 4 

Parcel·la: 58 

Titular: Miró Grau, Joaquina 

Superfície a expropiar, en m2: 196 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 5 

Polígon: 4 

Parcel·la: 59 

Titular: Alfonso Guiamet, Joaquin i/o Blasco Doiz, María 

del Pilar 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 112 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 302 

Superfície a expropiar, en m2: 1.206 

Naturalesa: Rústica

Finca de projecte núm.: 6 

Polígon: 4 

Parcel·la: 9015 

Titular: Ajuntament de Benissanet 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 433 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 1.545 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 7 

Polígon: 4 

Parcel·la: 52 

Titular: Falcó Montagut, María Carmen 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 174 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 534 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 8 

Polígon: 4 

Parcel·la: 57 

Titular: Alfonso Guiamet, Joaquin i/o Blasco Doiz, María 

del Pilar 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 20 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 178 

Superfície a expropiar, en m2: 72 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 9 

Polígon: 4 

Parcel·la: 63 

Titular: Pujol Ayet, María del Carmen Nuria (Hereus de) 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 162 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 10 

Polígon: 4 

Parcel·la: 51 

Titular: Miró Sastre, Carmen (Hereus de) i/o Oriol Miró, 

Javier Francisco; Oriol Miró, María Carmen 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 78 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 500 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 11 

Polígon: 4 
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Parcel·la: 53 

Titular: Ferrer Cot, Miriam Montserrat; Cot Cot, Mont-

serrat 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 3 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 12 

Polígon: 4 

Parcel·la: 48 

Titular: Moseguí Figueras, José 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 115 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 422 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 13 

Polígon: 4 

Parcel·la: 45 

Titular: Moseguí Figueras, José 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 168 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 518 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 14 

Polígon: 4 

Parcel·la: 201 

Titular: Moseguí Figueras, José 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 96 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 350 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 15 

Polígon: 4 

Parcel·la: 9013 

Titular: Ajuntament de Benissanet 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 27 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 381 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 16 

Polígon: 4 

Parcel·la: 27 

Titular: Assens Palou, Catalina (Hereus de) 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 99 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 274 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 17 

Polígon: 4 

Parcel·la: 25 

Titular: PER VITANATURE MDP, SL i/o Millán Rodríguez, 

María Francisca i/o Tejero Sala, Ricardo  

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 191 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 692 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 18 

Polígon: 4 

Parcel·la: 24 

Titular: Cot Amposta, María 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 205 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 765 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 19 

Polígon: 4 

Parcel·la: 23 

Titular: Vinaixa Llarch, Carmen i/o Medina Pérez, Salva-

dor 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 52 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 208 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 20 

Polígon: 4 

Parcel·la: 22 

Titular: Escoda Grau, Juan; Serres Pujol, María Nieves 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 97 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 352 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 21 

Polígon: 4 

Parcel·la: 20 

Titular: Grau Pedrola, María del Carmen 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 106 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 298 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 22 

Polígon: 4 

Parcel·la: 18 

Titular: Sales Vidal, Iolanda; Bladé Vinaixa, Joan Baptista 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 22 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 78 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 23 

Polígon: 4 

Parcel·la: 9002 

Titular: Ajuntament de Benissanet 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 11 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 107 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 24 

Polígon: 2 

Parcel·la: 2 

Titular: Vinaixa Margalef, Fidela i/o González Pentinat, 

Ginés i/o Bladé Sales, Yolanda 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 105 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 481 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 25 

Polígon: 2 

Parcel·la: 3 

Titular: Vinaixa Margalef, Fidela i/o González Pentinat, 

Ginés i/o Bladé Sales, Yolanda 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 440 

Naturalesa: RústicaRústica

Finca de projecte núm.: 26 

Polígon: 2 

Parcel·la: 1 

Titular: Martí Valls, José 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 425 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 1.185 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 27 

Polígon: 2 

Parcel·la: 4 

Titular: Miró Vinaixa, Joan 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 116 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 361 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 28 

Polígon: 2 

Parcel·la: 35 

Titular: Llarch Mora, Daniel i/o Llarch Alfonso, María Àn-

gels i/o Llarch Alfonso, Núria i/o Llarch Alfonso, Neus 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 13 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 647 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 29 

Polígon: 2 

Parcel·la: 5 

Titular: Moseguí Figueras, Fidela 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 86 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 177 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 30 

Polígon: 2 

Parcel·la: 6 

Titular: Isern Hostau, Tomasa (Hereus de) 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 37 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 80 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 31 

Polígon: 2 

Parcel·la: 7 

Titular: Garreta Mauricio, Carmen 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 149 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 339 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 32 

Polígon: 2 

Parcel·la: 8 

Titular: Guerola Vaqué, María Pilar 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 32 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 121 

Naturalesa: Rústica 
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Finca de projecte núm.: 33 

Polígon: 2 

Parcel·la: 36 

Titular: Vinaixa Oriol, María Belen 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 556 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 2.320 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 34 

Polígon: 2 

Parcel·la: 37 

Titular: Mauricio Sales, Joan 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 230 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 920 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 35 

Polígon: 2 

Parcel·la: 39 

Titular: Alfonso Mosegui, Carmen 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 108 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 430 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 36 

Polígon: 2 

Parcel·la: 40 

Titular: Blade Creixenti, Juan Bautista 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 145 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 580 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 37 

Polígon: 2 

Parcel·la: 70 

Titular: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA i/o DIVA-

RIAN PROPIEDAD, SA 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 151 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 604 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 38 

Polígon: 2 

Parcel·la: 41 

Titular: Ripoll Amposta, Ismael; Benaiges Martinez, Isabel 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 202 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 809 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 39 

Polígon: 2 

Parcel·la: 42 

Titular: Sancho Ayet, Miguel; Beas Navarro, Angustias 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 255 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 1.022 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 40 

Polígon: 2 

Parcel·la: 9005 

Titular: Ajuntament de Benissanet 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 15 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 55 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 41 

Polígon: 2 

Parcel·la: 22 

Titular: Sancho Beas, Marc 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 170 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 684 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 42 

Polígon: 2 

Parcel·la: 23 

Titular: Simon Fonseca, Francisco; Cano Martinez, Ma-

nuela 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 70 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 278 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 43 

Polígon: 2 

Parcel·la: 24 

Titular: Garreta Mauricio, Carmen 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 123 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 493 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 44 

Polígon: 2 

Parcel·la: 43 

Titular: Ripoll Stampa, Santiago 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 170 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 616 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 45 

Polígon: 2 

Parcel·la: 75 

Titular: Campmany Fontrodona, Antoni; Jubany Bauce-

lls, María Cristina 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 21 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 151 

Naturalesa: Rústica

Finca de projecte núm.: 46 

Polígon: 2 

Parcel·la: 44 

Titular: Alfonso Font, Angela 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 206 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 828 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 47 

Polígon: 2 

Parcel·la: 45 

Titular: Grau Ripoll, Agustín Antonio 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 39 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 157 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 48 

Polígon: 2 

Parcel·la: 46 

Titular: Bladé Pujol, Carlos 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 148 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 594 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 49 

Polígon: 2 

Parcel·la: 47 

Titular: Vinaixa Mossegui, Alejandro; Vinaixa Mosseguí, 

María Cinta 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 70 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 281 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 50 

Polígon: 2 

Parcel·la: 48 

Titular: Cantos Justo, Carles 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 125 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 594 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 51 

Polígon: 2 

Parcel·la: 49 

Titular: Oriol Miró, María Carmen i/o Launes Oriol, Judit 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 95 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 281 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 52 

Polígon: 2 

Parcel·la: 50 

Titular: Benaiges Benaiges, Juan Domingo 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 97 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 390 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 53 

Polígon: 2 

Parcel·la: 76 

Titular: Descarrega Gurrera, Isabel 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 38 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 109 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 54 

Polígon: 2 

Parcel·la: 55 

Titular: Descarrega Gurrera, Isabel; Descarrega Gurre-

ra, Juan (Hereus de); Bergada Vergés, Maria Montserrat; 
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Vallès Torres, Jaime 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 10 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 82 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 55 

Polígon: 2 

Parcel·la: 56 

Titular: Brown, Mackenzie 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 47 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 189 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 56 

Polígon: 2 

Parcel·la: 57 

Titular: Sancho Ayet, Miguel i/o Beas Navarro, Angustias 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 249 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 995 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 57 

Polígon: 2 

Parcel·la: 58 

Titular: Saloni Algueró, Juan 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 296 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 1.186 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 58 

Polígon: 2 

Parcel·la: 9001 

Titular: Ajuntament de Benissanet 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 14 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 57 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 59 

Polígon: - 

Parcel·la: - 

Titular: Ajuntament de Benissanet 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 214 

Naturalesa: - 

Finca de projecte núm.: 60 

Polígon: 2 

Parcel·la: 9004 

Titular: Ajuntament de Benissanet 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 13 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 134 

Naturalesa: Rústica 

 

Terme municipal de Móra d’Ebre

Finca de projecte núm.: 61 

Polígon: 14 

Parcel·la: 98 

Titular: Bertolí Arbó, Mariana 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 386 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 1.532 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 62 

Polígon: 14 

Parcel·la: 97 

Titular: Martínez Fucho, María Concepción 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 229 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 928 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 63 

Polígon: 14 

Parcel·la: 9008 

Titular: Ajuntament de Móra d‘Ebre 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 19 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 79 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 64 

Polígon: 14 

Parcel·la: 96 

Titular: Montagut Launes, María i/o Miró Montagut, 

Joaquim 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 199 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 793 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 65 

Polígon: 14 

Parcel·la: 89 

Titular: Ruiz Estelles, Amparo; Armengou Ruiz, Lara; Ar-

mengou Ruiz, Marc 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 516 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 2.062 

Naturalesa: Rústica

Finca de projecte núm.: 66 

Polígon: 14 

Parcel·la: 88 

Titular: Freeman, Mark Adrian 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 246 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 987 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 67 

Polígon: 14 

Parcel·la: 83 

Titular: Lafont Miró, Josefa 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 139 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 556 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 68 

Polígon: 14 

Parcel·la: 82 

Titular: Escribà Llambrich, José Vicente 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 259 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 1.040 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 69 

Polígon: 14 

Parcel·la: 81 

Titular: Llanort Sedó, Teresa 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 151 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 643 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 70 

Polígon: 14 

Parcel·la: 67 

Titular: Lafont Miró, Josefa 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 444 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 1.687 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 71 

Polígon: 14 

Parcel·la: 9004 

Titular: Confederación Hidrográfica del Ebro MOP 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 80 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 492 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 72 

Polígon: 14 

Parcel·la: 65 

Titular: Agència Catalana de l‘Aigua 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 159 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 342 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 73 

Polígon: 15 

Parcel·la: 9001 

Titular: Ajuntament de Móra d‘Ebre 

Superfície de servitud de pas d’aqüeducte, en m2: 29 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 105 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 74 

Polígon: 15 

Parcel·la: 26 

Titular: Mauri Marcos, Juan (Hereus de) i/o Mauri Pu-

jol, Juan José i/o Benaiges Farnós, Rosa 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 161 

Naturalesa: Rústica 

Finca de projecte núm.: 75 

Polígon: 15 

Parcel·la: 25 

Titular: Mauri Marcos, Juan (Hereus de) i/o Mauri Pu-

jol, Juan José i/o Benaiges Farnós, Rosa 

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 85 

Naturalesa: Rústica
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POLÍTICA

Debat d’esmenes a la totalitat
El portaveu del PDeCAT al Con-
grés, Ferran Bel, ha retret aquest 
dimecres a Junts i la CP que se 
sumin al ‘no a tot’ contra els 
pressupostos del PP, Cs i Vox 
mitjançant les seves esmenes a la 
totalitat contra els pressupostos 
generals de l’Estat per al 2022. 
“Jo que el PP i Vox presentin 

una esmena a la totalitat ho en-
tenc perfectament”, ha dit, “però 
el motiu pel què la presenten la 
resta de grups l’hauran d’explicar 
ells”, ha sentenciat entre aplaudi-
ments dels seus diputats, i també 
dels d’ERC. El portaveu del PDe-
CAT ha reiterat que la seva for-
mació ha votat en contra les es-

POLÍTICA

Comissió d’estudi per 
la protecció del delta

Aquest dimecres s’ha constituït 
al Parlament la comissió d’es-
tudi per a la protecció del delta 
de l’Ebre que serà presidida pel 
diputat republicà Lluís Salvadó  i 
que té per objectiu; “l’estudi i el 
seguiment de les mesures que es 
portaran a terme al Delta davant 
les amenaces de la regressió, 
la subsidència, la minva de ca-
bals del riu i les conseqüències 
del canvi climàtic”. El diputat ha 
explicat que a la comissió parti-
ciparan representants de les ad-
ministracions de la Generalitat, 
de l’Estat i de les administracions 
locals de les Terres de l’Ebre, així 
com representants dels sectors 

econòmics, d’entitats socials, i 
especialment d’acadèmics i ex-
perts en les diferents disciplines 
que cal desplegar per garantir la 
preservació del delta de l’Ebre.
El diputat ha destacat que “la 
comissió neix en un moment 
de gran transcendència perquè 
hi ha dues eines fonamentals de 
planificació per al futur del Del-
ta que estant pendents de con-
cretar-se com són el Pla per a 
la Protecció del Delta de l’Ebre i 
el Pla Hidrològic de la Conca de 
l’Ebre per al període 2021-2027”. 
La diputada Maria Jesús Viña 
serà la portaveu del grup repu-
blicà a la comissió.

** El parc eòlic Ampliació Co-
lladetes del Perelló és el primer 
i únic projecte de l’Ebre que es 
regirà pel decret 16/2019. La 
central, de quatre aerogenera-
dors de 200 metres, es presenta 
a tràmit un dia abans que el nou 
decret de renovables. La pro-
ximitat en les dates fa sospitar 
l’entitat ecologista GEPEC-EdC. 
“Tenim clar que hi ha tràfic d’in-
fluències, informació privilegia-
da o alguna cosa d’aquestes”.

** La Mesa del Congrés admet 
a tràmit la petició d’ERC i Com-
promís per crear una comissió 
d’investigació pel cas Castor. La 
qüestió es veurà ara a la Junta 
de Portaveus, on previsiblement 
toparà amb el ‘no’ del PSOE i del 
PP.
** Un exdirectiu de l’IGME ad-
met que no podien validar com 
funcionaria la injecció de gas al 
Castor per desconeixement.
La fiscal intenta demostrar que 
els acusats van accelerar el rit-
me de les operacions sense te-
nir en compte el perill.
** La sequera obliga de nou a 
reduir el volum del desembas-

sament de tardor al tram final 
de l’Ebre, segons la CHE. En-
desa limita l’operació d’aquest 
dimecres a una punta de 1.200 
metres cúbics per segon durant 
dues hores i mitja.

** El Departament de Cultu-
ra presenta avui a Vilalba dels 
Arcs les darreres accions del Pla 
d’Impuls del Circ. La consellera 
de Cultura informarà de les me-
sures de foment del circ. I visita-
rà la carpa itinerant del projecte 
Nilak, que portarà el circ i les 
arts escèniques contemporà-
nies a poblacions que no dispo-
sen de teatre.

** La DO Terra Alta tanca la set-
mana de la Festa del Vi molt 
satisfeta per la bona acollida de 
tots els actes. D’altra banda, la 
Denominació d’Origen ja té la 
seva Ruta del Vi, que neix amb 
l’objectiu de situar la Terra Alta 
entre les destinacions enoturís-
tiques demandades de Catalu-
nya.

** Xerta celebra les Festes en 
honor a Sant Martí.

menes a la totalitat presentades 
pel PP, Vox, Cs, Junts, CC, Foro 
Asturias, i CUP, per permetre així 
la tramitació dels pressupos-
tos generals de l’Estat (PGE) per 
al 2022, però també ha advertit 
l’Estat que un cop s’aprovin els 
pressupostos té “la responsabili-
tat de la seva execució”.

EN 1 MINUT
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adonar dels canvis que, amb el 
pas dels anys, feia el meu poble, 
la gent, els veïns..., i aquí va co-
mençar el meu interés per la fo-
tografia i per guardar tots aquells 
records. En morir el pare quan 
tenia catorze anys, em vaig tro-
bar amb la seua càmera fotogrà-
fica, i des de llavors no he parat.

En aquella època era una afi-
ció cara. 
Si, en aquells anys no tothom 
tenia una màquina de retratar, 
era car, i els revelatges no eren 
de massa bona qualitat. Res 
a vore en lo d’avui.

Des dels 14 fins als 69 anys 
fent fotos.
Sí, no he parat. M’agrada fer fotos 
sinceres, que expliquen una his-
tòria, que transmeten emocions i 
que de vegades, fins i tot, poden 
treure una llàgrima. M’apassiona 
immortalitzar moments i con-
nexions entre persones, perquè 
enriqueixen la nostra vida man-
tenint el record per així poder 
reviure aquells moments tan in-
tensos però efímers.

Quantes càmeres fotogràfi-
ques han passat per les teues 
mans?
Moltes. Algunes les  conser-
vo  i estan aquí exposades, al-
tres, com sempre les  porto  al 
damunt, les he perdut. Però la 
majoria estant aquí a l’exposició, 
inclosa la que més estimo que és 
la de mon pare. 

La fotografia representa per 
tu una manera d’expres-
sar-te?
Absolutament.

Delta, terra, fang, poble, 
història... no hi ha 

ressentiment sinó sentiment, 
un sentiment magníficament 
orquestrat al llarg d’aquests 
100 anys d’història.
Un merescut homenatge a una 
de les persones que ha sabut 
transmetre, a través de les se-
ues fotografies, tota l’estructura 
visual de la vida del seu poble, 
del Delta i de la seua gent. No 
us perdeu aquesta exposició fo-
togràfica d’Apolet, com a ell li 
agrada que li diguen, que fina-
litzarà lo 19 de novembre. 100 
anys de fotos al Delta, 100 anys 
d’història a l’Espai Expositiu Del-
tArt de Deltebre. Molts de vatros 
segur que el seguiu al Facebook, 
on cada dia ens sorprén amb 
una foto, lo clic del minut, del 
segon, del moment, de l’instant 
màgic. Li agrada explorar de ma-
tinada tot allò que l’envolta. És 
autodidacta, creatiu, subtil, cu-
riós, divertit, però molt prudent 
al voltant de les persones noves, 
sensible i protector, amb un gran 
cor, amant de l’aventura, sincer, 
crític amb si mateix i amant de 
la bellesa i l’art. Avui parlem amb 
Agustí Bertomeu “Apolet”, l’ho-
me amb mirada d’infant rebel i 
somniadora.

Quins són els teus primers 
contactes amb la fotografia? 
Sóc fotògraf aficionat i 100% au-
todidacta. Tot va començar en 
mon pare que era un gran afici-
onat a la fotografia. 

De tal palo...
Sí, de petit m’entretenia jugant 
en  los carrets i mirant les seues 
fotos. Va ser llavors quan em vaig 

Quan poses l’ull al visor 
també hi poses...
També hi poso el cor.

Parteixes d’una idea, un lloc 
concret, o ho deixes a l’at-
zar?
Lo 90% de les fotos estan fetes 
a l’atzar. Sempre tinc la càmera 
a prop per captar les primeres 
i últimes hores del dia amb es-
tos matisos tan nostres.

Color? Blanc i Negre? Quan 
utilitzar un o l’altre?
Hi ha gent que treballa molt 
bé  lo Blanc i Negre, però a mi, 
dóna’m color. (riu)

Tècnica, llum, estètica, mis-
satge..., a què li dónes més 
importància?
Per a mi sempre és lo missatge.

Els retocs.
Utilitzo molt poc los retocs per-
què a l’hora de disparar m’as-
seguro no haver de retocar. No 
m’agrada. La majoria de les me-
ues fotografies les faig amb llum 
natural per treure’n tots els co-
lors i així les imatges surten més 
espontànies i vives.

Un paisatge o lloc que ha 
canviat molt.

Lo  poble i els seus voltants, la 
vora del riu, del canal... Hi ha 
hagut canvis molt importants, 
i això queda reflectit a l’expo-
sició, com també la regressió. 
Hi ha fotos que impacten molt 
a la gent,  vore  l’abans i l’ara. 
En lo cas del Faro de Buda par-
lem d’uns 7 km de regressió, i 
les fotos ho demostren.

i ha alguna foto teua que et 
segueix sorprenent?
Una foto feta a les sis del matí, 
dalt de la meua barca, amb el 
sol,  lo Far del Fangar ben cen-
trat, i un peix saltant... Són mo-
ments al·lucinants!

Coses que has vist a través 
de la càmera i que l’ull humà 
mai no podrà experimentar.
Molts moments. Sobretot al 
Delta, perquè és un paisatge 
molt canviant, i no només se-
gons les estacions.

Has viatjat molt. Hi ha altres 
llocs que t’han fascinat tant 
com lo Delta?
Sí, he viatjat molt, i m’agrada la 
manera de viure que tenen al-
tres països i la seua gent, però 
com aquí pocs llocs.

Per què?

Perquè hi ha molt pocs llocs 
on en un petit espai arribes 
a  vore  una tan gran concen-
tració, per exemple, d’aus pro-
tegides volant en llibertat. A 
l’Argentina hi ha molts llocs 
preciosos, a l’Uruguai... però tot 
està molt més escampat.

Esta és la teua primera ex-
posició?
Sí, i l’última. (riu)

I això?
Penso  que és un món que ha 
canviat moltíssim i ha perdut 
interés. Jo he trigat anys a re-
copilar tot  este  material i ara, 
per exemple, ve una persona a 
l’exposició, veu una foto antiga 
d’un familiar, agafar lo seu mò-
bil, fa la foto i l’envia als seus 
amics o a les xarxes... Això era 
impensable fa anys!

Quan arribe el moment de 
marxar, què t’agradaria 
que passés amb els milers 
de fotografies que tens?
Ja ho tinc pensat i endreçat. 
Tinc 3 fills. Nelly dedicada a la 
restauració, Leonor que és pe-
riodista i l’Andreu, llicenciat en
Belles Arts. Sé que ells ho valo-
raran.

AGUSTÍ BERTOMEU “APOLET”
100 ANYS DE FOTOS AL DELTA
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Debat d’esmenes a la totalitat
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FUTBOL EBRENC, 
MÉS VIU QUE MAI 
Fa molt pocs anys ningú 
hauria cregut que Gandesa, 
Alcanar o La Cava estarien 
a la tercera catalana, quan 
sempre estaven una cate-
goria més amunt. El cas del 
Gandesa de forma obligada 
per la sanció.
O el Tortosa, que sempre 
va tenir el poder del futbol 
ebrenc, estigue a Segona 
catalana. Un poder que ara 
té la Rapitenca tant al primer 
equip com al futbol base. 
Qui hagués dit fa uns anys 
que l’Ebre Escola jugaria a 
la segona catalana quan fa 
set temporades ni existia en 
futbol amateur. 
Qui hagués dit que hi hauria 
9 filials a la quarta catala-
na i que les tres principals 
poblacions Tortosa, Amposta 
i Rapitenca tindrien un filial 
a tercera catalana quan ni 
un d’aquests clubs en tenia 
fa molt poques campanyes. 
Aquesta és la nova realitat 
del futbol ebrenc. Canvia 
com la tecnologia. La Covid 
va   arribar per quedar-se i 
semblava que podia matar 
el futbol. I ha estat tot al 
contrari. El nostre futbol està 
més viu que mai, 47 equips 
en lliga aquesta temporada; 
en amateur, 4700 federats i 
un total de 277 equips comp-
tant tot el futbol base, futbol 
sala i fèmines, més no es pot 
demanar. Mentre a la zona 
de Tarragona el futbol perd 
efervescència,  aquí a l’Ebre 
no hem perdut la nostra 
essència.

CELMA

20
Més Ebre està d’aniversari. 
Concretament diumenge 
farem 20 anys. El dia 7 de 
novembre de 2001 va sortir 
el primer número. Un primer 
número que va venir amb 
una ampolla de vi sota 
el braç. Recordo que fou 
l’obsequi que es va donar als 
subscriptors i a la gent que 
va comprar el diari aquell dia.
La història ja l’he explicada 
moltes vegades. Més Ebre 
va néixer fruit de la unió de 
Minut 91, setmanari espor-
tiu, i L’Occidental. I aquí es 
va crear un projecte que ha 
viscut moments de tot. Jo 
vaig ser un dels fundadors i 
des de llavors, aquí estic...
Hi ha dies que Celma em diu 
que faci un llibre. Ell coneix 
la història des del principi. Va 
ser dels primers subscriptors 
de Minut 91. I jo no el conei-
xia. Però Celma és un mag 
del món editorial. Controla 
publicacions a nivell mundial.  
Motius per fer un llibre n’hi 
ha. Ja m’ho pensaré. Gràcies 
com sempre per la vostra 
complicitat. 20 anys més? 
Tal com esta el tema de la 
jubilació....no es descarta... 
L’objectiu a hores d’ara: 
el proper número, el de la 
setmana vinent. Destacar 
la feina d’Isabel i de Jesús, 
grans companys i amics, i 
a l’impulsor de la darrera 
etapa, Joan Antó. I com no, 
a Joaquín per tot el que fa, 
només per amistat. Som 
pocs però tenim una gran 
estima al Més Ebre i al nostre 
territori.  

MICHEL
3A DIVISIÓ  

Ascó-Castelldefels dissa. 17h

1A CATALANA  

Rapitenca-Gavà diu 12h

2A CATALANA  

Diumenge

Ulldecona-R Bítem  12h

Ampolla-Camarles 16h

Perelló-M Nova 16.30h

Amposta-Tortosa 17h

Ebre Esc-la Sénia  18h

3A CATALANA  

Dissabte

Amposta-Olimpic 16h

Tortosa-Roquetenc 18h

Rapitenca-Corbera 19h

Flix-Ametlla 19.45h

diumenge

Godall-S Bàrbara 15.45h

Gandesa-Alcanar 16h

La Cava-Benissanet 16h

J i Maria-Catalònia 16h

TERCERA DIVISIÓ LA PROPERA

El partit de
Canal TE: 

Amposta-Tortosa
diumenge 22.30h

MINUT 91.Dilluns a   
les 21.30 hores 
  Repors amb els gols: Ascó-
Castelldefels; Rapitenca-Gavà; 
Amposta-Tortosa; Ulldecona-R 
Bítem; Ampolla-Perelló; 
Tortosa B-Roquetenc: J i 
Maria-Catalònia i Camarles 
B-Pinell. Convidats:  Marià 
Curto (Tortosa), Carlos 
Gilabert (Amposta), Pau Alegria 
(Catalònia) i Lluís Fornés (J i 
Maria).

L’Ascó va oferir una bona imat-
ge però va caure al camp d’un 
dels líders, l’Olot (3-0). Segons 
German, tècnic de l’equip de la 
Ribera: “sabíem que anàvem a 
un camp en el que, tot i fer les 
coses bé, ho tindríem compli-
cat. Vam començar bé i vam 
tenir un parell d’opcions. Però 
l’Olot, al primer temps, amb 
poc, es va endur un 2-0 al des-
cans, el segon gol arran d’un 
penal evitable. A la represa sa-
bíem que havíem de sortir forts 
i vam estar ben posats, gaudint 
d’una ocasió molt clara de Pol, 
i també d’alguna arribada més. 
Així mateix, jugant en moltes 

L’Ascó millora, però cau 
al camp de l’Olot (3-0)

fases al seu camp, vam tenir 
pèrdues i ells al contraatac ens 
van fer mal. Content del treball 
i l’actitud però està clar que 
això no suma”. 
Demà dissabte, l’Ascó rebrà el 
Castelldefels: “necessitem gua-
nyar a nivell classificatori i tam-
bé a nivell anímic, a més de que 
ens enfrontem a un rival direc-
te. Estem millorant però això 
ha d’anar acompanyat de punts 
perquè si no, tot i que queda 
molta lliga, se’ns complicaria la 
situació. Som conscients que 
hem de sumar de 3 en 3”, co-
menta l’entrenador del futbol 
Club Ascó.

PRIMERA CATALANA

La Rapitenca va perdre al camp 
de l’At. Lleida (3-1), un equip 
confeccionat per l’ascens. 
D’aquesta forma, els rapitencs 
no van poder encadenar un 
altre resultat positiu. Després 
de les bones sensacions en el 
darrer partit a casa, contra l’Al-
carràs, estes no es van poder 
mantenir en aquest a Lleida . 
El tècnic Antoni Teixidó estava 
enfadat amb el seu equip en 
acabar la confrontació, diu-
menge passat: “bon partit entre 
dos bons equips en el que fou 
superior l’At Lleida i va merèi-
xer la victòria. El principal mo-
tiu fou perquè va còrrer més 
que nosaltres. I al futbol s’ha 
de còrrer. Nosaltres haurem de 
canviar la forma de jugar, sobre 
tot fora de casa”. La Rapitenca, 
amb l’1-0, va reduir distàncies, 
arran d’un penal que va trans-
formar Vidal. Però els lleida-
tans es van posar per davant 
amb un gran gol, poc abans del 
descans.  A la represa, “amb el 
2-1 vam tenir possibilitats però 

Ensopegada rapitenca a 
Lleida (3-1)

a la sortida d’un córner ens vam 
fer el 3-1. La seua victòria fou 
justa. Nosaltres hem de còrrer 
més. El tema de la possessió 
de la pilota a mi em fa molta 
gràcies. Jo vull tenir el control 
del joc, amb pilota o sense. 
Però vull tenir-lo. A més, a mi 
m’agrada guanyar. És un defec-
te que tinc, el joc potser millor 
o pitjor, però a mi m’agrada 
guanyar”.
La Rapitenca, amb ganes de re-
fer-se de la derrota a Lleida, re-
brà a la Devesa diumenge a les 
12 hores al Gavà. 

El mister Teixidó, 
molest després del 

partit: “hem de córrer 
més. Haurem de canviar 
la forma de jugar, sobre 

tot fora de casa”
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SEGON TRIOMF, 
CONTRA EL 
PERELLÓ (3-1)  
La Sénia va sumar el segon 
triomf de la lliga, dissabte 
passat contra el Perelló. 
Robert va posar per davant 
a la Sénia. Ibra va fer l’1-1 i 
va ajustar el partit. Roberto, 
a la represa, va marcar el 2-1 
i al final Ivan Gasparin va 
sentenciar amb el 3-1. Juanjo 
Serrano, tècnic de la Sénia: 
“vam ser superiors i vam 
merèixer la victòria tant en 11  
contra 11 com en 11 contra 10. 
Vam crear moltes ocasions, 
haguéssim hagut de senten-
ciar molt abans i al final el 2-1 
creava nerviosisme. Però el 
tercer gol ens va confirmar un 
triomf merescut. Gran partit, 
vam recuperar jugadors i se 
va notar”.
Des del Perelló comentaven 
que “la Sénia va entrar millor 
al partit en la primera meitat 
i es va avançar, tenint una 
ocasió per marcar el segon.  
Vam empatar, a través del gol 
d’Ibra, però a l’inici de la se-
gona meitat, Roberto va fer 
el 2-1 i la clau fou l’expulsió de 
Cristian, que estava aportant 
molt ofensivament, per una 
segona targeta rigorosa. Es 
va intentar però va costar, tot 
i fer diverses aproximacions. 
I ja al final, a la sortida d’un 
córner, ens van marcar el 3-1 
que ja va ser definitiu”.
El Perelló rebrà el Móra la 
Nova, diumenge a les 16.30 
hores, mentre que la Sénia 
visitarà, també diumenge, el 
camp de l’Ebre Escola (18h). 

SEGONA CATALANA LA SÉNIA

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

El líder Tortosa perdona 
i l’Ampolla guanya (2-3)
El Tortosa, líder, va perdre el pri-
mer partit de la lliga, contra l’Am-
polla (2-3). Els locals van obrir el 
marcador molt aviat, arran d’un 
corner, De la Torre va fer el gol, 
amb una rematada amb el cap. 
Però el Tortosa, posteriorment, 
no es va trobar còmode. I l’Am-
polla va créixer i va apoderar-se 
del centre del camp, remuntant 
en pocs minuts amb els gols de 
Rabassó i de Carles Kader. Fins 
el descans, tot i que el Tortosa 
disposaria d’una bona ocasió, 
l’Ampolla va estar millor. La re-
presa va començar oberta però 
amb els minuts el conjunt lo-
cal va agafar protagonisme i va 
dominar el joc, generant  oca-
sions. Marigot va fer el 2-2 i el 
Tortosa va tancar a l’Ampolla, 
sent el partit que més ocasions 
ha creat. L’Ampolla va haver de 
defensar-se prop de la porteria. 
Però va treballar molt en defensa 
i va saber Sofrir. I al final, en una 
contra molt ben elaborada, Gito 
va assistir a Enric que va marcar 

un golàs fruit d’un contraatac de 
manual. Els tortosins van recla-
mar una falta anterior de Gito, 
sobre el roigiblanc Eric.
Jugada dubtosa perquè va po-
der existir falta. En anteriors jor-
nades, jugades similars en partits 
del Tortosa, Que Foren Determi-
nants, no es va xiular falta.  En 
aquesta ocasió, tampoc. Al final, 
2-3 i més emoció al grup. L’Am-
polla suma 9 punts i s’apunta al 
tren d’aspirants a les places d’as-
cens. Guillermo Camarero, tèc-
nic del Tortosa, tot i la derrota, 
estava satisfet: “a la primera mei-
tat, vam marcar aviat però amb 
l’1-0 no vam estar bé, impreci-
sos i poc intensos. A la represa, 
amb l’1-2, l’equip va reaccionar 
i va empatar, generant joc i mol-
tes ocasions per haver remuntat. 
Es va anar a buscar el tercer gol, 
i es van assumir riscos, però en 
una contra, va ser l’Ampolla qui 
va aconseguir el 2-3. No estic 
satisfet del resultat però sí de la 
segona part de l’equip”. 

R Bítem-Amposta, gran 
partit tot i el 0-0
R Bítem i Amposta necessitaven 
la victòria. Però van empatar 
sense gols. Un partit molt dis-
putat en què tots dos equips van 
jugar ben posats i van tenir oca-
sions clares. Els locals les van 
crear en botes de Gerard Balada 
i l’Amposta en les de Valcàrcel, 
Quim i Felipe. El partit va estar 
obert i al final l’empat va ser just 
perquè cap dels dos equips me-
reixia perdre. Els de Bítem van 
protestar un penal sobre Balada 
que no va ser xiulat, ja als darrers 
minuts. Jordi Vallés, del R Bítem: 
“el punt és positiu davant d’un 
molt bon  rival, que té grans ju-
gadors. Partit molt disputat en el 
que sabíem que havíem de tre-
ballar molt. L’Amposta va portar 
la iniciativa pràcticament tot el 
partit, però vam contrarestar-ho 
i, a més, vam buscar les nostres 
opcions a l’esquena dels seus 
defenses. I així vam tenir-ne de 
clares per poder marcar Penso 
que en qualsevol detall, el par-
tit s’hagués pogut decidir d’un 

costat o d’un altre”.
Ramon Sancho, de l’Amposta: 
“ells esperaven més al seu camp 
i natros vam dur més la iniciativa 
però a la primera meitat no vam 
estar del tot bé en la circulació 
de pilota i en les darreres pas-
sades, a més que tampoc vam 
ajustar bé els marcatges quan 
perdíem la pilota. A la sego-
na meitat vam fer un pas avant 
però això també va comportar 
contres d’ells i, d’aquesta forma, 
opcions.  Natros també en vam 
tenir, dues o tres de molt clares, 
però ens va faltar la pausa sufi-
cient en els darrers metres per a 
poder marcar. Al final, tal com 
va anar el partit, considero que 
l’empat és just”.
Del penal no xiulat, Vallés deia 
que “des de la banqueta no puc 
valorar-ho però per la reacció 
dels jugadors, per intuïció, fa la 
sensació que va ser-ho”. Sanc-
ho: “estic lluny, però per a xiular 
penal, em va semblar una mica 
just”.

Victòria del Camarles, 
contra l’Ebre Escola
Victòria del Camarles enfront 
l’Ebre Escola (2-1) en un partit 
molt tàctic que va obrir-se a la 
segona meitat, quan els locals, 
de penal, van fer l’1-0. L’Ebre va 
reaccionar i va pressionar més 
amunt però els locals, molt 
disciplinats, van aguantar el 
resultats i, a més, van fer mal a 
la contra. I així van fer el 2-0, 
obra de Samu. Posteriorment, 
de penal, Pachu va marcar el 
2-1 que ja seria definitiu. Els 
visitants van reclamar en afe-
git unes possibles mans dins de 
l’àrea local.
Alberto López, tècnic del Ca-
marles: “la primera meitat va 
ser igualada. Vam fer una molt 
bona feina contrarestant el joc 
del rival, un bon equip. Ens fal-
tava recuperar més quan ells 
iniciaven el joc i per això vam 
canviar el sistema. A la represa, 
vam fer bona feina. Arran d’un 
penal i una contra  esplèndida 
vam fer el 2-0. Ells van posar-se 
dins del partit i vam haver de 

treballar molt per mantenir el 
2-1. L’equip va estar bé, com 
des del primer dia de pretem-
porada. El que va passar al 
Perelló no va ser normal i vam 
tornar a ser natros, intensos i 
amb molt bona actitud i per-
sonalitat”. El Camarles tenia les 
baixes de Breiner, Roger i Eric.
Balart, de l’Ebre Escola: “a la pri-
mera meitat l’equip no va patir, 
va estar més ben posat. Ens va 
faltar madurar el joc quan te-
níem la pilota. A la represa ens 
vam precipitar en l’¡acció del 
penal. Vam reaccionar i vam 
millorar en la circulació de pi-
lota, tot i que ells, ben tancats, 
ens van fer mal a la contra amb 
el 2-0. Vam reduir distàncies 
però, tot i intentar-ho, no vam 
poder empatar”.

Torna Agus i torna el 
gol per al Móra la Nova
Primera victòria del Móra la 
Nova, contra l’Aldeana, el dia del 
debut en la tornada al club de 
Barrufet i d’Agustí (2-1).
Bona primera part dels morano-
vencs que van avançar-se arran 
d’un llançament de banda. Bati 
va pentinar al primer pal acon-
seguint l’1-0. L’Aldeana, carrega-
da de baixes (Anell, Tena, Paez i 
Puig), no va tenir al primer acte, 
la solvència necessària per po-
der crear joc . A la represa, aviat, 
Agus s’estrenava, marcant el 2-0. 
Poc després, en un córner, Kilian 
va establir el 2-1. Molta emoció 
fins el final i intents continuats 
dels aldeans per assolir un em-
pat que no va arribar. El visitant 
Girvi va tenir la millor opció per a 
poder obtenir el segon gol.
Ambrós Segura, tècnic del Móra 
la Nova: “a la primera meitat i du-
rant 15 minuts de la segona, vam 
ser superiors. Vam contrarestar, 
molt concentrats, les virtuts que 
ells tenen en el joc ofensiu. Però 
a partir del 2-0, ja a la represa, 

va venir el 2-1 i això ens va afec-
tar i vam tenir dubtes fruit també 
de la dinàmica que portàvem. 
Ells van pressionar molt. Ens 
vam defensar molt enrera però 
vam saber sofrir i vam sumar 3 
punts que tenen un gran valor”. 
del debut de Barru i Agus, “són 
jugadors que formen part de la 
família. Aporten al vestidor i al 
camp i ara tenim més recursos.  
L’equip va estar més arropat, 
amb pilota i sense. Faran que si-
guem millors a partir d’ara”. Fer-
ran Simó, de l’Aldeana: “a la pri-
mera meitat ells van sortir més 
dominadors amb pilota. Tenen 
millor equip que la classificació 
indica. No obstant, penso que 
vam controlar-ho bé excepte el 
gol amb el llançament de banda. 
No vam sofrir tot i que també és 
veritat que no vam estar encer-
tats ofensivament. A la represa, 
ens van fer el 2-0 i a partir d’allí  
vam ser dominadors, vam fer el 
2-1 i vam buscar amb insistència 
un empat que no es va produir”.  

equip                    GF       GC     PNTS

RESULTATS. 7 jornada

Tortosa-Ampolla        2-3
Camarles-Ebre Escola      2-1
M Nova-Aldeana       2-1
La Sénia-Perelló                3-1
R Bítem-Amposta         0-0

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

11
11
13
5
8
8
8
3
6
5
5

6
7
7
6
7
8
10
8
10
7
7

14
11
10
10
9
9
9
8
7
6
5
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BENISSANET, 1
JESÚS I MARIA, 2
Robert Avinyó, del Benissanet: 
“el partit va ser molt intens i 
disputat. Natros no vam entrar 
bé i al minut 7 perdíem 0-2. A 
la primera meitat ells van ser 
superiors, i és que natros no vam 
arribar amb claredat a la seua 
porteria. A la segona meitat vam 
estar ben posats i vam pressio-
nar, sent més inetsmos. I si bé 
ells van tenir opcions a la contra, 
natros també en vam crear per 
posar-nos en el partit. El gol, del 
Vidal, va arribar al 87. Ja abans 
havia tingut una bona ocasió en 
un córner. Vam insistir i els vam 
tancar però no vam poder em-
patar. Crec que a la segona mei-
tat vam ser superiors. Felicitar els 
jugadors, sobre tot per la sego-
na meitat davant d’un bon rival, 
amb ofici”. Josep Maria Torres, 
director esportiu del j i Maria: 
“vam fer un partit molt seriós 
en un camp molt complicat en 
el que ens vam adaptar des del 
principi. Els primers minuts van 
ser claus per la victòria. Al min 
10 ja anàvem 0-2. Després vam 
tenir control del joc, cerant més 
ocasions. En afegit el Benissanet 
va marcar el però vam conservar 
el resultat. Triomf molt treballat”.

GANDESA, 0
ROQUETENC, 2

CORBERA, 2
FLIX, 2

CATALÒNIA, 5
GODALL, 0

ALCANAR, 2
LA CAVA, 3

El Roquetenc va sorprendre al 
Gandesa (0-2). Partit molt igua-
lat en el primer temps en el que 
el Roquetenc, fidel al seu plan-
tejament, va estar ben replegat 
i va buscar els espais. Xavi Bau-
tista, amb un gran gol, va fer el 
0-1. Els gandesans no es van 
trobar còmodes. A la represa, el 
Gandesa va comptar amb Ubal-
de, Gumi i Josep. S’esperava la 
reacció. Però llavors, al minut 
13, va arribar l’expulsió d’Ubal-
de.  El Roquetenc es va fer fort 
i a la contra va poder decidir. Els 
gandesans, massa precipitats, 
van tenir més adversitats. Ge-
nis, amb molèsties, va haver de 
ser substituït. José Ramon es va 
lesionar quan no es podien fer 
més canvis. Els visitants van sen-
tenciar amb gol de Morales (as-
sistència de David Vilanova) i van 
tenir altres opcions. Al final, 0-2. 
El Gandesa ha de seguir adap-
tant-se a la categoria, superant 
adversitats com les que va tenir 
diumenge. El Roquetenc, cres-
cut, segueix progressant amb un 
bon treball i molta implicació i 
actitud dels seus jugadors. Molt 
bon partit d’un equip que té co-
ses a dir en esta lliga. 

Ruben Viudez, del Corbera: 
“vam sortir ben posats al camp 
defensant bé i tenint alguna ar-
ribada fins que el Flix ava marcar 
el 0-1. A partir d’aquí ens vam 
desfer i vam rebre el 0-2. Poc 
abans de la mitja part el Flix es 
va quedar amb un home menys 
i nosaltres vam avançar línies. A 
la represa vam fer un canvi tàctic 
i ens va anar bé perquè. Vam fer 
l’1-2 que ens va donar força per 
anar a buscar l’empat ja que el 
Flix va veure com se li expulsa-
va un altre jugador i es va que-
dar sense centrals. Però el partit 
es va travar i natros vam buscar 
l’empat fos com fos, precipitats, 
enlloc d’aprofitar la superioritat 
numèrica. Tot i així vam fer el 2-2 
i després vam insistir però fou 
més amb el cor que amb el cap i 
cal dir que el Flix va tenir les se-
ves ocasions per matar el partit”. 
Albert Lizaso, del Flix: “la veritat 
és que estem molt indignats. Es 
una pena que aquest senyor es 

Pau Alegria, del Catalònia: “ens 
va costar entrar però després 
vam estar força bé, tant defen-
siva com ofensivament. Vam fer 
un molt bon partit. Vam marcar 
l’1-0 i, tot i que ells van fer un 
travesser, i a contra posterior, 
Aleix va fer una volea que fou el 
2-0. A la represa, en un córner, 
Iniesta va marcar el 3-0. Lluís va 
fer el quart i Leandro, de falta, 
el 5-0. L’equip està molt bé. Cal 
seguir. Ara ens venen 3 partits 
que són proves per veure on 
podem estar”. J i Maria, la Cava 
i Gandesa.
Juanjo Agustin, del Godall: 
“partit en el que es va imposar 
la qualitat tècnica dels juga-
dors del Catalònia.  Va ser un 
partit en el que els dos equips 
vam intentar jugar la pilota. Ells 
van aprofitar les seues ocasions 
perquè tenen jugadors determi-
nants i natros les que vam tenir 
van anar al pal. En alguns trams 
del partit també dir que ens va 
faltar una mica més d’intensitat. 
Penso que el resultat fou un xic 
abultat, però res a dir. Hem de 
seguir ja pensant en els partits 
de la nostra lliga com ho serà el 
proper contra el Santa Bàrbara”.    

Miquel Cervelló, de l’Alcanar: 
“resultat enganyós. Vam merèi-
xer en molts moments del partit 
la victòria, com a mínim l’empat. 
Vam saber contrarestar bé el seu 
joc. Molt content. Vam plantar 
cara a un dels favorits a l’ascens. 
Súper orgullós de l’equip i la seua 
progressió. Va ser un partit jugat 
de a tu davant d’un bon rival, que 
està treballat, amb una bona idea 
de joc. També penso que l’àrbitre 
va influir. El primer gol és fora de 
joc. Als primers minuts van haver 
dos penals no xiulats si bé des-
prés en va xiular un. I en el tercer 
gol visitant hi ha una falta molt 
clara abans. Hem de seguir, se-
gur que anirem a més”. L’Alca-
nar espera dues incorporacions 
més, esta setmana. El  partit va 
començar al camp principal de 
l’estadi de Vinaròs. Al minut 40, 
part de l’enllumenat va deixar de 
funcionar. Es va seguir com es 
va poder fins al descans i per la 
segona meitat es va acordar ju-
gar al camp annexe. Jordi Roca, 
de la Cava: “ens va costar entrar 
al partit, però aprofitant les nos-
tres armes vam avançar-nos, gol 
d’Imanol. De totes formes, a la 
primera meitat no vam estar del 
còmodes i l’Alcanar va tenir fa-
ses en què va estar millor. Ens va 
empatar abans del descans. A la 
represa, ja al camp annexe, vam 
progressar i durant uns 30 minuts 
vam estar més posats combinant 
més ràpid i jugant molt millor. 
Pau, en una pentinada, i Miguel, 
van fer dos gols que van supo-
sar l’1-3, tenint un altra ocasió 
clara, amb un travesser d’Imanol. 
Després va venir una jugada clau 
per unes mans dubtoses que van 
ser castigades amb penal. Amb 
el 2-3 vam passar angúnies però 
vam saber sofrir i vam sumar 3 
punts molt treballats i impor-
tants. La dada és que en 5 jorna-
des ens han xiulat 3 penals per 
mans, no massa clares”.  

AMETLLA, 4
AMPOSTA B, 0
Xavi Subirats, de l’Ametlla: “partit 
totalment diferent al de la set-
mana anterior. Molt controlat, 
sobre tot a la primera meitat. 
Molta eficàcia i al minut 6 ja gua-
nyàvem 2-0. Un 10 per a l’equip, 
per actitud i joc. Al descans vam 
arribar 3-0. A la represa, vam 
buscar gestionar el resultat. Ells 
van posar més jugadors per dins 
i van tenir més control de pilota, 
i van ser més intensos. I natros 
ben col.locats i a la contra vam 
sentenciar amb un gol de Gui-
llem, jugador del filial que puja 
per ajudar-nos. Resultat meres-
cut”. Andreu Cano, de l’Amposta 
B: “vam entrar molt malament al 
partit, amb poca intensitat i poca 
concentració. Tot i parlar-ho, no 
vam estar ben posats. I vam con-
cedir el primer gol i després va 
venir el 2-0. A partir d’aquí, co-
mencem a tenir més possessió. 
Semblava que anàvem creixent 
fins que arribà el 3-0 que ja va 
matar el partit, abans del des-
cans, en un fora de joc escanda-
lós. Fins el jugador local s’havia 
aturat. Li vaig protestar la decisió 
a l’àrbitre, sense faltar-li al res-
pecte, mentre els meus jugadors 
també protestaven. L’àrbitre va 
admetre que es podia equivocar. 
Per tant, li vaig dir que estava re-
coneixent que s’havia equivocat 
i que podria anul.lar-lo. Em va 
dir que no. I li vaig dir ‘vaya tela’ i 
em va mostrar la targeta i em va 
expulsar. A la segona meitat vam 
tenir més pilota i més possessió. 
El darrer gol ja va ser anecdòtic, 
al final. Admetent que ens va pe-
nalitzar l’inici del partit, dir que el 
resultat va ser molt abultat”.

S BÀRBARA, 2
RAPITENCA B, 2
Chema, del Catalònia: “partit 
molt disputat. Natros vam co-
mençar bé, ben posats sobre el 
camp, amb idees clares del que 
havíem de fer, i tenint el partit 
controlat. Però arran d’una falta 
va venir un gol nostre en prò-
pia porteria. L’equip va reacci-
onar bé i va seguir lluitant i així 
va venir l’empat, fruit del treball. 
A la represa, el partit va seguir 
igualat i bastant obert. D’una in-
decisió ens van  fer l’1-2. Vam 
reajustar l’equip i vam seguir 
insistint i vam empatar. El partit 
es va obrir més encara i ells van 
tenir per fer el 2-3 i natros per 
marcar el 3-2. Al final, empat i a 
seguir treballant i millorant”.
Parra, tècnic de la Rapitenca B: 
“partit igualat i en el que cal va-
lorar l’empat, però penso que 
l’equip va fer un bon treball per 
a tenir mes premi”.
En la propera jornada, el Santa 
Bàrbara visitarà el Godall, en el 
derbi del Montsià i la Rapiten-
ca B, per la seua part, rebrà el 
Corbera. Els rapitencs tenen 
cinc punts mentre que el Santa 
Bàrbara en té 2 després dels dos 
empats a casa. 

carregués el partit. Vam fer una 
gran primera meitat, marcant el 
0-2 i tenint altres ocasions i do-
minant el joc. Abans del des des-
cans l’àrbitre va expulsar a Pere 
quan hi havia altres defenses 
prop de la jugada. No era l’úl-
tim jugador. A la represa, només 
començar, ens van marcar, per a 
mi, amb falta al nostre central, i 
ell va protestar iens vam quedar 
amb 9. L’àrbitre va trigar perquè 
no ho tenia clar si era la segona. 
Vam defensar com vam poder i 
al 38 ens van marcar el 2-2 L’àr-
bitre va dir que afegiria cinc mi-
nuts i al final foren 9. I per aca-
bar l’actuació, al 48 ens va anul.
lar un gol per a mi legal. No sé 
perquè va venir tot plegat. No va 
tenir cap pressió de ningú. Des-
tacar el bon tracte del Corbera i 
les facilitats per jugar més tard el 
partit”.

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

19
12
10
12
7
12
9
9
8
7
5
6
3
5
4
3

equip                    GF       GC     PNTS

4
5
5
3
3
6
9
15
9
12
8
13
8
9
6
16

15
13
12
11
10
9
6
6
5
5
4
4
3
2
1
1

OLIMPIC, 2
TORTOSA B,2
Joel Martorell, de l’Olímpic: “par-
tit molt disputat en què el Tortosa 
intentava circular ràpid la pilota 
però natros, amb línies juntes,  li 
dificultàvem el seu joc. En una 
contra, Martí amb una vaselina 
marcava el 1 a 0, i natros vam se-
guir amb el mateix plantejament. 
Abans de la mitja part, expulsió 
injusta del Tortosa. A la represa 
en dos contraatacs, el Tortosa 
va remuntar. Crec que va ser in-
just, i el segon gol fou fora de joc 
claríssim. A partir d’aquí, expulsió 
de Martí i ens vam quedar amb 
10. El Tortosa ens va poder mar-
car el tercer gol a la contra però 
arran d’un error en sortida de pi-
lota seva, fruit d’una bona pres-
sió, Pau va fer l’empat. Mereixíem 
guanyar, però els errors come-
sos van permetre al Tortosa fer 
2 gols. Aquesta setmana es pre-
veuen fitxatges”. Òscar Rumen-
se, del Tortosa B: “vam llançar la 
primera meitat, no estant posats 
en el partit. Tot i que ells no van 
fer perill, en la seua ocasió més 
clara ens van marcar l’1-0. Als 30 
minuts ens vam quedar amb 10 
per una targeta rigorosa. A la re-
presa,  vam millorar i vam remun-
tar jugant amb intensitat. El partit 
estava controlat. Però no vam 
sentenciar, i arran d’una indecisió 
nostra i d’una falta no xiulada, ens 
van empatar. Mereixíem la victò-
ria per la segona meitat. Felicitar 
al rival pel seu plantejament”. 
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EQUIP DE LA SETMANA

CF AMPOLLA

JO
AQ

U
IN

 C
EL

M
A

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

· Jo mai he vist això a Ter-
cera Catalana. Que el mister 
de l’Olimpic, Joel Marto-
rell, vagi cuer perquè té una 
plantilla limitada d’efectius 
ho veig normal, però no ho 
veig que ho sigui que no tin-
gui fisio, ni delegat, que ho 
hagi de fer tot ell, entregar 
les fitxes, donar aigua, donar 
pilotes als rivals, la revisió, la 
xerrada, l’escalfament... Un 
altre mister se n’hauria anat 
a casa. Això és estimar molt 
el futbol.
· A l’Ascó segueix el culebró; 
Granados entrena i no va 
convocat. 
· Aquesta setmana, partit 
Alcanar-La Cava, jugat a Vi-
naròs. Molts aficionats de la 
Cava, amb familiars de juga-
dors i directius. Aquest equip 
és un dels que arrossega més 
espectadors en camp con-
trari. Chapaeu a l’afició.
· Ramon Sancho mai havia 
entrenat i un dia li van dir 
d’agafar el filial. No només el 
va agafar, el va fer campió de 
quarta Catalana. I al següent 
any va fer una gran campa-
nya a la tercera catalana. Va 
passar al primer equip i va 
ascendir a la primera cata-
lana. La passada campanya 
va fer una gran temporada i 
va estar a prop de l’ascens. 
No comptaven amb ell en el 
nou projecte, ni li van dir si es 
volia quedar al club. Ara ha 
hagut d’emigrar, tant de bo 
algun dia torni a casa. Men-

trestant segueix a la bretxa ara 
d’entrenador a Amposta. El 
que més m’agrada d’ell és que 
sempre pensa en la gent jove i 
els sap portar.
· Per què no va renovar Ma-
nolo Puig pel Tortosa? Per què 
no va fitxar Dominguez pel 
Tortosa?.
· Qui són els dos entrenadors 
més ‘dandys’ de la 3a catala-
na?
· Els diners no ho són tot a la 
vida. Messi era més feliç al Bar-
celona,   aquí era el ‘puto amo’ i 
admirat. A París el veig trist. Es-
tic segur que més d’una vega-
da pensa que es va equivocar, 
i aquí ho podia jugar gratuïta-
ment i sent molt estimat. 
· A Can Barça, Laporta no volia 
Koeman i va seguir. No volia 
a Xavi i l’ha fitxat i va fer fora 
a Garcia Pimienta que era un 
bon perfil per ser el mister.
· A La Galera ha tornat el futbol 
i va arribar la primera victòria 
de la nova etapa. Acudeixen al 
seu camp unes 80 persones i 
això no està malament per ser 
una població de 700 habitants. 
És essència del futbol. 
· El partit Alcanar-la Cava va 
començar jugant-se al camp 
principal de les instal.lacions 
de Vinaròs, on juga el conjunt 
canareu com a local. Per un a 
avaria en l’enllumenat, la se-
gona meitat va disputar-se en 
un camp annexe.
· Un tècnic que està en atur ha 
anat a veure partits d’un equip. 
Seguiré informant.

TOP SECRET · Passa poques vegades, partit 
Santa Bàrbara–Rapitenca B, 4 
gols i tres en pròpia porteria.
· A Móra la Nova, van tornar 
Barrufet i Agus. Aquest equip 
se salvarà. Ambrós i el gran 
Agus tenen la vareta màgica.
· Ascó, 8 partits. Una victòria, 
5 gols a favor i 17 en contra. 
L’equip necessita revertir la 
situació amb una victòria.
· A la Sénia se’n va anar Ca-
llarisa i ha passat res. Rober-
to ja ha marcat més gols que 
l’exjugador, i això que només 
ha jugat dos partits de titular. 
I Callarisa dos gols i de penal
· El Santa Barbara va viure 
moments d’incertesa esta 
pretemporada. Va arribar 
Chema i l’equip va ressorgir i 
en dues setmanes dos grans  

LA JORNADA
fitxatges: Samper i Franklin. Fal-
ta un migcampista i si toca la 
loteria arribarà un davanter.
· Més igualtat impossible a la 
segona catalana. Últimes 4 jor-
nades tots els equips han perdut 
algun partit i líders en aquestes 
4 jornades: Ampolla i Tortosa 9 
punts i Perelló, Aldeana, Ullde-
cona, la Sénia i Camarles amb 
sis. Més igualtat impossible.
· Ametlla: dels 9 gols marcats, 7 
han estat de Marc Brull i Josep 
Callau i no són davanters.
· Possibilitats del Catalònia de 
quedar entre els dos primers 
classificats en són moltes. Ho 
té tot, bona defensa (només 4 
gols en contra) i un davanter 
com Aleix Robert, que fa dues 
campanyes, va marcar 12 gols, 
la passada 9, amb menys jor-

nades per l’efecte covid, i ara 
ja en porta 9. Va camí de ser 
pitxitxi.
· Ho vaig dir fa algunes set-
manes: Carlos Gilabert està 
traient petroli del Roquetenc 
que va donar la campanada 
i va guanyar amb justícia al 
camp d’un Gandesa que és 
un clar favorit per a l’ascens 
tot i que li costarà.
· Roquetenc, Catalònia, Gan-
desa, Flix, Catalonia, Tortosa,  
Masdenverge, Camarles B, 
Atmella B i Pinell segueixen 
invictes en camp contrari.
· L’Amposta en sis jornades ha 
guanyat només un partit, per 
la mínima i de penal, el cul-
pable no era Nando. O sí, si 
la planificació va fer-la única-
ment ell. 

EQUIPS MÉS 
EN FORMA
J CATALÒNIA

GINESTAR

LA CAVA

ROQUETENC

JESÚS I MARIA B

CAMARLES B 

JESÚS I MARIA

AMPOLLA

FLIX

TORTOSA B

AMPOSTA 

DURAN
(Tortosa)

ISTOC
(Amposta)

AITOR
(Ampolla)

PAU CASTILLO
(Perelló)

BARRUFET
(M Nova)

BARRI
(Aldeana)

NICO
(Ascó)

CIRERA
(Ebre Escola)

ROBERTO
(La Sénia)

DAVID VIÑA
(R Bítem)

XAVI JAIME
(Rapitenca)

JOSÉ RAMON
(Gandesa)

FRANKLIN
(Roquetenc)

JOSUÉ
(Roquetenc)

INIESTA
(Catalònia)

ALEIX ALEMANY
(Tortosa B)

ALBERT TORRES
(J i Maria)

PERE JORDÀ
(Flix)

SALVA BES
(Rapitenca B)

SERGI PRATS
(Corbera)

JONATAN
(J i Maria)

JOSEP CALLAU
(Ametlla)

IVAN BRUNO
(Camarles)

GUILLEM
(la Cava)

La Galera va obtenir el primer triomf de la temporada. 
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4A CATALANA

AMETLLA, 1
LA CAVA B, 1

LA GALERA, 1
CATALÒNIA B, 0

To, de l’Ametlla B: “a la prime-
ra meitat vam estar millor i vam 
tenir les nostres opcions. Però 
arran d’un córner ens van fer un 
bon gol. Acte seguit vam empatar 
en una acció en què hi havia un 
jugador visitant a terra, la veritat 
és que no em vaig adonar. Des-
prés vam tenir una ocasió clara 
per fer el segon gol. A la represa  
vam estar molt espessos i vam 
abusar de la pilota llarga. I ells 
van refermar el seu plantejament 
i van generar una de les ocasions 
més clares del segon temps. Als 
darrers minuts ens vam abocar 
però no vam poder generar. Un 
punt que és positiu. Bona acti-
tud”. El filial calero tenia 8 baixes. 
Alex Ventura, de la Cava: “sabí-
em de les virtuts que té l’Ametlla 
i vam entrar bé al partit, donant 
la iniciativa de la pilota però con-
trarestant-la amb un bon treball 
defensiu, i poc a poc vam anar 
guanyant protagonisme amb la 
pilota. Arran d’un córner ens vam 
avançar, però a l’ultima jugada 
de la primera part vam rebre l’1-
1. A la represa, vam estar millor 
i vam crear tres ocasions clares 
per emportar-mos els 3 Punts. 
Penso que l’Ametlla va tindre 
més la pilota però nosaltres vam 
tindre el partit més controlat en 
tot moment. Un punt que valoro 
molt positivament ja que l’Amet-
lla és un equip molt treballat que 
estarà dalt. Natros seguim crei-
xent; molt content de tots els ju-
gadors, de la seva actitud”.

Laura Matamoros, entrenadora 
de la Galera: “ja portàvem unes 
jornades competint bé, sobre tot 
a l’Ametlla. I contra el Catalònia 
vam competir els 90 minuts i ja 
es comença a veure una bona 
evolució de l’equip. Cal dir que 
el partit va ser igualat i que els 
dos equips vam tenir opcions; 
ells en van tenir una de clara a 
darrera hora per a poder empa-
tar. A nivell defensiu tot l’equip 
va estar força bé i molt contents 
per la primera victòria que dona 
confiança i referma la feina”.
Dani, del Catalònia: “va ser un 
partit on la falta d’encert nos-
tra va decidir. A la primera part 
la Galera va tenir una opció i 
natros en vam tenir dues de 
clamoroses per a empatar. A la 
represa, després de que els lo-
cals fessin un pal, ens van fer el 
gol arran d’una badada defensi-
va nostra en un saque de banda. 
Els últims 20 minuts van ser un 
atac constant nostre gaudint de 
moltes ocasions per empatar, 
algunes d’elles molt clares i in-
clús un gol anul.lat al descomp-
te per fora de joc”.

PERELLÓ B, 0
CAMARLES B, 0

GANDESA B, 4
OLIMPIC B, 0

TIVENYS, 1
MASDENVERGE, 1

Jordi, capità del Perelló: “va ser 
un partit molt intens. Vam saber 
aguantar el 0-0 amb un bon po-
sicionament defensiu. Cal des-
tacar un dubtós gol que ens van 
anul.lar per fora de joc i la parada 
d’un penal del nostre porter, Nés-
tor. A la represa el Camarles va 
sortir a l’ofensiva però vam seguir 
ben posats i creant alguna ocasió 
clara, així com el Camarles que 
va fallar-ne alguna determinant a 
les acaballes del partit”. Florin, del 
Camarles B: “primera part igua-
lada, ells ens esperaven al seu 
camp, buscant la contra i així van 
fer 2 o 3 ocasions, amb un traves-
ser. Natros vam tenir dos 1 contra 
1 amb el seu porter i un penal que 
no vam transformar. A la represa 
vam canviar el sistema i ells ja no 
van arribar amb perill i natros vam 
tenir moltes ocasions, fins a  8. 
Vam deixar escapar 2 punts. Vam 
fer mèrits per vèncer”.

Sergi Vidal, del Gandesa B: “des-
prés de 3 partits fora, vam sortir 
molt posats i vam marcar aviat 
i això ens va donar confiança 
i la veritat és que vam ser do-
minadors a la primera meitat, 
arribant al descans amb el 3-0. 
La represa el joc ja es va igua-
lar i al final vam marcar el quart 
gol. Content per l’actitud”. Emi-
lio Pedrola, de l’Olímpic: “partit 
que ja als 10 primers minuts va 
quedar sentenciat després de 
dos errades en defensa, i que els 
locals aprofitaven per posar un 
2-0. A partir d’aquest moment 
el partit va estar ben controlat 
pel Gandesa i no va tenir massa 
història i just abans d’arribar a la 
mitja part ells van establir el 3-0. 
A la segona part vam donar mi-
llor imatge i vam tenir diverses 
ocasions però sense gens d’en-
cert i sort. Ja les acaballes del 
partit el Gandesa va fer el quart 
per tancar el marcador. Partit 
per oblidar. Lamentar la lesió de 
Samuels al genoll desitjant que 
no sigui de llarga durada. Espe-
rem una ràpida recuperació”.

David Montardit, president de la 
UE Tivenys: “a la primera meitat 
ens va costar entrar i ells van 
tenir un parell d’opcions. Poc 
a poc vam dominar més el joc, 
fent l’1-0. Abans del descans, 
d’una falta, vam fer un traves-
ser. Del 2-0 es va passar a l’1-1, 
amb l’empat visitant amb un gol 
psicològic. A la segona part ja 
no vam dur tant el pes del joc 
i el partit va tenir moltes anades 
i tornades i els del Montsià van 
disposar de més ocasions de 
gol que natros però el marcador 
ja no es va moure”.
Cristian Torta, del Masdenverge: 
“primera meitat bastant igua-
lada i travada. L’equip va estar 
ben posat, tenint dues opcions 
inicials. Després, vam saber re-
accionar al seu gol i amb l’em-
pat es va arribar al descans. La 
segona meitat va començar 
travada, però a partir del minut 
15 ells van fer un pas enrere i 
natros, amb els canvis, vam te-
nir més control de pilota i més 
profunditat. Vam assetjar més la 
porteria rival i vam filtrar diver-
sos passes que ens van donar 
opcions. Ens va faltar l’encert 
per rematar el partit, i tot i que 
ells van poder tenir també algu-
na acció. Natros vam estar més 
a prop de la victòria”

FATARELLA, 0
J I MARIA B, 2
Xavi Solé debutava a la banqueta 
de la Fatarella: “vam sortir enxu-
fats des del primer minut. Prime-
ra meitat intensa i igualada, ben 
posats. Al minut de descompte 
ens van fer el 0-1, gol polèmic 
perquè el jugador visitant s’aju-
da de la mà per fer el control. A 
la represa vam seguir igual però 
arran de la única indecisió que 
vam tenir, ells van fer el 0-2. 
Vam reaccionar i vam tenir va-
ries ocasions però sense marcar. 
El J i Maria es va quedar en deu 
i natros vam insistir però no vam 
poder ajustar el Partit. Als dar-
rers minuts per una lesió ells es 
van quedar amb 9. No obstant, 
tot i intentar-ho, no vam poder 
reduir distàncies. Vam perdre 
però felicito a l’equip per l’acti-
tud i el treball. Esta es la línia a 
seguir. Només ens va faltar una 
mica d’encert cara el gol”
David Torres, “tercer partit fora 
seguit. L’equip segueix creixent. 
La primera meitat va ser molt 
igualada. Al minut 44, una re-
matada de Pino fou el 0-1. I a 
l’inici de la represa, vam fer el 
0-2. A partir d’aquí, tot i que-
dar-nos amb deu, l’equip va ser 
sòlid, solvent en l’aspecte de-
fensiu. Continua madurant. Vam 
poder fer el 0-3 i ells també van 
tenir opcions per marcar algun 
gol. Dos partits menys i estem 
en una bona situació, creixent (3 
dels 4 partits fora de casa)”.

ALDEANA B, 2
SANT JAUME, 0
Rafel, de l’Aldeana: “vam comen-
çar imprecisos però poc a poc 
vam reaccionar, millorant, més 
ben posats. Així vam començar 
a crear ocasions clares, fent l’1-0 
amb què es va arribar al descans, 
tot i que mereixíem algun gol 
més. A la represa vam sortir amb 
la intenció de sentenciar però el 
Sant Jaume va fer un pas avant i 
va estavellar una pilota al traves-
ser. Natros ja vam jugar més pre-
cipitats. Però els darrers minuts 
vam refer-nos. Ells es van quedar 
amb deu perquè anaven 11 jus-
tos i es va lesionar un jugador i al 
final, d’un penal clar, vam marcar 
el 2-0. Content per l’actitud, el 
resultat penso que fou curt. Vic-
tòria important per la confiança”.

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

24
21
19
16
7
15
14
24
16
12
9
6
5
8
3
7
1
3

8
7
8
9
3
10
10
9
7
11
15
12
8
15
19
18
24
17

16
16
15
14
13
12
12
10
10
8
8
7
5
4
4
3
3
2
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classificació. 4a.  jornada 7

*PROPERA JORNADA 4a.
Dissabte: la Cava-la Galera (16h);J 

i Maria-Perelló (16h); Masdenver-

ge-Ametlla (16h); Catalònia-Fa-

tarella (16.30 h); Aldeana-Xerta 

(17h); Camarles-Pinell (18h); S 

Jaume-Gandesa (18.30h); diu-

menge. Ebre E-Ginestar (15.30h); 

Olimpic-Tivens (16.30h)

PINELL, 0
EBRE ESCOLA B, 1
Blai, delegat del Pinell: “per a mi 
un partit en què vam comen-
çar mal posats i apàtics davant 
d’un bon Ebre Escola que va 
anar creient en les seues pos-
sibilitats. Tot i no està bé, vam 
tenir un parell d’opcions per 
marcar. A la represa ens vam 
abocar, creant 2 ó 3 ocasions 
que no vam aprofitar i ells van 
fer 3 contres seguides ja al final. 
Aaron va evitar-ne dues però 
a la tercera ens van marcar. El 
resultat més just era un empat. 
Felicitar a l’Ebre Escola: van llui-
tar, amb un gran desplegament 
físic. I per natros és un pas enre-
re. No tenim pressió però hem 
d’intentar millorar el joc”.
Miki, de l’Ebre  Escola B: “partit  
molt igualat amb ocasions pels 
dos equips, jugat de tu a tu. Al 
minut 90 ells van traure un cór-
ner i natros a la contra vam fer 
el 0-1. Molt bo treball de l’equip 
que va adaptar-se al partit i 
continua creixent”.

GINESTAR, 2
XERTA, 1
Antonio Morales, del Ginestar: 
“ens vam enfrontar a un molt bon 
equip, amb jugadors ràpids. Vam 
tenir una ocasió inicial i després 
ells van tenir-ne dues. L’equip 
va dur més la iniciativa i ells ben 
posats, buscaven la contra. Al 
primer temps no ens vam trobar 
del tot còmodes. Al descans 0-0. 
A la represa, en un llançament 
de banda vam donar la pilota al 
rival i ens va fer el 0-1. Vam re-
accionar i vam empatar, gol de 
Manu. Un gol protestat per ells 
per si la pilota no havia entrat. 
Jo no puc assegurar-ho des de 
la meua posició. També dir que 
a la primera meitat va haver un 
penal i es va donar llei de l’avan-
tatge quan no n’hi ha. Amb l’1-
1, ells es van tancar. Natros vam 
apretar i vam fer dues ocasions 
fins que una centrada de Manu 
va rematar-la Pinxo. Vam treba-
llar bé i vam fer molts mèrits per 
guanyar. El Xerta em va agradar 
molt, amb jugadors de qualitat. 
Des de Xerta: “vam afrontar el 
partit amb la intenció de plantar 
cara i aprofitar les nostres opci-
ons i així va ser. En els instants 
inicials el Ginestar va reclamar 
un possible penal. A la primera 
part vam realitzar un gran treball 
tàctic minimitzant les qualitats 
del rival i generant sortides amb 
perill. Al descans, 0-0. L’inici de 
la represa fou nostre i vam fer el 
0-1. A partir del 60’ el Ginestar, 
esperonat pel públic i unes cir-
cumstàncies molt favorables, va 
fer un pas avant. Natros, amb 
una situació difícil, vam defen-
sar-nos amb tot, però la tarda 
ja feia estona que s’havia com-

plicat. El Ginestar va capgirar el 
marcador. Valorar l’esforç de 
l’equip, que en un camp compli-
cat davant d’un rival competitiu 
i d’unes circumstancies i condi-
cionants totalment en contra va 
lluitar. Fou una tarda dura, però 
es va donar la cara”.
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** FUTBOL FEMENÍ, SEGO-
NA DIVISIÓ: Rapitenca-Subi-
rats (3-0). Avinyonet-La Plana 
0-15. La Rapitenca ha guanyat 
els 3 partits jugats. La Plana té 
6 punts en 4 jornades. 
** Resultats segona jornada 
Futbol Veterans: Alcanar-Ca-
nareu 1-0; Aldeana-Ampos-
ta 0-12; Ametlla-Vinaròs 0-1; 
Rapitenca-Roquetenc 0-3 i 
Tortosa-Delta de l’Ebre 0-2. 
Després del descans, el cap de 
setmana vinent torna  la com-
petició
** Lliga futbol sala Terres de 
l’Ebre. Descans. La lliga torna 
aquest cap de setmana. 
** L’Handbol Club Ampolla sè-
nior femení va sumar una nova 
victòria, fora de casa, a la pista 
del Vendrell ª(18-33). El con-
junt ampollero, disparat en el 
debut, és líder en solitari. 
** El sènior de l’Handbol Club 
Perelló va guanyar a casa con-
tra el BM Pau Casals (23-22) 
Victòria merescuda i celebra-
da, ja que després de dos jor-
nades jugant contra els cap-
davanters de Primera Catalana, 
aquests dos punts donen con-
fiança a l’equip. 
** L’Handbol Club Ascó, Lliga 
catalana, va vèncer contra les 
Franqueses (36-31) i és líder.

CLUB VOLEI ROQUETES

El sènior masculí del Club Volei Roquetes que competeix a la 
Superlliga 2 no va poder superar el líder de la categoria, el CV 
L’Illa-Grau de Castelló. L’equip roquetero va perdre 0-3 amb 
parcials (18-25/19-25/19-25).
Tot i la derrota els jugadors de Roquetes van lluitar davant d’un 
gran rival, amb aspiracions d’ascens.
El proper partit serà també a casa contra Club Voleibol Sayre 
Mayser de Gran Canària. 
D’altra banda, pel que fa als resultats dels equips de l’entitat, l 
sènior masculí B va guanyar a la pista del Reus (1-3). L’infantil 
femení Blanc va vèncer (0-3) a la pista Volei Vilanova. També va 
guanyar l’infantil masculí blanc (3-0) contra Balafia Volei. El ca-
det masculí va perdre (1-3) contra Balafia. Per la seua part, triomf 
de l’infantil femení Blau (1-3) a la pista de l’Escola Elisabeth.

El líder no perdona i 
s’imposa (0-3)

HANDBOL
Derrota amb el líder (32-25)
CLUB HANDBOL AMPOSTA

Breus

DIA 14

Resultats de la cinquena 
jornada equips del Cen-
tre Esports Tortosa. Sènior 
masculí: CET-Ribes 32-32.  
Partit amb un final apassio-
nant quan a falta de dos mi-
nuts els tortosins van capgi-
rar el marcador, però dues 
exclusions seguides van fer 
que juguessin els últims se-
gons amb clara inferioritat 
tot i així els jugadors que 
estaven al camp van acon-
seguir un meritori empat a 
32.Cal destacar la gran ac-
tuació col·lectiva de l’equip 
que una setmana més ha 
aconseguit contraposar-se 
a les significatives baixes 
que tenia.
Altres resultats d’equips del 
club: 
Juvenil masculí: CET-Car-
dedeu 26-31; 
Cadet masculí: CET-Bar-
celona Sants Verd 28-
25; Infantil masculí Roig: 
CET-Vendrell 42-6; Infan-
til masculí Blanc: Vilano-
va-CET 41-20; 

L’Elda Prestigio fa valdre la seva 
condició de líder del campio-
nat i segueix invicte, no conce-
dint cap punt en els set partits 
disputats.
L’Amposta Lagrama li va plan-
tar cara tota la primera meitat, 
arribant al descans amb el re-
sultat de 15-13 favorable a les 
locals. A la segona meitat les 
ampostines van sortir més en-
dollades, posant-se per davant 
al marcador 16-17, quan havi-
en transcorregut quatre minuts 
de la represa. A partir d’aquí els 
contracops de l’Elda donarien 
un parcial de 4-0 (20-17) i un 
impuls determinant a l’equip 

alacantí. Sobre l’equador de la 
segona part, targeta vermella 
directa a Sara Alonso i targe-
ta vermella per tres exclusions 
de Zoe Turnes van fer ja molt 
complicat treure el partit.
L’Elda, amb més rotacions a 
la banqueta juntament amb 
les dinou pilotes perdudes de 
l’Amposta, es va acabar impo-
sant pel pel resultat final 32-25.
Diumenge vinent a les 18 hores 
l’equip de la capital del Montsià 
rebrà al pavelló d’esports d’Am-
posta a l’Oar Gràcia, en partit 
corresponent a la vuitena jor-
nada de la Divisió d’Honor Plata 
femenina Estatal grup C.

Centre Esports 
Tortosa

Partit solidari a benefici de la 
plataforma #Monsortirem

Cursa
del 

Pont
El pròxim diumenge 14 de no-
vembre se celebrarà “la Cursa 
del Pont” entre Deltebre i Sant 
Jaume d’Enveja, en les moda-
litats 10 i 5km puntuable al 
circuit Running Series de les 
Terres de l’Ebre, i també cursa 
kids i marxa caminant.
Inscripcions online a la web 
www.runningseries.net i el 
mateix dia de la cursa.

CURS EXTRAORDINARI D’ARBITRATGE 
El Comitè Tècnic d’Àrbitres ha creat un curs extraordinari dirigit 
a tots els majors de 15 anys i menors de 24 anys que vulguin ini-
ciar-se en el món de l’arbitratge. El CTA de la Federació Catalana 
de Futbol pretén augmentar la base arbitral de la que disposa 
per tal de donar millor cobertura en les zones del territori que 
més demanda precisin. I és que, una vegada iniciada la tempora-
da 2021-2022, deixant enrere els grans estralls que ha causat la 
Covid-19, el volum de partits de futbol s’ha incrementat conside-
rablement. Les places son limitades i el període de pre-inscripció 
per aquest curs extraordinari finalitzarà el dijous 25 de novembre.

Avui divendres, a les 17 h, a la 
sala de plens de l’Ajuntament 
d’Alcanar, es realitzarà l’acte 
de presentació del partit be-
nèfic entre el RCD Espanyol B i 
el CF Alcanar, que se celebrarà 
el dimecres, 10 de novembre, 
a les 19.30 h, a l’Estadi la De-
vesa de la Ràpita. Aquest és 
el primer dels esdeveniments 
esportius solidaris organitzats 
pe #Monsortirem a benefi-
ci dels afectats per les pluges 
torrencials de l’1 de setembre 
a Alcanar.
Abans del partit, a les 18 ho-
res, es disputarà una triangu-
lar entre els equips de futbol 
base, de la categoria aleví, del 
RCD Espanyol, la UE Rapiten-
ca i l’Associació Esportiva de 
Futbol d’Alcanar (AEFA). L’en-
trada al partit té un cost de 
5 euros. Les entrades es po-
dran comprar anticipadament 
a partir de demà dissabte a la 
botiga Monmenut i el bar Mo-
reno d’Alcanar, a l’estanc de 
Jordi de les Cases i al restau-
rant Serramar d’Alcanar Platja. 
També es podran comprar el 
mateix dia del partit a taquilla. 
A més, hi haurà una fila 0 per 

a totes aquelles persones que 
vulguen col.laborar i no poden 
anar al camp de futbol: ES49 
2100 0116 4702 0058 2936.
El partit ha estat impulsat per 
la plataforma #Monsortirem i 
compta amb la col.laboració 
de l’Ajuntament d’Alcanar, el 
de la Ràpita, el RCD Espanyol, 
la UE Rapitenca, el CF Alcanar, 
l’Escola Futbol Alcanar, la Pe-
nya Blanc i Blava d’Alcanar, i la 
Federació Catalana de Futbol.
Des de l’organització es vol fer 
un agraïment per la seua col.
laboració a totes les entitats 
que hi participen, destacant al 
RCE Espanyol, així com a la Pe-
nya Blanc i Blava d’Alcanar.
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• 100 g de formatge manxego 
curat
• 6 grans de raïm
• 1 ou
• 4 cullerades rases de farina
• Cervesa
• 1 got d’oli d’oliva suau
• Sal 

Talleu el  formatge manxego  a 
daus petits per obtenir 12 qua-
dradets iguals.  Renteu els grans 
de raïm, eixugueu-los i, si voleu, 
peleu-los. Talleu-los al llarg per 
la meitat i traieu-ne les llavors 
amb la punta d’un ganivet.
Per preparar la massa per arre-
bossar, bateu l’ou i barregeu-lo 
amb la farina i un pessic de sal 
en un bol. A poc a poc, afegiu-hi 
la cervesa i aneu-ho batent amb 
unes varetes fins a obtenir una 
massa llisa i sense grumolls. 
Perquè els bunyols quedin bé, 

BUNYOLS
DE FORMATGE I RAÏM

PREPARACIÓ:  INGREDIENTS:  
la massa ha de ser fluida però 
espessa.
Escalfeu l’oli d’oliva en una pa-
ella fonda o a la fregidora. Po-
seu cada dau de formatge 
sobre mig gra de raïm, pun-
xeu-ho amb un escuradents i 
banyeu-ho en la massa per ar-
rebossar. Escorreu-ho lleuge-
rament i submergiu-ho en l’oli 
ben calent fins que quedi dau-
rat.  Retireu els bunyols amb 
una escumadora i deixeu-los 
escórrer sobre paper absor-
bent. Serviu-los de seguida. Els 
podeu servir amb unes gotetes 
de mel.
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I M M O B I L I À R I A  / /  T R E B A L L  / /  F O R M A C I Ó / /   S E R V E I S  / /  R E L A X

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

Venus al teu signe 
pot oferir-te un 
extra d’encant per-
sonal i que sorgeixi 
alguna persona amb 
interès romàntic. 
Més vida social amb 
nous contactes i 
possibles amistats.

aquari
21/01 al 19/02

Pots sentir que algú 
de la família no entén 
les teves necessitats 
i poses distància per 
no perdre energia. 
Nous contactes 
amb els quals tens 
una bona connexió 
intel·lectual.

sagitari
23/11 al 21/12

L’economia pot 
veure la llum al final 
del túnel. Mostres 
interès a invertir 
diners en borsa o en 
criptomonedes. Et 
reafirmes amb més 
seguretat davant els 
que et qüestionen.

escorpí
24/10 al 22/11

La Lluna Nova al teu 
propi signe obre un 
període en el qual 
pots experimentar 
una millor connexió 
amb les emocions. 
Penses a embar-
car-te en un projecte 
laboral en solitari.

balança
24/09 al 23/10

Venus a Capricorn 
inclina a un temps 
per prendre més 
contacte amb la 
realitat i assolir una 
millor gestió de 
l’economia. Podries 
plantejar-te treballar 
des de casa.

àries
21/03 al 20/04

Amb tres planetes 
per Casa VIII, vius un 
període de reflexió 
i de contenció 
material. Tot porta 
a l’estalvi. Vols fer 
canvis dietètics i 
deixar enrere alguns 
mals hàbits.

cranc
22/06 al 23/07

Amb diversos 
planetes per Casa 
V, l’amor predomina 
dins els teus pensa-
ments. Si tens pare-
lla, viviu un moment 
de canvis positius i si 
no en tens, coneixes 
a algú interessant.

verge
24/08 al 23/09

Hi ha assumptes 
relacionats amb els 
fills que s’han de 
resoldre com més 
aviat millor. T’agra-
daria implementar 
novetats al teu lloc 
de treball, per sen-
tir-te més a gust.

taure
21/04 al 21/05

Temps per al benes-
tar, per reafirmar-te 
en les teves convic-
cions i per restablir 
l’economia. Si hi 
havia tensions amb 
la família política, 
es pot donar una 
aproximació.

peixos
20/02 al 20/03

Nous amics en un 
viatge. Bona con-
nexió per les xarxes 
socials amb persones 
estrangeres. No 
deixis que pressions 
externes et creïn 
ansietat. Posa límits a 
la manipulació.

lleó
24/07 al 23/08

Venus a Casa VI pot 
ajudar a alleugerir 
un mal. L’amor pot 
sorgir a la feina, ja 
que una persona 
amb qui tractes 
habitualment, pot 
apropar-se per 
iniciar una relació.

bessons
21/05 al 21/06

Moment molt actiu 
pel que fa al sector 
laboral, amb més 
feina del que és 
habitual. També ets 
més conscient que 
t’has d’actualitzar 
per avançar i apostes 
per la formació.

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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MÉS EBRE
L’ENTREVISTA MÉS PERSONAL

衷心 感谢 большое спасибо

Per molts anys, Diari Més 
Ebre! Vint, ja?
Sí, ja hem passat l’adolescència! 
Després de tant de temps em 
puc considerar, sense pecar de 
modèstia, un mitjà consolidat, 
que setmana rere setmana s’es-
força per presentar l’actualitat 
ebrenca amb rigor, professiona-
litat i elegància.
El 7 de novembre del 2021 he fet 
vint anys. Vaig néixer de la fusió 
de dues publicacions, el setma-
nari L’Occidental i el diari espor-
tiu Minut 91, i he crescut com un 
dels exemples de premsa gene-
ralista de referència a les Terres 
de l’Ebre. De fet, segons el Barò-
metre de la Comunicació, segui-
xo sent el setmanari gratuït més 
llegit del territori.

“Lo diariet dels divendres”
Així m’anomenen pel territori, sí! 
Pràcticament tots els divendres 
de l’any, em podeu agafar gra-
tuïtament d’un dels més de 170 
punts de distribució que hi ha 
arreu de les Terres de l’Ebre. A 
més, els dijous a la nit ja surto en 
la versió online, al nostre web. 
Lo bo del Més Ebre, a més de 
ser gratuït, és que en pocs mi-
nuts els nostres lectors i lectores 
s’assabenten de tot allò que està 
passant a casa nostra i queda re-
flectit a la nostra hemeroteca.

Encara recordo quan en vas 
fer 15…
Ostres, sí, la celebració que vam 
fer l’Auditori Felip Pedrell de Tor-
tosa, una de les festes més gros-
ses celebrades mai al territori! Hi 
vam tenir actuacions musicals, 
com la Sílvia Ampolla, el Joan i 
la Carol Rovira, el Javi Príncep, 
l’Èric Vinaixa, el Cor Flumine, 
l’Abel Gil, el Mafio i altres can-
tants. I vam voler fer un reconei-
xement a moltes entitats i per-
sonalitats importants i estimades 
del nostre territori: clubs espor-
tius, agents culturals i socials. 
I els vam voler donar un premi 
molt original: un recolza-llibres 
del Diari Més Ebre, dissenyat per 
l’Anna Balart i creat per Pere i 
l’Elena de Solucions 3D. Com 
sempre, estem i estarem al cos-
tat del talent!

Enguany, suposo que la cele-
bració serà més familiar.
Sí, les grans festes multitudinà-
ries hauran d’esperar als vint-i-
cinc anys… Enguany serem pocs 
però ben avinguts! Darrere del 
Diari Més Ebre hi tenim un petit 
gran equip! Un gran equip humà 
i professional guiat per Joan 
Antó, lo nostre director general 
i soci d’Ebredigital.cat i Canal 
Terres de l’Ebre Televisió. Des del 
primer número, Michel Viñas, un 
referent a l’hora de portar-nos 
l’actualitat esportiva ebrenca. 
El cap de disseny i maquetació, 
Jesús Ruiz, responsable de la 
meua imatge des de l’any 2009, 
tant en paper i digital! I el 2014 
se’ns va unir la directora, Isabel 
Carrasco, que a part de driblar 
en tota la paperassa que com-
porta la meua gestió, ha aportat 
una mirada femenina i donat la 
visibilitat que es mereixen mol-
tes dones del nostre territori.
I no vull oblidar-me de la xarxa 
de col·laboradors i col·laborado-
res, que són incommensurables. 
Joaquin Celma, Edward Carter, 
Eduardo Margaretto, Arnau Sa-
les, Miquel Biarnés, Neus Rovi-
ra... i molts més, no em voldria 
deixar ningú!  De fet, aviat hi 
haurà noves incorporacions i 
sorpreses... 

Amb què et quedes d’aquests 
vint anys?
El 12 de juny de l’any passat, una 
mica més tard del previst per 
l’aturada forçosa a causa de la 
pandèmia, vam publicar el nú-
mero 1.000 del Més Ebre! Una 
gran fita que vam celebrar amb 
una edició especial del nostre 
diari. Però també arran de la 
pandèmia va sorgir una iniciativa 
de la qual estem molt orgullosos 
i orgulloses: la creació d’EbreX-
perience, de la mà del nostre 
informàtic, Dani Mayandía. Una 
plataforma gratuïta de promoció 
d’allotjaments, activitats i experi-
ències turístiques de les Terres 
de l’Ebre.

I què esperes d’aquesta 
nova etapa adulta?
Volem seguir creixent i reno-
vant-nos; no volem ser ni avor-

rits, ni emportats per les ones. 
Seguir participant i explicant la 
història d’un territori és tot un 
privilegi i així queda reflectit. 
Pel que fa al concepte del Més 
Ebre, considero que he anat 
creixent i adaptant-me als nous 
temps, però  mantenint sempre 
l’essència; sent humanista i pro-
per, defensant els interessos i les 
inquietuds del nostre territori, i 
batallant perquè aquesta infor-
mació siga accessible a tothom 
i gratuïtament.

“SEGUIREM SENT NECESSARIS I 
IMPRESCINDIBLES PER LES NOSTRES 

TERRES I LA NOSTRA GENT”

“SEGUIREM BATALLANT PERQUÈ 
MÉS EBRE SIGA ACCESSIBLE A 

TOTHOM I GRATUÏTAMENT”

“NO VOLEM SER AVORRITS 
PERÒ SÍ RIGOROSOS”

“LA NOSTRA FILOSOFIA 
ÉS ESTAR PROP DE LA 

NOSTRA GENT”


