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« Els projectes del territori eleven la inversió
del Govern a l’Ebre a més de 36 MEUR »
E

l delegat del Govern, Albert Salvadó, va presentar ahir l’annex d’inversions del Projecte de Pressupost de la Generalitat
que preveu “una inversió territorialitzada de més de 36 milions, mentre que el 2020 va ser de 23”. Per la seua part,
l’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, considera que és un “mal pressupost per a Tortosa i per a les Terres de l’Ebre”. P3

Comissió d’estudi per la protecció del Delta
La comissió d’estudi del Parlament per la protecció del Delta de l’Ebre, el pla de treball de la qual s’ha
aprovat aquest dimarts amb el consens de tots els grups, tindrà setanta compareixents.
El president és el diputat republicà Lluís Salvadó.
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sinó en baralles de galls: un
partit contra l’altre, una regió
contra l’altra. Ara, molts s’està
desinflant davant la necessitat de reprendre els gestos de
barrera a tot arreu, en tot cas,
l’ús de mascareta. Quanta imprudència!
El retrocés ara és molt més difícil d’anunciar, justificar i fer

complir. De vegades, dóna la
impressió que algunes persones fugen, en certa manera,
cap a grans debats més aviat
teòrics, per no haver de resoldre petits debats pràctics. Cal
suplicar perquè el món polític
no actue en ideologia davant
el virus, sinó en realitat? Només la humilitat farà possible
prendre en mesura la situació, no com un voldria que
fos, o com es deia que seria,
sinó simplement tal com és.
En aquesta fase, no necessitem un efecte pànic, sinó una
valoració raonada i científica
de la situació que permeti als
qui prenen decisions prendre
LA decisió. Difícil equilibri entre què fer per evitar una altra
onada com per les repercussions psicològiques, econòmiques i socials. El pragmatisme
és la segona virtut a cultivar
després de la humilitat. Que
demana la gent? Que aquesta
dura lliçó serveixi per a evitar
cometre els mateixos errors
a l’hora d’adaptar l’estratègia
anticovid a la situació actual, perquè sempre ha estat
ell, lo virus, i no natros, qui decideix com i quan tornar.

el 80% del seu finançament per
part de la Diputació de Tarragona, amb una aportació total de
90.000€.
L’espai té una reserva de 185
m² per a una disponibilitat de 8
sales; actualment s’ha dotat la
unitat d’hospitalització i d’espe-

cialització, la sala de debrífing,
la unitat d’atenció primària o
polivalent, la sala tècnica i els
vestidors. Instructors especialistes i acreditats en simulació
s’encarreguen de la docència
i la coordinació de l’oferta formativa modular.
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ls dies prometedors de
viure en total llibertat han
perdut credibilitat i la lluita
contra lo coronavirus ha perdut en eficiència.
Quina seria la gran lliçó que
cal aprendre de la llarga lluita
contra la pandèmia? La humilitat. Una actitud que ens cal
cultivar, i molt! Des de l’arribada del virus fins avui, és
l’única actitud per evitar que el
món polític s’equivoque o vaja
massa ràpid: ser humil davant
l’evolució i l’estat del coneixement. Tots i totes aquelles
persones que es van afanyar
a reclamar-se per ells i elles
la victòria sobre el virus, a exigir la reobertura anticipada de
comerços o serveis o l’eliminació de tal o tal mesura, s’han
trencat les dents amb una rea-

litat que és sempre la mateixa:
és lo virus qui decideix QUAN.
El “niet” de principi a determinades mesures proclamat urbi
et orbi a l’inici del curs envoltant-se d’una ideologia, o “ho
deixem anar tot” proclamat en
mostrar bones xifres de vacunació, no condueixen a res
quan no es basen en realitats
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial.
Els articles d’opinió expressen
els criteris de qui els signa
i el diari no els fa seus.

ELS ARTICLES ANÒNIMS
NO SERAN PUBLICATS
Degut a la quantitat
d’articles d’opinió que
estem rebent a la redacció
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publicar-los al diari, podeu
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L’ICS TERRES DE L’EBRE, CONJUNTAMENT AMB LA
URV, HA COMENÇAT A FORMAR A PROFESSIONALS DE
LA SALUT MITJANÇANT LA SIMULACIÓ CLÍNICA

E

s recreen situacions
clíniques amb un alt grau
de realisme per a millorar
el procés d’aprenentatge,
assistència i seguretat del
pacient, així com la presa de
decisions clíniques.
La Gerència Territorial de l’Institut Català de la Salut a les
Terres de l’Ebre (ICS-TE) i la
Universitat Rovira i Virgili (URV)
han dut a terme els primers
cursos de formació a l’aula de
simulació clínica ubicada a les
instal·lacions del Campus Terres de l’Ebre de la URV.
Concretament, es tracta de dos
cursos pilot organitzats amb la
finalitat de fer observacions de
l’entorn de simulació i, així, fer
les adaptacions necessàries de
cara al pla formatiu del 2022.
Per una banda, el curs sobre la
ventilació mecànica no invasiva (VMNI) s’ha dut a terme amb
la participació d’una actriu com
a pacient i ha acollit vuit infermers del Servei d’Urgències de
l’HTVC. L’ús de la VMNI suposa
un nou repte per als professionals que treballen amb pacients crítics, sobretot en el context de la pandèmia covid-19.
La simulació permet aprendre
a fer-ne un ús correcte en un
entorn segur i amb un alt grau
de realisme.

Per l’altra banda, durant la formació relacionada amb el codi
d’infart agut de miocardi (IAM),
s’ha aprofitat el nino de simulació, que té capacitat per a interactuar amb els participants per
mitjà d’un micròfon que fa servir l’actor de veu, i que a més, té
constants vitals mesurables, respira, i obre i tanca els ulls. Aquest
curs ha anat adreçat a metges
i infermers d’atenció primària,
amb una formació en línia prèvia
sobre el codi IAM, per arribar a
l’objectiu de disminuir les possibles demores en diferents punts
de l’atenció sanitària d’infart agut
de miocardi, i així, millorar el
pronòstic i la morbimortalitat del
pacient.
Les dues formacions s’han conclòs amb un alt nivell de satisfacció dels assistents, gràcies a l’experiència vivencial i dinàmica, i
a l’aprenentatge dels continguts
des de l’experiència viscuda pels
mateixos alumnes.
El projecte de l’aula de simulació
va néixer per iniciativa de l’ICS
Terres de l’Ebre fa quatre anys, i
la construcció de l’àrea de simulació i innovació al Campus Terres de la URV ha estat possible
fruit de l’aliança entre les dues
institucions, amb l’empara de la
Regió Sanitària. Així mateix, el
cost d’aquest projecte ha rebut

en portada
ABASTIMENT
D’AIGUA A LA
CONCA DE
BARBERÀ
Xavier Pujol, director gerent
del Consorci d’Aigües de
Tarragona, ha confirmat que
la primera fase del projecte
que ha d’abastir amb aigua
de l’Ebre a nou municipis de
la Conca de Barberà finalitzarà a mitjans del 2023. Un
projecte que està en marxa
i que ampliarà les xarxes
de connexió a les conques
internes de Catalunya. Un
tema que, juntament amb el
Pla Hidrològic de la conca de
l’Ebre, preocupa en la defensa
del territori i del delta.

VALORACIÓ
POSITIVA AL
PRESSUPOST
Amb les xifres presentades
el delegat del Govern, Albert
Salvadó, ha valorat positivament la inversió prevista al
Pressupost per a les Terres
de l’Ebre ja que “suposa un
increment de més de 13 milions d’euros que dona resposta
a projectes ja planificats i
que, a més a més, suposa un
augment del 57% respecte la
inversió del 2020, mentre que
la mitjana de Catalunya se
situa en el 17%”.
Sobre el tema de l’Hospital Verge de la Cinta, es va
aclarir que cal que primer que
es “desencalli i s’aprove el
projecte. Per això no està contemplat al Pressupost. Quan
estigui aprovat el projecte
s’actuaria a través del fons
d’inversió general que Salut
disposa per actuacions que
s’hagin de fer posteriorment”.
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PARLAMENT
La comissió d’estudi per la protecció del Delta
tindrà setanta compareixents
La comissió d’estudi del Parlament per la protecció del Delta
de l’Ebre, el pla de treball de la
qual s’ha aprovat aquest dimarts amb el consens de tots
els grups, tindrà setanta compareixents. La comissió s’ha reunit aquesta tarda per primera
vegada i el president, el diputat republicà Lluís Salvadó, ha
indicat que els compareixents
començaran a oferir les seves
visions a partir de la propera
sessió, el 21 de desembre, amb
la presència dels set alcaldes
del Delta. Hi haurà entitats sectorials i ambientals com la Taula de consens pel Delta, la Plataforma en Defensa de l’Ebre o

les comunitats de regants, així
com confraries de pescadors,
Unió de Pagesos, musclaires i
cooperatives arrosseres, entre
altres.
També hi haurà presència “important i nombrosa” del món
científic i acadèmic amb experts com Carles Ibàñez, Agustí Sánchez Arcilla, Marta Roca,
Narcís Prats o Rafa Sánchez. La
comissió també donarà veu a
alguns dels propietaris i particulars afectats per la regressió del
Delta.
Per part de l’administració estatal compareixeran el secretari
d’Estat de Medi Ambient, el director general d’Aigua o la presi-

denta de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, mentre que de
la catalana hi haurà la consellera
d’Acció Climàtica, Alimentació
i Agenda Rural, Teresa Jordà, el
director de l’Oficina Catalana del
Canvi Climàtic, el director del
Parc Natural del Delta o el Síndic
de Greuges, entre d’altres.
Les sessions de treball se cele-

braran el segon dimarts de cada
mes, sempre i quan no hi hagi
ple a la cambra catalana.

El president és el
diputat republicà Lluís
Salvadó

Albert Salvadó: “els projectes del territori eleven la inversió
del Govern a Terres de l’Ebre a més de 36 milions d’euros”
El delegat territorial del Govern a les Terres de l’Ebre, Albert Salvadó, va presentat ahir
dimarts l’annex d’inversions
del Projecte de Pressupost de
la Generalitat per al 2022 que
preveu “una inversió territorialitzada de més de 36 milions,
mentre que el 2020 va ser de
23 milions d’euros i això sense
tenir comptabilitzada la part
no territorialitzada, on s’inclouen molts projectes que no es
defineixen”. En aquest sentit,
s’inclouen obres no comptabilitzades “inicialment en
aquest annex d’inversions com
el regadiu Xerta-Sénia amb un
pressupost de 4.420.492’34€
per al Sector 1: Xerta-Aldover, a punt per licitar, que es
destinen a executar les obres

d’aquest tram i la posada en
funcionament de l’estació de
bombament i la bassa de recepció”. Entre les actuacions
més rellevants previstes en
aquest Projecte de Pressupost
“hi ha els 6 milions més per a la
protecció del Delta que, s’afegeixen als 6 milions d’aquest
2021. També les obres de restauració del Poble Vell de Corbera d’Ebre, amb 298.365’44€
enguany. Diverses actuacions
de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) com el col·lector
d’aigües de Riumar a Deltebre, la depuradora de Riba-roja d’Ebre i la depuradora i el
col·lector de Caseres; projectes destacats del Departament
de Salut com el consultori local de l’EMD Jesús i el paquet

“El Pressupost per
al territori suposa un
increment de més de
13 milions que dona
resposta a projectes ja
planificats”
d’obres de millora als hospitals
de Tortosa i el Comarcal de
Móra d’Ebre; a més d’obres
del Departament de Territori
i Mobilitat, com la TV-3408 i
TV-3406 a la Ràpita; i també
de Ports de la Generalitat amb
l’Escola Nàutica a la Ràpita”.
Inversions amb què “entomem
els projectes més madurs, als
quals s’afegiran algunes que

L’alcaldessa de Tortosa reclama al Govern que afegeixi les obres
de l’hospital Verge de la Cinta al Pressupost 2022
L’alcaldessa
de
Tortosa,
Meritxell Roigé, dimecres, va
qualificar de “mal pressupost
per a Tortosa i per a les Terres
de l’Ebre” els comptes que el
govern de la Generalitat ha
anunciat per al 2022. Segons
assenyalava, la inversió a les
comarques ebrenques representa el 2,1% del total de
Catalunya, fet que situa la vegueria de les Terres de l’Ebre
com l’últim territori del país

3

en volum d’actuacions. Meritxell Roigé recordava, a més,
que els 31,6 M€ que s’han
previst per al 2022 suposen
menys de la meitat dels diners
que es van pressupostar fa 10
anys, aleshores de 75,2 M€, fet
que representava el 4,7% del
total del país.
Però és a nivell local on l’alcaldessa de Tortosa es mostrava més “en desacord”. Especialment “pel fet que no s’hi

preveu cap inversió per a les
obres de l’hospital Verge de la
Cinta, La inversió més important per a Tortosa i per a les
Terres de l’Ebre, i el Govern
no hi destina ni un euro”. En
este sentit, recordava que fa
un any l’aleshores consellera de Salut, Alba Vergés, “va
signar un acord que comprometia la Generalitat a fer possible l’ampliació de l’hospital
Verge de la Cinta. I que, en la

seua visita a Tortosa el passat
27 d’octubre, l’actual conseller Josep Maria Argimon
va remarcar que el projecte
d’ampliació seguia endavant.
Tot i això, els comptes no hi
reserven cap partida. Ens sentim enganyats perquè no hi
ha cap gest del Govern que
demostre la voluntat d’actuar
en este projecte”, lamentava
Roigé. És per això que l’alcaldessa reclama a la Generalitat

ja estan previstos com la Casa
Barnahus del Departament de
Dret Socials, el desdoblament
2+1 de l’Eix de l’Ebre i d’altres
que s’aniran definint d’infraestructures i d’equipaments.
Mentre seguim treballant per
generar projectes, sense els
quals és impossible tenir partides concretes”, va destacar
Albert Salvadó.

Meritxell Roigé
lamenta “la baixa
inversió dels comptes
per al territori que,
amb un 2,1% del
total, deixa l’Ebre a
la coa del país. Mal
pressupost per a
Tortosa i per a les
Terres de l’Ebre”
“que esmene l’errada durant
la tramitació dels comptes” i
que ho incloga al pressupost.

4
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BREUS
PLE
Pel que fa a les propostes dels
grups municipals, se n’han
aprovat dos, d’ERC i Movem,
en relació a la sentència que
anul·la l’impost de plusvàlua;
una altra, de Junts, per exigir
la millora del servei ferroviari a
les TE; i l’altra del grup d’ERC,
en defensa dels encausats per
l’1 d’octubre. En canvi, no han
tingut els suports suficients
la de Movem per bonificar
l’aparcament a la plaça Alfons
XII, i les dos de la CUP, en
motiu del dia per a l’eliminació de la violència contra les
dones del 25-N, i per demanar
mesures per capgirar el model
energètic.

ORQUESTRA DE
CAMBRA
El teatre auditori de Tortosa
reestrenarà el pròxim divendres 19 de novembre l’òpera
‘La Matinada’, del musicòleg
tortosí Felip Pedrell. Ho farà,
116 anys després que el compositor l’estrenés a Barcelona
el 1905 i que, posteriorment,
se’n pergués el rastre. Ara,
membres de l’Orquestra de
Cambra de Tortosa (OCTO),
juntament amb 8 cantants i
intèrprets, la tornaran a fer
sonar després que una recerca
documental feta pel músic
local David Matheu. L’obra es
podrà veure el divendres 19, a
les 20.30 h, i el dissabte 20, a
les 20 h.

MOVEM TORTOSA
Movem Tortosa ha comunicat
que lamenta “la negativa
d’Enric Roig, primer Secretari
del Partit Socialista, a reunir-se
amb el primer partit de l’oposició. Havíem sol·licitat la reunió
formalment per intentar
desencallar els pressupostos
municipals davant la negativa
de Roigé a negociar”. Movem
Tortosa recorda que “havíem
plantejat públicament 11 propostes com a punt de partida
per ser negociades amb l’equip
de govern sociovergent de cara
els propers pressupostos, tenint en compte que el govern
es troba en minoria i necessita
el suport de l’oposició per
poder tirar-los endavant”.

tortosa

PLE ORDINARI
S’aprova el Pla d’Acció Comunitària Inclusiva
i el Pla Local de Joventut
L’Ajuntament ha aprovat el Pla
Local d’Acció Comunitària Inclusiva de Tortosa (PLACI) i el
Pla Local de Joventut 20212025. Es tracta de dos eines
que permeten traçar accions
en les polítiques municipals,
encaminades a treballar per
afavorir les màximes oportunitats del conjunt de la població i impulsar una societat més
equitativa.
L’aprovació d’estos plans s’ha fet
este dilluns, durant el ple ordinari de novembre. La sessió també ha formalitzat la sol·licitud
de 36 llambordes de memòria
(‘Stolpersteine’) amb els noms
dels tortosins que van ser reclosos en camps de concentració
nazis. Dissabte, l’Ajuntament va

inaugurar un memorial en el seu
honor al recinte del Museu de
Tortosa, al costat de la sala Antoni Garcia, fotògraf tortosí que
també va passar pel camp de
Mauthausen. A més, s’han aprovat dos modificacions pressupostàries que han permès suple-

El ple també formalitza
la petició per poder
rebre 36 llambordes de
memòria

L’àrea de Fires s’uneix a la de
Promoció Econòmica
Esta setmana s’ha produït
un canvi de l’àrea de Fires de
l’Ajuntament de Tortosa, dins
de l’organització del govern
Municipal.
A partir d’ara, esta àrea passa a
ser delegada al regidor de Promoció Econòmica i sext tinent
d’alcalde, Sisco Pepió.
D’esta manera, es vol reforçar
les sinergies entre estes dos
àrees del govern, que suposen l’organització d’esdeveniments que tenen com a objectiu la dinamització de l’activitat

empresarial i de l’economia de
Tortosa.
Fins a este moment, la regidoria de Fires estava delegada
al regidor Enric Roig, primer
tinent d’alcalde i responsable
també de les àrees d’Urbanisme i de Cultura.
Amb este traspàs, que s’ha fet
esta setmana, també es vol reforçar la tasca pel que fa a l’habitatge, dins del departament
d’Urbanisme, amb la creació i
desenvolupament del Pla Local
d’Habitatge de Tortosa.

mentar serveis municipals, com
els de dependència, llar d’infants
de Jesús o de manteniment de
la ciutat. També, destinar els
43.000 euros que el pressupost
reservava a la construcció d’un
nou embarcador a altres usos
turístics: l’acord que l’Ajuntament ha obtingut amb l’Idece

per a que este organisme assumisca l’execució de l’embarcador suposa poder alliberar els
recursos per poder-los utilitzar
en la renovació de l’equipament
del refugi antiaeri, l’adquisició de
nous elements per al Setge de
Tortosa, o nous elements per a
la senyalització turística.

Tortosa acollirà el Festivitas
Bestiarum, la gran festa del
bestiari popular i de foc català
El Festivitas Bestiarum és un
acte que se celebra des del
2014 i que l’Agrupació de
Bestiari organitza per celebrar el Dia Europeu del Bestiari Festiu (24 de novembre).
L’esdeveniment es fa el cap
de setmana més pròxim a
aquesta data i en cada edició
s’escull la ciutat designada
Capital de la Cultura Catalana, en el cas d’enguany, Tortosa.

La celebració, prevista per al
27 de novembre, amb cercavila i concurs d’enceses,
clourà amb la gala d’entrega
dels Premis BEST presentada
per Elisenda Carod.
Uns premis que tenen la voluntat de donar un reconeixement a personalitats, entitats
i empreses per la tasca que
realitzen en favor del món
del bestiari festiu i la cultura
popular.

Tortosa recupera la Festa de les Entitats Socials,
amb activitats al parc Teodor Gonzàlez
Després de l’aturada provocada per la pandèmia, este
dissabte l’Ajuntament de
Tortosa recupera la Festa de
les Entitats Socials. Ho farà
amb activitats durant tota la
jornada, en un nou emplaçament: el parc Teodor Gonzàlez. En este espai s’aplegaran
més d’una vintena d’entitats
i d’associacions de la ciutat,
per donar a conèixer la tasca
que desenvolupen.
L’objectiu és, a la vegada,

convidar les persones interessades en els diversos projectes a sumar-se a la tasca de les
entitats, potenciant d’esta manera la figura del voluntariat.

Hi participaran més
d’una vintena d’entitats
de la ciutat, per donar
a conèixer la seua
activitat ordinària

amposta
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SOCIETAT
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MARATÓ DE
DONANTS DE SANG

150 quilòmetres
solidaris amb La Marató

L’Escola de cuidar
reprèn l’activitat

Les remeres i remers del Club
Nàutic Amposta van sumar,
entre divendres matí i tarda
i dissabte al matí, més de 150
quilòmetres amb rem-ergòmetre, solidaris amb la Marató
de TV3. Aquesta va ser l’aportació d’Amposta en l’activitat
’Camí cap a Lloret’, vinculada
al Congrés Mundial de Turisme Esportiu 2021, que se celebrarà a aquest municipi de
la Costa Brava els dies 25 i 26
de novembre i on la destinació d’Amposta Turisme Esportiu estarà present. Aquests 150

L’Escola de cuidar ha tornat
a posar-se en marxa després
d’una aturada a conseqüència
de la pandèmia. Impulsada per
l’Associació de Familiars d’Alzheimer (AFAM), l’Ajuntament
d’Amposta i l’Institut Català de
la Salut a les Terres de l’Ebre,
l’Escola de cuidar va néixer
l’any 2018 amb la voluntat de
donar suport a les persones
cuidadores no professionals
que atenen de manera continuada persones en situació de
dependència o discapacitat.
Un projecte formatiu i de su-

quilòmetres es convertiran en
150 euros que l’organització
del congrés donarà en nom
d’Amposta a La Marató de TV3,
enguany destinada a la salut
mental. Amb la suma dels quilòmetres realitzats per totes les
destinacions de turisme esportiu amb distinció del país s’han
sumat més de 2.000 euros.

Es tracta de l’activitat
’Camí cap a Lloret’

L’ampliació de l’Hotel d’Entitats de
l’antiga central d’aigües, en marxa

Magatzems per a materials, un espai de coworking per a entitats i una sala polivalent que ocupen un total de 280 metres quadrats més. Així serà l’ampliació de
l’Hotel d’Entitats de l’antiga central d’aigües, al carrer Buenos Aires, que actualment ja es troba en fase de construcció. Es tracta d’un nou model d’hotel d’entitats que s’allunya per deixar un despatx tancat a cadascuna de les associacions
i apostar per un espai obert i compartit amb punts de treball, i destinar els espais
tancats a magatzems per aquelles associacions que tenen material. A més, també
s’habilitarà un espai diàfan on poder fer activitats. “Aquest espai, ubicat als baixos
de l’edifici de l’antiga central d’aigües, se suma als despatxos que actualment
hi ha en aquest mateix edifici”, assenyala l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs. La
regidora de Participació Ciutadana, Carla Bonfill, informa que aquest disseny ha
sigut fruït d’un procés participatiu en què s’ha consultat a totes les entitats del
municipi que ja estan a l’Hotel i d’altres que tenen interès per disposar un espai.
“Durant l’any passat ens vam reunir amb aquestes entitats i els hi vam preguntar
quin ús estaven fent dels espais, què necessitaven realment,... i d’aquell anàlisi
entitat per entitat ha sortit aquest model d’hotel”.

port mutu per proporcionar a
la persona cuidadora les habilitats necessàries per millorar la
seva qualitat de vida i facilitar
les eines que li permetin viure
positivament l’experiència de
cuidar.

El projecte vol donar
suport a les persones
cuidadores no
professionals

La Lira Ampostina acollirà una nova edició de la
Marató de Donants de Sang,
el dimecres 17 de novembre.
Onze hores ininterrompudes, de 10 de matí a 9 de
la nit, amb l’objectiu de
sumar més de 235 donacions de sang i 44 de plasma
i augmentar les reserves del
Banc de Sang. “És evident
que les reserves de sang
sempre són necessàries i,
per tant, tirar endavant
una activitat com aquesta
de la mà del Banc de Sang
i Teixits (BST) i l’Associació
de Donants de Sang del
Montsià és vital. Any rere
any la ciutadania ha fet que
Amposta acabi sent també
un referent pel que fa a la
quantitat de donacions de
sang. Hem fet edicions de la
Marató de Sang en Covid-19
que han estat un èxit, així
que ara que estem dintre
una certa normalitat esperem seguir la dinàmica”, diu
l’alcalde, Adam Tomàs.
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MÉS
NOTÍCIES
CONGELACIÓ DE
TRIBUTS
De la situació actual de la
hisenda de l’Ajuntament
de Deltebre, destaca “la
reducció de l’endeutament
dels 9.393.948€ de l’any
2014 als 3.341.544€ d’aquest
any”. L’alcalde Lluís Soler ha
destacat que “durant tots
aquests anys hem augmentar
la inversió en equipaments
i en infraestructures, també
hem dotat el municipi de més
i millors serveis i tot això s’ha
pogut impulsar sense haver
de pujar els tributs municipals.
Al contrari, aplicant bonificacions i, en alguns casos, reduint
taxes i tributs en conseqüència a la gestió realitzada”. Les
ordenances fiscals per al 2022,
aprovades pel ple, contemplen la congelació de tributs
municipals.

ERC DELTEBRE
Els republicans presentaren
una moció perquè es faci un
seguiment i control efectiu del
compliment de les mocions
proposades al Ple. Per ERC
Deltebre, la situació s’ha
convertit en “inadmissible”. El
govern municipal “no prioritza
cap moció aprovada que hagi
estat presentada per ERC”.
En segon lloc el grup municipal d’ERC - Més Deltebre
presentà una moció al ple en
què reclamava que s’articulen
mecanismes de compensació
als ajuntaments per la supressió de l’impost de plusvàlua.

DELTEBRE
El pressupost 2022 s’eleva a la xifra
històrica de 20.686.672 euros
El plenari del mes de novembre
de l’Ajuntament de Deltebre va
estar marcat per l’aprovació del
pressupost i de les ordenances
fiscals. Un pressupost que enguany s’eleva a la xifra històrica
de 20.686.672€, sent aquest el
pressupost més alt de la història de Deltebre i que contempla més despesa en inversió.
De fet, aquest pressupost és
3.936.672€ superior al de l’any
anterior.
Els 45 anys de Deltebre, que es
compleixen el proper any 2022,
estaran marcats per una àmplia
inversió en la millora i manteniment de la imatge de poble.
Estem parlant que es destinaran
més de 9.000.000€ per assolir
aquest objectiu i per complir

accions que, com ha destacat
l’alcalde, Lluís Soler, “ens han
de permetre continuar solucionant els problemes estructurals
del nostre municipi”. Més enllà
de les inversions, el pressupost
2022 també beu de l’essència
de la resta de pressupostos presentats pel Govern d’Enlairem
Deltebre. Parlem, en aquest cas,
de la reactivació i dinamització
econòmica, les polítiques socials i la cohesió social. El pressupost d’enguany contempla una
amortització d’1.100.000€ dels
préstecs sol·licitats entre l’any
2012 i 2013 quan l’Ajuntament
de Deltebre no podia fer front al
pagament dels seus proveïdors.
Paral·lelament, també es preveu
un préstec de 4.776.065€, tot i

que no es preveu executar en la
seva totalitat, per a les accions
d’inversió d’arranjament i pavi-

mentació dels carrers, així com
també 2.000.000€ provinents
de subvencions.

L’arranjament de l’avinguda La Pau i l’inici del
Passeig del Carrilet, els dos projectes estrella

Es presenta als alcaldes del Baix Ebre l’esborrany del
pressupost comarcal 2022, que serà de 21,2 milions d’euros
El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Xavier
Faura, ha presentat al Consell
d’Alcaldes l’esborrany del pressupost comarcal 2022, que
serà de 21,2 milions d’euros,
per tal que els batlles facin les
aportacions que consideren
adients. El pressupost també s’ha traslladat als grups de
l’oposició de l’ens comarcal
amb l’objectiu de consensuar-lo abans de plantejar la seua
aprovació al ple. “La proposta
de pressupost comarcal del
Baix Ebre continua apostant
per la contenció de la despesa, per tal de poder garantir
la prestació dels serveis a les

persones que realitzem per delegació de competències de la
Generalitat i els ajuntaments”,
ha manifestat Faura. Pel que fa
al capítol d’inversions, la previsió és d’un pressupost de 2,8
milions d’euros, 1 milió d’euros
més que l’actual exercici. Entre
les principals actuacions hi ha
la remodelació de l’estació depuradora d’aigües residuals de
Tivenys, amb una partida d’1,1

La previsió és aprovar
el pressupost del 2022
al ple ordinari

Fòrum Territorial del Baix Ebre
El Fòrum Territorial del Baix
Ebre pel desenvolupament
socioeconòmic, liderat pel
Consell Comarcal i format
pels ajuntaments, representants de la comunitat educativa i del teixit empresarial de
la comarca, ha celebrat avui
la segona reunió i ha pactat el
model de governança i participació. Una trobada que ha
tingut lloc al viver d’empreses
Baix Ebre Innova, a Camarles,
on s’ha constituït la comissió
delegada, l’òrgan que té com
a missió principal dinamitzar

baix ebre

el fòrum i els grups de treball
que s’acorden crear. Pel que
fa a l’objectiu d’aquest fòrum
és liderar i impulsar proactivament el desenvolupament
socioeconòmic del territori
des dels valors de la participació i consens, així com validar
les polítiques socioeconòmiques impulsades per l’Agència de Desenvolupament Local del Baix Ebre Quant a la
comissió delegada, que s’ha
constituït avui, està integrada pel Consell Comarcal del
Baix Ebre, els ajuntaments de

Tortosa, Roquetes, l’Aldea i el
Perelló, una representació del
teixit empresarial (l’Associació
d’Empreses d’Ecoturisme al
Delta de l’Ebre) i representants
de la comunitat educativa
(Institut de l’Ebre, Institut Escola Daniel Mangrané i Institut
Dertosa). De fet, els membres
d’aquesta comissió ja s’han
començat a reunir. Tots els
membres del fòrum ja van signar l’Acord Territorial del Baix
Ebre pel desenvolupament
social, econòmic i l’ocupació
digna.

milions d’euros; l’execució de
les obres de sanejament a Vinallop amb un cost de 557.000
euros; la millora de l’eficiència
energètica de l’edifici comarcal

amb un pressupost de 500.000
euros i una inversió de 121.000
euros per renovar l’asfaltat del
Camí Natural Via Verda de la Val
de Zafán en diferents trams.

edicte
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DEPARTAMENT D‘ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL
AGÈNCIA CATALANA DE L‘AIGUA
ANUNCI d‘informació pública del lloc, el dia i l‘hora per a la redacció d‘actes prèvies a l‘ocupació de les finques afectades per l‘execució del Projecte
constructiu de la nova EDAR d’Alcover, al terme municipal d’Alcover (Alt Camp).
Se sotmeten a informació pública el lloc, el dia i l‘hora per a la redacció d‘actes prèvies a l‘ocupació de les finques afectades per l‘execució del Projecte
constructiu de la nova EDAR d‘Alcover, al terme municipal d‘Alcover (Alt Camp).
La present informació pública s‘efectua de conformitat amb la Resolució de 26 d‘octubre de 2021 de l‘Agència Catalana de l‘Aigua del Departament d‘Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que textualment diu:
Atès que, d‘acord amb el que estableix l‘article 56 del Reglament de 26 d‘abril de 1957 de la Llei d‘Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954, ha estat
publicada la relació de béns i drets afectats pel projecte esmentat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 8249, de data 19 d‘octubre de 2020,
fou igualment publicada als diaris El Periódico de Catalunya i Diari Més, en data 20 d‘octubre de 2020. Així mateix, l‘anunci fou tramés a l‘Ajuntament d‘Alcover,
per ésser exposat al tauler d‘edictes municipals.
El present projecte s‘emmarca dins el previst a l‘article 11 de la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, on es fa
referència a que l‘aprovació de projectes corresponents a obres hidràuliques d‘interès prioritari de la Generalitat de Catalunya comporta la declaració d‘urgent
ocupació dels béns i drets afectats.
D‘acord amb el que preveu l‘article 52, conseqüència 2, de la Llei esmentada, he resolt:
Fixar el lloc, el dia i l‘hora assenyalades a l‘annex d‘aquesta Resolució per procedir a la redacció de les actes prèvies a l‘ocupació dels béns i els drets que
s‘expropien.
Aquesta Resolució es notificarà individualment a les persones interessades que s‘hagin convocat, que són les que figuren a la relació exposada al tauler
d‘anuncis de l‘Ajuntament d‘Alcover i en els anuncis d‘informació pública promoguts per l‘Agència.
Han d‘assistir a l‘acte els titulars dels béns i els drets afectats, personalment o representats per una persona degudament autoritzada, i presentar els documents
acreditatius de la seva titularitat i l‘últim rebut de l‘impost sobre els béns immobles (IBI) que correspongui al bé afectat i, si ho estimen convenient, poden anar
acompanyats, a càrrec seu, de perits o notari.
La reunió tindrà lloc a l‘Ajuntament d‘Alcover. A continuació, els assistents es traslladaran, si escau, als terrenys afectats per tal de procedir a la redacció de les
actes.
Es fa públic per a coneixement general i als efectes oportuns.
En aplicació de l‘art. 42.1 de de la Llei 39/2015, d‘1 d‘octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el qual disposa que totes
les notificacions que es practiquin en paper hauran de ser posades a disposició de la persona interessada a la seu electrònica de l‘Administració o Organisme
actuant per tal que puguin accedir al contingut de les mateixes de manera voluntària, es fa avinent que la Resolució del Director de l‘Agència Catalana de
l‘Aigua per la qual es fixen les dates per a la redacció d‘Actes Prèvies a l‘Ocupació objecte del present anunci, es troba consultable al portal de l‘Agència, secció
d‘Informació Pública, apartat d‘Expropiacions: http://aca.gencat.cat/ca/laca/informacio-publica/expropiacions/
Barcelona, 28 d‘octubre de 2021													Alfredo Navaz Guinea
									
Cap del Departament de Patrimoni i Inventari d‘Infraestructures
Annex
Clau: LSA.00027/02-E
Terme municipal: Alcover
NF: número de finca; PL: polígon; PR: parcel·la
NF

PL

PR

TITULARS

DIA

HORA

2

11

31

Isabel Barberà Solé

02/12/2021

09:30

3

11

9005

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

02/12/2021

09:00

4

11

9003

Ajuntament d’Alcover

02/12/2021

13:00

5

11

132

Juan Puig Magrané
Josep Antoni Puig Magrané

02/12/2021

09:30

6

11

9019

Departament de Territori i Sostenibilitat-Expropiacions

02/12/2021

09:00

7

11

9035

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

02/12/2021

09:00

8

11

9027

Ajuntament d’Alcover

02/12/2021

13:00

9

11

9025

Ajuntament d’Alcover

02/12/2021

13:00

10

13

1

Jose Ferré Ventura

02/12/2021

10:00

11

11

130

Arturo Magrané Roig (Hereus de)

02/12/2021

10:00

12

11

129

Simeó Farràs Mas

02/12/2021

10:30

13

11

128

Joan Escote Fusté

02/12/2021

10:30

14

11

127

Montserrat Climent Roig
José María Trenchs Agullet

02/12/2021

11:00

15

11

125

Montcover, SA

02/12/2021

12:00

16

11

123

Montcover, SA

02/12/2021

12:00

17

13

5

Montcover, SA

02/12/2021

12:00

18

13

135

SAT Alcover 755 CAT

02/12/2021

11:30

19

13

9004

Ajuntament d’Alcover

02/12/2021

13:00
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MÉS
NOTÍCIES
QUILÒMETRES
SOSTENIBLES A
L’AMETLLA
L’Ametlla de Mar acollirà,
aquest dissabte, una acció
participativa, promoguda
per l’Agència Catalana de
Turisme i organitzada per
l’Àrea Municipal d’Esports,
que té com a objectiu sumar
quilòmetres navegant amb
diferents embarcacions
sostenibles. Per cada quilòmetre recorregut, l’Agència
Catalana de Turisme farà una
aportació a La Marató de
TV3, enguany dedicada a la
salut mental.

ROQUETES
Agents de la Policia de la
Generalitat-Mossos d’Esquadra pertanyents a la
Unitat Regional de Medi
Ambient de les Terres de
l’Ebre han denunciat una
empresa avícola de Roquetes
per realitzar un abocament
il·legal de residus. Els fets van
ocórrer el passat 5 de novembre, quan en el transcurs
d’una inspecció els agents
van localitzar restes d’aigües
fecals i alguns cadàvers
d’animals provinents d’una
granja, els quals havien estat
abocats en un barranc. Per
aquest motiu els policies van
denunciar l’empresa propietària de l’explotació, fet que
es va posar en coneixement
de l’organisme competent en
aquets tipus d’il·lícits.

baix ebre

L’AMPOLLA
El municipi celebra un any més la Setmana del
Comerç per impulsar l’economia local
El tret de sortida a la IX Setmana
del Comerç, que enguany porta per lema Impulsem el nostre
comerç, serà Avui divendres 12
de novembre, a les 20 hores, a
la sala de plens de l’Ajuntament
de l’Ampolla, on es distribuirà el material que la Regidoria
de Comerç de l’Ajuntament
de l’Ampolla ha preparat per
als comerciants que hi participin. cada dia de la setmana es
promouran campanyes per potenciar els diferents productes
dels establiments i fomentar el
comerç local. Demà dissabte
13 de novembre, a les 17 hores,
a la plaça González Isla, hi haurà la Festa del Reciclatge, que
consistirà en una gimcana per
a tota la família amb l’objectiu

de conscienciar petits i grans
sobre la importància de fer una
bona selecció dels residus.
Per al següent cap de setmana,
divendres 19 de novembre, a
les 20 hores, a la plaça Catalunya, s’ha organitzat la degustació popular Fem un tastet,
que estarà acompanyada per la
xaranga Estrella Band. L’endemà dissabte 20 de novembre,
durant el matí, la Rondalla Suc
d’Anguila i Guardet alegraran
amb la seva música els carrers
i establiments de la població.
Per finalitzar aquesta IX Setmana del Comerç i coincidint
amb la Festa de la Segregació,
el mateix dissabte, a les 18 hores, a la plaça González Isla, hi
haurà una xocolatada popular,

i a les 23 hores, al Casal Municipal de l’Ampolla, tindrà
lloc “Torna la festa”, sense el
sopar popular. L’aforament a

aquest esdeveniment és limitat
i és necessari adquirir l’entrada
anticipada, que té un cost de 5
euros.

Del 12 al 20 de novembre

L’Ajuntament de l’Aldea inicia la vigilància dels camps
agrícoles per la temporada de la carxofa
Des de la Regidoria de Seguretat de l’Ajuntament de l’Aldea,
conjuntament amb la Guàrdia
Municipal i el Cos d’Agents
Rurals, s’ha posat en funcionament de nou el servei de vigilància dels camps agrícoles
aldeans per la campanya de
producció d’hivern, especialment per la temporada de la
carxofa.
Pepe Caballé, regidor de Seguretat, ha manifestat que
“aquesta mateixa setmana hem
iniciat les patrulles amb Agents
Rurals per diferents camps de
tot el poble, fent especial incís
amb els camps de carxoferes.
Demanaríem la col·laboració

ciutadana, si alguna persona
veu algun vehicle sospitós, que
es posi en contacte immediatament al telèfon 619 78 03 25
de la Guàrdia Municipal de l’Aldea “.
El cos d’agents rurals estaran
totalment coordinats amb la
Guàrdia Municipal.

Les patrulles han
començat aquesta
setmana

Millora del parc de l’Hort de Cruells i de l’enllumenat de Roquetes i el Raval de Cristo
L‘enllumenat públic de Roquetes i el Raval de Cristo
s’ha millorat amb la instal·lació de nous fanals amb làmpades led.
El regidor d’Obres Públiques i Gestió Ambiental de
l’Ajuntament de Roquetes,
Ivan Garcia, va ressaltar que
“a part de millorar molt la
il·luminació nocturna de les
principals artèries del municipi, suposarà un estalvi
econòmic i energèticament
més sostenible”. El pressupost de l’obra és de 450.000

euros.
Ivan Garcia també va explicar
que a l’Hort de Cruells es van
iniciar iniciat les obres de reforma del parc infantil, amb
la renovació de tots els elements infantils i del seu terra.
També s’està construint un
nou enjardinament amb una
part de zona dura i es crearà
més espai amb ombra plantant dotze nous arbres.
En aquesta mateixa zona es
va enderrocar el mur de separació amb l’avinguda Port
de Caro per construir una

petita grada que donarà accés a la pista perquè la gent
pugui gaudir còmodament
dels espectacles que es realitzen.
Aquestes obres tenen un cost
de 100.000 euros.
Finalment, el regidor d’Obres
Públiques i Gestió Ambiental
de l’Ajuntament de Roquetes,
Ivan Garcia, també va avançar que després d’aquesta
actuació, es pintarà tota la
façana i l’interior de l’edifici
per poder tornar a licitar el
bar de l’Hort de Cruells.

montsià
OPINIÓ

El passat 12 octubre, un dia
més, la gent del nostre poble
va viure la festa de la democràcia. No és la primera vegada i,
estic convençut, que no serà
l’última, perquè els rapitencs i
rapitenques sabem que votar
és un dret i, sobretot, un deure.
Votar ens dona el privilegi i la
capacitat de poder decidir què
volem, com ho volem i quin
volem que sigui el futur de la
nostra societat. I això és el que
vam fer també el 12-O, quan
grans, joves, dones, homes, pagesos, mariners, comerciants,
restauradors, ..., en definitiva, la
gent rapitenca vam decidir quin
nom volem que tingui el nostre
poble.
El 12-O va marcar un punt d’inflexió en la nostra història, un
abans i un després, per definir
la idiosincràsia del nostre poble, per tant, no podem menystenir la rellevància que suposa
per a la ciutadania. A les nostres
mans vam tenir una oportunitat única: participar activament
en l’elecció del nom oficial del
nostre poble, la Ràpita o Sant
Carles de la Ràpita.
És per això que vull agrair pú-

‘LA RÀPITA ÉS COM
ETS TU!’
L’Ajuntament engega la
campanya de civisme ‘La
Ràpita és com ets tu!’ per sensibilitzar la ciutadania sobre
problemàtiques que afecten
a tota la societat. La campanya, que pretén promoure la
convivència i el civisme entre
els rapitencs i rapitenques, ha
sigut presentada per l’alcalde,
Josep Caparrós, i el regidor
de Medi Ambient, Oriol Clos.
L’alcalde ha exposat que “des
del govern municipal impulsem una iniciativa transversal
i de llarga durada que té
com a objectius conscienciar
la gent per evitar actituds
incíviques que perjudiquen el
municipi i sensibilitzar sobre
les problemàtiques que hi ha
a la societat i que s’han de
treballar des dels ajuntaments
per millorar-les. És un privilegi
viure al poble que vivim i cal
cuidar-lo”.
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Som la Ràpita
blicament i sincerament a tothom que ho va fer possible.
GRÀCIES a les persones voluntàries (i suplents) de les meses;
als membres de la Comissió
Organitzadora de la #ConsultaNom12O; al personal de
l’Ajuntament; a totes aquelles
que, desinteressadament, van
col·laborar durant la campanya
i, sobretot, als rapitencs i rapitenques que van participar en
la consulta.
En totes les jornades electorals, les persones decideixen
lliurement si volen o no volen
participar i són els resultats els
que defineixen el futur de la
nostra societat. D’aquesta manera, la #ConsultaNom12O ha
seguit les mesures i estàndards
d’un procés democràtic com
qualsevol jornada electoral; per
tant, queda palès que té tota la
legitimitat i un resultat clar: el
nom de la Ràpita ha guanyat.
Han estat 7 de cada 10 persones les que van escollir lliurement que el nom oficial del
nostre poble sigui la Ràpita. Un
resultat clar i contundent.
Ara que ha passat un mes en
què hem pogut reflexionar, ha

arribat el moment que el Ple
municipal analitzi els resultats
i cada regidor i regidora decideixi la seua opció. Vull recordar que la #ConsultaNom12O,
com a consulta popular NO pot
ser mai vinculant; amb tot, els
grups municipals vam acordar,
que si s’arribava al 20% en una
de les dos opcions, el resultat
s’implementava ‘directament i
obligatòriament’. Sabeu que la
Ràpita ha assolit el 18% i, per
tant, ara és potestat del plenari
valorar i acatar el resultat de la
consulta. Així és com hem de

Projecte de remodelació de la
piscina municipal

L’Ajuntament de la Ràpita
treu a licitació el projecte per
remodelar la piscina municipal, situada al Parc de Garbí.
Contemplant totes les actuacions necessàries per reformar l’equipament esportiu,
el projecte té un pressupost
d’execució que ascendeix a
895.122 €. L’Ajuntament licita aquesta remodelació integral de la piscina de la Ràpita
davant la necessitat de millorar els accessos i la zona dels

vestidors. Així com de canviar
la coberta actual per una coberta telescòpica que permeti fer un estalvi energètic per
aconseguir els objectius de
desenvolupament sostenible
i que millori la climatització i
les condicions en què les persones usuàries gaudeixen de
l’equipament. Segons la nota
de l’Ajuntament, el projecte
també contempla la construcció d’una piscina annexa
per fer noves activitats.

procedir i no valen reinterpretacions de les regles del joc un
cop acabat el partit, ni serveixen excuses per deslegitimar el
resultat, ni és democràtic escudar-se en la gent que no va
votar i, sobretot, no és democràtic menystenir la decisió de
la gent rapitenca, evidentment
dels votants, però també dels
no votants, perquè lliurement
van decidir no participar.
La participació de 3.324 persones (27% d’un cens ampliat)
en una consulta popular és un
fet excepcional, i les dades són

molt bones si les comparem
amb altres consultes prèvies al
nostre poble i al territori, i són
altes, fins i tot, comparant-les
en altres eleccions polítiques.
No hi ha més legitimació d’un
resultat que l’escollit pel poble
en un procés de participació
democràtica, en què tothom
hi està cridat a votar. Cal respectar la decisió de la gent i el
nom legítim escollit pels votants és LA RÀPITA.
Josep Caparrós i Garcia
Alcalde de la Ràpita

Jornades Gastronòmiques del
Llagostí als restaurants rapitencs

Arriben les XIX Jornades
Gastronòmiques del Llagostí als restaurants de la
Ràpita, en què, un any més,
el llagostí prendrà el protagonisme del calendari gastronòmic rapitenc en
les pròximes setmanes. Les
Jornades, on una desena de
restaurants de la població
oferiran menús amb aquest
emblemàtic crustaci, comencen avui divendres 12
de novembre i s’allargaran

fins al 12 de desembre.
L’alcalde, Josep Caparrós:
“arrenquem les jornades
gastronòmiques per excel·
lència de la Ràpita a partir
d’un producte tan identitari
com és el llagostí, que és un
dels productes estrella de la
mar de l’Ebre i dels restaurants de la Ràpita, amb la
finalitat que la gent disfrutéssem de la gastronomia
rapitenca quilòmetre 0 i del
nostre territori”.
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LES CASES D’ALCANAR

ALCANAR
AJUTS DIRECTES
PER ALS
COMERÇOS I LA
RESTAURACIÓ
El Departament d’Empresa
i Treball, mitjançant el Consorci de Comerç, Artesania
i Moda (CCAM), ha obert
aquesta setmana els ajuts
directes adreçats als comerços i negocis de restauració
afectats pels aiguats de principis de setembre a Alcanar.
La convocatòria d’aquesta
línia extraordinària, dotada
amb 500.000 euros, vol
contribuir a reactivar els
sectors del comerç al detall,
la restauració i els serveis del
municipi d’Alcanar afectats
pel temporal. El tràmit telemàtic per demanar els ajuts
a través de Canal Empresa
estarà actiu fins el dimarts 23
de novembre a les 15h.

PROGRAMA
DE GARANTIA
JUVENIL
L’Ajuntament d’Alcanar ha
resolt la contractació en la
modalitat de contracte en
pràctiques, durant un període
de 6 mesos, a jornada completa de tres persones joves
inscrites com a beneficiàries
del Sistema Nacional de
Garantia Juvenil, i inscrites
com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al
Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya.

JORNADES
CITRÍCOLES
D’ALCANAR
Un any més, el Departament
d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació (DARP)
de la Generalitat, juntament
amb l’Institut de Recerca i
Tecnologia Agroalimentàries
(IRTA) i l’Ajuntament d’Alcanar, organitzen les Jornades
Citrícoles, un referent en el
món de la citricultura, que
arriben a la vint-i-setena
edició. En aquesta, que se
celebrarà el 15 i 16 de novembre, es vol retre homenatge
al treball i l’esforç constant
de totes les dones canareves
que han estat treballant de
forma invisible al camp i a
les empreses citrícoles de la
població.

montsià

El passeig marítim i les carreteres fins a
Ulldecona estaran reparades abans de final d’any
Les obres que executa Territori a Alcanar estaran acabades abans de final d’any. D’una
banda, es restitueix el tram del
passeig marítim on la crescuda del barranc de Sant Jaume
va fer un gran esvoranc. Amb
una inversió de 223.620 euros, es reforça amb formigó i
pedres el calaix de desembassament i es restituiran els elements que es va endur l’aigua
en superfície. Com ha avançat

Territori inverteix
560.000 euros en les
obres i prioritzarà obrir
un pas fins a la llotja del
peix abans de Nadal

el secretari de Territori i Mobilitat, Isidre Gavin, unes setmanes abans de Nadal s’habilitarà
un pas en aquest punt perquè
el peix arribi a la llotja i es pugui planificar la important comercialització de les festes
nadalenques. També es podrà
circular abans de Nadal pels
trams en obres de quatre carreteres entre Alcanar i Ulldecona. La inversió és de 339.012
euros. El secretari de Territori
Mobilitat ha destacat “la ràpida
resposta” que va donar el Departament de Vicepresidència,
Polítiques Digitals i Territori
als danys que va ocasionar la
tempesta de l’1 de setembre a
Alcanar i sobretot a les Cases,
on es reparen els desperfectes
del passeig marítim.

SANT JAUME ULLDECONA
Gala
de
l’Esport
El jove esportista Pau Vidal Panisello del club Olympic Kushin Kai fou guardonat com a
millor esportista de l’any a la
VII Gala de l’Esport de Sant
Jaume. A més, també es va
guardonar amb el Premi Valors
el conjunt benjamí del Club
Rítmica. El guardó per al millor entrenador se’l va endur
Anton Flores de la Unió Esportiva Sant Jaume. Finalment, el
premi a l’esportista jubilat va
ser per a Francisco Rullo. En
l’acte, també es va reconèixer
a les entitats del municipi amb
una menció especial per a les
tres entitats que han començat enguany la seua activitat
com són el Club d’Atletisme,
el Club Tennis Raket i el Club
Feel Dance. Així mateix, van
rebre una menció especial els
esportistes que realitzen la
seua trajectòria esportiva fora
del municipi com són Laura
Tomàs Navarro, jugadora de
futbol femení, – Gerard Gonell
Tomàs, tirador d’esgrima, i Gerard Zaragoza Mulet, entrenador de futbol. (ebredigital.cat)

El secretari de Territori i Mobilitat, Isidre Gavin, amb l’alcalde d’Alcanar, Joan
Roig, davant les obres al passeig marítim de les Cases d’Alcanar.

El Departament també està
reparant d’urgència els trams
malmesos pels aiguats a les

carreteres TV-3318, TV-3316,
T-331 i T-332, entre Alcanar i
Ulldecona. (ACN)

S. BÀRBARA

LA SÉNIA

Moció per
Es congelen
Creació del
tenir un nou les taxes de les mirador sobre
hospital a les
ordenances
la Vall del
Terres de l’Ebre
fiscals
Sénia
L’Ajuntament va aprovar al ple,
la moció impulsada pel Col·legi Oficial de Metges de Tarragona reclamant la construcció
d’un nou hospital a les Terres
de l’Ebre. El text reclama la
construcció d’un hospital en
una nova ubicació que s’ajusti
a les exigències actuals.
També van ser aprovades per
unanimitat, una declaració institucional contra el maltractament a les dones presentada
per l’alcaldia i signada pel grup
Socialistes; una moció d’ERCAM en defensa del patrimoni
arquitectònic, i una del grup
de Junts pel reconeixement
del dol perinatal, gestacional i
neonatal. També es va aprovar una moció del grup de Fem
Poble l’ús dels herbicides, que
no s’utilitzen a l’Ajuntament
des de l’any 2016. Es va rebutjar una altra d’ERC sobre la incorporació del permís retribuït
de menstruació i climateri per
a les treballadores de l’Ajuntament.

L’alcalde afirmava a l’espai “L’alcalde respon”, de la Plana Ràdio, que les ordenances fiscals
eren protagonistes perquè no
s’havien tractat al ple, precisament perquè no s’ha inclòs cap
modificació: “queda tot congelat i no s’apujarà cap taxa, que ja
inclouen les rebaixes que l’any
passat es van fer”. A diferencia d’altres poblacions, a Santa Bàrbara les taxes segueixen
mantenint les que l’any passat
van aplicar-se a la baixa: “vam
incloure rebaixes en les escombraries, bonificacions importants en l’IBI per qui instal.
li plaques solars, bonificacions
a la Llar d’infants...” afirmava
Ollés. Pel que fa a les modificacions de l’impost de les plusvàlues, l’alcalde recordava que al
municipi al cap de l’any no es
recapta ni l’1% del pressupost:
“hi ha ajuntaments on sí es recapta el 3 o 4% del pressupost,
però es important que l’ajuntament no perdi aquesta taxa
recaptatòria”. (La Plana Ràdio)

La Direcció General de Desenvolupament Rural, mitjançant
el Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià,
ha atorgat a l’Ajuntament de la
Sénia un total de 45.757,38€
per a la realització de les obres
de restauració i consolidació
de la muralla medieval i per
crear un mirador sobre la vall
del riu Sénia. Aquesta actuació s’ha portat a terme amb
l’objectiu de dotar d’un major
atractiu turístic el casc antic
de la Sénia, unint dos carrers
peatonals existents (Galileu i
Major) per tal de consolidar i
posar en valor la muralla medieval del municipi.
Amb aquesta actuació s’ha
creat un mirador espectacular
a la vall del riu Sénia amb una
alçada de més de 50 metres
sobre el mateix riu, que realça
la bellesa de la timba de roques sobre la que s’assenta el
municipi.

terres de l’ebre
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GANDESA

CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE

MESURAMENT DE
LA CONTAMINACIÓ

Tres joves de la comarca treballaran al Consell a través
del programa de Garantia Juvenil

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda
Rural ha posat en marxa
aquestes darreres setmanes
sis nous equips de mesurament automàtic de partícules
en diversos punts de la Xarxa
de Vigilància i Previsió de la
Contaminació Atmosfèrica.
Aquests s’han col·locat a
Barcelona, Igualada, Mollet
del Vallès, Sant Andreu de
la Barca, Gandesa i Perafort.
D’aquesta manera, ja són 41
els punts de mesurament
automàtic repartits per tot
Catalunya.

TIVISSA
PARCS DE
RENOVABLES
L’Ajuntament de Tivissa gestiona ordenar l’allau de projectes de renovables (41) que té
sobre la taula. El consistori va
informar la setmana passada
que licitarà una part dels
terrenys municipals públics de
la zona dels comuns de la vila
perquè les centrals eòliques i
solars s’implantin allí. Són prop
de 800 hectàrees, un 4% del
terme municipal, i es vol evitar
que els projectes afectin zones
protegides i habitatges disseminats. També modificarà les
ordenances fiscals perquè les
promotores paguin un 1% del
cost del projecte per tramitar
la llicència d’obres i un 1,3%
per l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) de característiques
especials. “Algun ens caurà
segur i hem d’estar preparats i
treure’n el màxim rendiment”,
ha defensat l’alcaldessa Montse Perelló. (ACN)

TERRA ALTA
CONSELL
El Consell Comarcal ha
informat que continuem els
concerts per commemorar el
25 de novembre “Dia Internacional per a l’eliminació de la
violència envers les dones”,
aquest cap de setmana, a Bot
i Gandesa el dissabte 13, i a
Caseres el diumenge 14.

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre ha incorporat tres joves en contracte de pràctiques
durant un període de sis mesos.
L’ens comarcal s’ha acollit a la
convocatòria del programa de
Garantia Juvenil per incentivar
la contractació de joves aturats
amb formació. Les tres joves
desenvoluparan la seva tasca

El programa permet
ajudar a joves perquè
tinguin una primera
experiència laboral

VILALBA
Nilak planta
la carpa per
garantir
l’accés a
espectacles
Sortir de la perifèria del món
cultural garantint a la població
de les comarques perifèriques
el dret d’accedir a espectacles culturals, quan no tenen
espais per a fer-ho. Aquest és
l’esperit del projecte col·lectiu
Nilak, una de les mesures incloses dins del Pla d’Impuls del
Circ. La seva carpa itinerant va
obrir portes divendres passat
a Vilalba programant, durant
els pròxims quinze dies, actuacions, tallers i accions amb la
població local. Els professionals del sector i la consellera
de Cultura, Natàlia Garriga,
han aprofitat l’ocasió per fer
balanç de les mesures del pla,
posat en marxa el 2019 i que
ha suposat una inversió pública d’1,1 milions en aspectes
com la formació, les infraestructures, la promoció i la producció. “Una de cada quatre
comarques no té cap equipament cultural en actiu. El 26%
de comarques: això genera una
desigualtat entre les persones”,
va dir la directora de la Fundació Carulla, Marta Esteve.

a l’àrea de Serveis Tècnics, de
Promoció Econòmica i de recepció i en el seu dia a dia estaran tutoritzades per personal
del mateix Consell. De les tres
joves contractades, dos tenen
titulació universitària i una té un
cicle formatiu de grau mitjà.
Tenint en compte l’experiència
d’anys anteriors, Gemma Carim,
presidenta de l’ens comarcal,
ha valorat molt positivament el
programa Joves en Pràctiques
del programa de Garantia Juvenil al qual s’hi acull cada any
el Consell. “El programa ens
permetrà ajudar a joves forma-

des, perquè tinguin una primera
experiència laboral vinculada
a la seua formació. D’aquesta

manera treballem també la retenció de talent a la comarca”,
ha explicat Carim.

RIBA-ROJA

MÓRA LA NOVA

ASCÓ

4a edició de la XI Trobada de
Festa de l’Oli
Pedra Seca
de Ginebre
La població riba-rojana va dur
a terme aquest passat cap de
setmana la quarta edició de
la Festa de l’Oli de Ginebre,
organitzada per l’Associació
Amics de Riba-Roja. Un centenar de persones van participar en la jornada, on es van visitar els forns tradicionals d’oli
de ginebre del municipi.

GINESTAR
Festa de
Sant Martí
Ginestar celebra, des de dissabte passat, i fins dilluns, la
Festa de Sant Martí. Josep
Boria Torà va ser el pregoner,
ahir dijous, quan també es va
donar la benvinguda a Sant
Martí i va haver l’acompanyament fins l’esglèsia. Dins dels
actes, dissabte passat va tenir
lloc la xerrada “La construcció
de l’Ajuntament de Ginestar
1950-1956. Un temps, un país,
un poble”, a càrrec de Josep
Maria Margalef Guirigoy.

Més d’un centenar de persones es van inscriure per participar en la XI Trobada de
Pedra Seca i Arquitectura Tradicional dels territoris de parla
catalana, que va tenir lloc durant el cap de setmana passat
a Móra la Nova. Organitzada
per l’Associació per la Pedra
Seca i l’Arquitectura Tradicional (APSAT) i l’Institut Ramon
Muntaner (IRMU), s’hi van presentar 28 comunicacions, així
com ponències i taules rodones en tres àmbits diferents:
patrimoni –catalogació, paisatge, conservació i llengua-,
educació formal i no formal
així com arquitectura tradicional –bones pràctiques d’intervenció-. També es van programar tres sortides de camp.
Amb voluntat de donar a
conèixer aquest patrimoni al
territori, els participants visitaren el forn d’oli de ginebre
Mariano Balances, a Riba-roja d’Ebre, on la Universitat de
Barcelona hi ha efectuat una
segona intervenció arqueològica. La trobada té un caràcter
bianual.
Així mateix, es van programar
diferents activitats lúdiques
per apropar la tècnica constructiva a la població,

Taules
d’impuls i
projecció
econòmica
Amb l’objectiu de definir les
línies estratègiques del desenvolupament econòmic del
municipi, 17 persones representants del teixit econòmic
i social, van fer una trobada
per començar a dir la seva per
crear projectes conjunts, consensuats i participats.
La riquesa d’aquest grup de
treball són les visions diferents
que poden aportar les persones participants, les experiències dels sectors diferents
que representen que alhora es
complementaran per dibuixar
propostes de futur.
D’altra banda, dins de l’actualitat asconenca, l’Ajuntament
ha informat que s’ha començat a substituir les infraestructures de fibrociment del municipi per altres adaptades a la
nova normativa.
Les obres es va iniciar ahir
amb la retirada de les teulades d’uralita del pàrquing de
la zona dels blocs de pisos de
Joan XXIII i Alcalde Tomàs Biarnés.
“Seguim avançant en la cura
del medi ambient. Som coherents amb el nostre discurs
mediambiental”.
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MÉS
NOTÍCIES
EL PERELLÓ
Ahir dijous 11 de novembre,
el Grup d’Estudi i Protecció
dels Ecosistemes Catalans
(GEPEC-EdC) van organitzar
un col·loqui sobre el panorama energètic a Catalunya.
“Renovables sí, però no així:
present i futur. Opcions i
alternatives”. Va tenir lloc al
Perelló, al Cinema Auditori
Victòria.

CAS CASTOR
La defensa dels acusats pels
terratrèmols del projecte
Castor ha convertit la penúltima sessió de la vista oral en
un judici gairebé monogràfic
de l’informe elaborat pel
professor del Masschusetts
Institute of Technology
(MIT), Rubén Juanes i altres
experts. A partir d’informes
redactats recentment per
perits internacionals, que
s’han basat principalment
amb documents facilitats
per Escal UGS, han intentat
desacreditar el document i
desvincular la falla d’Amposta de l’onada de més de mil
terratrèmols causada per les
injeccions de gas a partir de
setembre de 2013. El professor jubilat de la Universitat
d’Stanford, Mark Zoback,
ha assegurat, però, que mai
s’havia trobat en un cas de
sismes per injeccions en un
jaciment suposadament buidat. Com a colofó, els perits
de la defensa neguen tots els
desperfectes.

terres de l’ebre

CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ
S’amplia el contracte per atendre l’augment de
casos generats per la covid
El ple comarcal d’aquest mes
de novembre s’ha iniciat amb
la presa de possessió d’Elena
Estarlich Arasa, com a consellera comarcal de l’equip de
govern d’ERC-AM, per rellevar
a Manuel Crespo Liñan, company de partit a l’Ajuntament
de Santa Bàrbara, i qui ha estat
en els darrers anys al capdavant
de l’Àrea d’Afers Interns. «És
una proposta que ja va arribar
a l’inici de legislatura perquè la
meva companya Elen agafés el
càrrec per rellevar-me a mitjans de mandat. Us agraeixo a
totes les conselleres i consellers així com al personal tècnic
de la casa la col·laboració durant aquest temps i desitjo que
el meu pas hagi estat el més

profitós possible per a tots», ha
explicat, Manuel Crespo, conseller del grup comarcal d’ERC,
durant la renúncia del càrrec.
Durant el ple s’ha aprovat per
unanimitat ampliar els serveis
del contracte programa entre
el Departament de Drets Socials i el Consell Comarcal del
Montsià. «L’objectiu d’aquesta
addenda complementària és
ampliar els termes de cooperació, col·laboració i coordinació
perquè els Serveis d’Atenció
Domiciliària puguin atendre
els nous casos generats per la
Covid-19 i reforçar els Serveis
Bàsics d’Atenció Social», ha
apuntat el president del Consell
Comarcal del Montsià, Joan
Roig. Tots els grups comarcals

també han votat a favor de la
modificació del Conveni de sanejament d’Aigües d’Ulldecona entre el Consell Comarcal
del Montsià i l’ajuntament, per
incloure a la gestió de sanejament els barris de Castell, Sant
Joan del Pas i les Ventalles.

ERC Camarles es nega a trencar el pacte de govern,
tot i les destitucions
Esquerra Republicana de Catalunya de Camarles es reafirma en la signatura del pacte
de govern, tot i les destitucions. L’alcalde, Ramon Brull, va
creure oportú destituir de les
tinences d’alcaldia dos regidors d’ERC després que els republicans votessen en contra
de la reforma integral de l’antic
edifici del mercat. Segons Delta.cat, la proposta considerava
agafar la partida de la segona
fase de reforma de l’auditori,
cosa que els republicans no hi
estaven d’acord.
A través d’un comunicat, el
grup liderat per Antoni Navarro
clarifica: “Som conscients de la

necessitat de reparar i d’adequar l’edifici de l’antic mercat
municipal, i cal treballar per
buscar subvencions per buscar
subvencions i ajuts per fer-ho
possible”. Esquerra afegix que
no entén la reacció de Brull, ja
que la seua posició “no va suposar cap entrebanc”, en haver
sortit igualment endavant la
proposta. El comunicat d’Esquerra continua dient que l’au-

El grup d’ERC va fer
un comunicat

ditori no és un projecte “personal”, tal com havia dit l’alcalde
de la població. Els republicans
també lamenten que “la imatge d’inestabilitat en el govern
municipal que s’ha projectat a
la ciutadania arran de les de-

Pavimentació de la urbanització Perelló-Mar
La setmana passada s’inicià
el projecte de pavimentació
de la Urbanització de Perelló Mar que inclou la retirada
de la capa actual, la compactació i la nova pavimentació. L’àmbit de l’actuació
comprèn els cinc carrers
que conformen la urbanització (l’Illot, les Oliveres,
Perelló Mar, Santa Llúcia i la
Buena), així com un tram de
vial d’accés on conflueixen
tres dels carrers anteriors i
que també es troba situat

Presa de possessió
d’Elena Estarlich
Arasa, com a
consellera comarcal

dins de l’àmbit.
En la redacció del projecte, s’han tingut en compte
la necessitat de millorar una
zona amb una pavimentació
molt vella i degradada, així
com la intenció municipal
del marcat amb pintura de la
zona d’aparcament de la urbanització.
L’Ajuntament pretén conservar les actuals voreres i
mantenir els guals existents.
També regularà i ordenarà
les zones d’aparcament.

cisions anunciades pel senyor
Brull”. Així, acaben el comunicat reafirmant el compromís
del pacte de govern signat a
principi de legislatura.
D’altra banda, segons Imagina
Ràdio, l’alcalde de Camarles, Ramon Brull, va assegurar que es
farà pública la decisió que s’ha
pres des de el grup municipal de
La Veu del Poble, després de tot
l’enrenou. Mentrestant, el grup a
l’oposició de Junts per Camarles, han afirmat que es desvinculen públicament de la gestió
feta pel govern municipal de la
població i asseguren que “el tarannà intern ha estat enterbolint
el dia a dia polític municipal”.

terres de l’ebre

DIARI MÉS EBRE • divendres 12 de novembre / 2021

ULLDECONA

ALCANAR

TORTOSA

Quatre detinguts després
d’una agressió

Detingut un
veí d’Alcanar
per abusar
sexualment
d’una menor

Els condemnats
per la xarxa de
porno infantil
podrien declarar
en el judici
contra el líder
del grup

Malestar a Ulldecona arran de
l’agressió, el cap de setmana
passat, a un veí de la població
que va haver de ser ingressat
posteriorment a l’hospital. Els
mossos van detenir aquest dimecres quatre homes com a
presumptes autors dels fets,
després que la víctima abandonés un local d’oci on hauria
mantingut una discussió amb
els agressors. L’arribada d’efectius de la policia local va permetre aturar la pallissa. Durant
aquests últims dies, el govern
municipal ha mantingut diverses reunions amb comandaments policials per abordar la

situació. El grup municipal Fem
Poble, a l’oposició, ha convocat per avui divendres al vespre
una concentració de rebuig i
per reclamar mesures al govern
municipal. L’alcaldessa d’Ulldecona, Núria Ventura, ha condemnat l’agressió. “Les actituds
violentes no tenen cabuda al
nostre poble ni a la societat.
No són tolerables”, ha declarat,
tot confiant que la justícia “faci
la feina” i acabi condemnant els
responsables.
Els quatre detinguts passaran a
disposició judicial avui divendres.
(ACN)

Un home de 42 anys d’Alcanar
ha estat detingut per abusos
sexuals a una menor d’edat. La
detenció es va produir el passat 27 d’octubre quan diverses
familiars de la víctima van presentar una denúncia als Mossos d’Esquadra. Les van alertar
les converses «de caràcter poc
adequat» de l’agressor i la víctima per les xarxes socials. El
detingut era un amic proper a
la família de la nena i l’agredia
quan la menor es quedava al
seu domicili amb els seus fills.
Després de passar a disposició
del jutjat en funcions de guàrdia d’Amposta, ha quedat en
llibertat amb càrrecs, i la prohibició de comunicar-se amb la
víctima i sortir de l’estat espanyol, fet pel qual se li va retirar
el passaport. (ACN)

La fiscalia estudia citar els quatre condemnats ara fa dos anys
per una xarxa d’abús de menors
i pornografia infantil a Tortosa
perquè declarin en el segon judici obert contra els dos principals responsables del grup
-i que havien fugit a França a
mig judici, l’any 2019. La seva
citació havia estat sol·licitada
per la Generalitat, com a acusació particular en el cas, i la
fiscalia així ho recull en el seu
escrit de conclusions provisionals. Aquesta setmana declaren
agents dels Mossos que van
intervenir-hi. Les declaracions
revelen la manera de treballar
de la productora de pornografia i la tipologia de les víctimes.
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SETMANA
UNESCO 2021
L’associació d’amigues i
amics de la UNESCO de
Tortosa organitza un acte
per celebrar la Setmana
UNESCO 2021.
El proper dimecres, dia 17 de
novembre, a les 18:30h, a la
Cambra de Comerç de Tortosa es farà presentació del
llibre “Poemas enjaulados”
de l’autora iraniana Mahvash Sábet.Aquest llibre és
una recopilació 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 religiosa
més nombrosa del país i va
passar 10 anys empresonada per les sevescreences.
En l’acte participaran Ryma
Sheermohammadi, traductora del llibre, i alumnes de
l’Escola d’Arts Escèniques
de Tortosa que faran un
recital poètic-musical.

14
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N-420
ACORD POLÍTIC
PER IMPULSAR EL
DESDOBLAMENT
La Cambra de Comerç de
Reus ha celebrat l’acord polític per impulsar el desdoblament de la carretera N-420, a
través d’una esmena presentada als Pressupostos Generals de l’Estat (PGE). Quatre
partits -ERC, PDeCat, Junts
per Catalunya i Teruel Existehan donat suport al text, que
insta al govern espanyol a incloure una partida d’un milió
d’euros per redactar l’estudi
informatiu del projecte. El
president de l’entitat reusenca, Jordi Just, ha apuntat que
mantenen trobades amb la
resta de formacions polítiques per aprovar l’esmena
i en cas d’èxit, fiscalitzaran
que la partida pressupostària “s’executi al 100%”.
Per Just, el desdoblament
d’aquesta via és “cabdal” per
potenciar el territori a escala
econòmica i social. Just ha
insistit en la importància del
desdoblament de l’N-420 per
“deixar de ser la Ventafocs
de Catalunya” i impulsar
el territori. “Mai com ara
s’havia arribat tan lluny en
la concreció d’un moviment
parlamentari per aconseguir
recursos a aquesta actuació”,
ha insistit el secretari general
de la Cambra de Comerç,
Josep Baiges. Tres partits
catalans i un d’aragonès han
coincidit en la importància
del projecte per al futur del
territori català, especialment
en les comarques amb més
despoblament rural.

terres de l’ebre

POLÍTICA
Esquerra Republicana porta
a Europa el No a la MAT
L’eurodiputat Jordi Solé ha liderat una pregunta escrita a la Comissió Europea que qüestiona
la necessitat de la línia de Molt
Alta Tensió (MAT) prevista per
cobrir el trajecte Valmuel-Begues. L’eurodiputat republicà ha
demanat a l’executiu comunitari
com protegirà els espais naturals
afectats, concretament, el text
demana a Brussel·les com respondrà “als impactes negatius
que tindria la MAT a les zones
incloses a Natura 2000 i sobre
les espècies de vegetació i fauna
classificades com a vulnerables”.
Al text, Solé també s’interessa
per “si la Comissió considera
que el transport d’electricitat a
tan llarga distància és adequat, i
compatible amb un model ener-

gètic distribuït i descentralitzat”.
I finalment, demana a la CE si
creu que és coherent que, encara que molts municipis dissenyen i implementen estratègies
de desenvolupament -finançades sovint per la UE- basades en
la millora i promoció del territori
i el paisatge, aquests municipis,
al seu torn, hagin d’afrontar-se a
infraestructures com aquesta línia de Molt Alta Tensió, que soscaven directament el desenvolupament d’aquestes estratègies.
“Cada vegada que ens topem
amb un nou projecte de MAT
ho diem i ho repetim: des d’Esquerra Republicana defensem
produir l’energia el més a prop
possible del lloc on es consumeix, i no que hagi de recórrer

locals raonables, i n’hi haurà més
gràcies al nou decret de la Generalitat, que contribuiran a cobrir les necessitats energètiques
de la zona”, ha declarat l’eurodiputat Solé.

L’eurodiputat Jordi Solé.

una llarga distància travessant,
com en aquest cas, espais naturals protegits. Però és que a més,
el projecte de MAT Begues, no
només ataca els esforços dels
municipis i comarques pel que fa
a la protecció del paisatge i a les
estratègies de desenvolupament
local, sinó que ja hi ha projectes

Junts proposa un dragatge a la Punta del
Fangar i un quart pont a Tortosa
Junts treballa per incloure dues
esmenes en referència a les
Terres de l’Ebre als pressupostos generals de l’Estat. Una iniciativa planteja un dragatge de
la punta del fangar (amb una inversió de més de 30 milions, refermant així el compromís amb
la protecció del Delta, i l’altra
pretén millorar les infraestructures, amb la construcció d’un
quart pont a Tortosa, que descongestionaria el tràfic entre
Tortosa i Jesús. El secretari general de Junts Sánchez també
ha volgut destacar que dins de
l’esmena genèrica sobre Rodalies, es contempla una partida
per millorar la línia de tren R-16.

Junts treballa per incloure dues esmenes
en clau ebrenca per als pressupostos generals

La pregunta ha estat
co-signada pels
eurodiputats Diana
Riba (ERC), Ernest
Urtasun (Podem), Javi
López (PSC), Carles
Puigdemont (JxCat),
Antoni Comín (JxCat), i
Clara Ponsatí (JxCat)
PRESSUPOSTOS
El president parlamentari de
Junts per Catalunya, Albert
Batet, va carregar durament
contra el govern espanyol,
afirmant que sigui del color
que sigui, sempre ha actuat
“de la mateixa manera”. “Hem
d’aprofitar el 52% per avançar
i no rendir-nos”. Batet també
ha tret pit dels pressupostos
de la Generalitat, els quals ha
demanat tirar endavant “per
responsabilitat”. “Hem fet els
millors comptes que podem
tenir”, ha afirmat, afegint que
gran part de l’èxit prové de la
“solvència” i “bona gestió” de
representants del partit, com
és el cas del conseller d’Economia, Jaume Giró.

El PSC reclama a la generalitat que faciliti, sense cap demora ni entrebanc,
l’execució de les actuacions que ha de fer Costes al Delta
El diputat Joaquim Paladella,
en sessió parlamentària, va
reclamar a la consellera Teresa Jordà que el seu departament faciliti que “es pugui
fer la reubicació de 380.000
m3 de sorra, que té previst
fer costes de l’Estat al Delta
de l’Ebre, per protegir-lo de
les possibles conseqüències
d’un temporal aquest hivern.
Unes obres necessàries que
s’haurien de poder executar

sense més demora donat que
el Delta no pot esperar més,
i que incomprensiblement estan aturades per la Generalitat”.
Des del mes de maig el govern de l’Estat “té planificat fer
actuacions urgents al Delta de
l’Ebre per valor de més de 4
M€ per prevenir l’afectació de
possibles d’anys durant dos
anys, període necessari per
posar en marxa els projectes

resultants de la redacció del
Pla de Protecció del Delta.
Obres que encara no s’han
pogut executar perquè la Generalitat demana una declaració d’impacte ambiental simplificada. Declaració que no
es preceptiva, ni pel volum, ni
per la gestió del parc natural,
ni per la Directiva Hàbitats, i
que fa absolutament impossible que l’actuació sigui efectiva aquest hivern, quan hi ha

un risc de conseqüències molt
greus que es podrien evitar si
les obres es poguessin iniciar
immediatament”, diu Paladella. L’extrema precarietat i el
risc a què està exposat el Delta
“és més que evident, per això
és imprescindible actuar immediatament amb l’estreta col·
laboració i cooperació de les
administracions públiques que
tenen competències. L’actuació de l’Estat hauria d’imple-

mentar-se en un projecte
que reforci la inversió, amb
els 6 M€ que la Generalitat
encarà té al calaix pendents
d’executar, donat que no ha
estat capaç d’invertir ni un
euro en la protecció del Delta, després de més d’un any,
en què van ser aprovats al
pressupost de la Generalitat
mitjançant una esmena del
PSC i amb el suport de tots
els grups parlamentaris”.

terres de l’ebre
AJUTS DIRECTES
Tam com s’ha informat a la
plana 10, el Departament
d’Empresa i Treball ha obert
els ajuts directes als comerços i negocis de restauració
afectats pels aiguats de
principis de setembre e
Alcanar. Aquesta línia extraordinària està dotada amb
500.000 euros. El tràmit
telemàtic per demanar
els ajuts a través de Canal
Empresa estarà actiu fins
el dimarts 23 de novembre
a les tres del migdia. S’hi
podran acollir els autònoms,
microempreses i pimes
dels sectors del comerç al
detall, serveis assimilats i
restauració amb almenys un
establiment a peu de carrer
que hagin sofert danys.
Els ajuts consistiran en una
aportació en funció dels
dies de tancament: fins a
3.000€ en el cas d’establiments que hagin tancat
entre un i set dies; i de fins
a 8.000€ si els danys han
obligat a tancar els negocis
durant més de set dies per
realitzar les tasques de
reparació i condicionament.
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SOCIETAT
Alcanar demana ser la seu de les
campanades de TV3 per cap d’any
Joan Roig, alcalde d’Alcanar,
ha demanat formalment mitjançant una carta a la direcció
de TV3, la possibilitat de poder
emetre les campanades de
Cap d’Any al municipi.
L’escrit, dirigit cap al reconegut periodista Cristian Trepat,
encarregat dels continguts,
entreteniment i actualitat de la
Televisió Pública de Catalunya,
demana que se sumi a la iniciativa del municipi d’Alcanar com
a mostra de solidaritat després
dels moments molt complicats
que va patir la població a causa
dels aiguats i les pèrdues materials i sentimentals que han
viscut els canareus i canareves
el mes de setembre.
El municipi va patir fa aproximadament dos mesos una inundació que va ocasionar diverses
conseqüències a la vila.
El dia 1 de setembre, el Servei
Meteorològic de Catalunya ha
que explicat que Alcanar va re-

collir 212 l/m2 en tan sols 3 hores. Segons Protecció Civil, les
pluges torrencials van arribar als
77,7 l/m2 i el telèfon 112 d’emergències va rebre 369 trucades
del mateix municipi. A més,
3.000 canareus van quedar-se
sense llum.
És per això que l’alcalde Roig
fa una crida a tota la ciutadania
d’Alcanar i de les Terres de l’Ebre
per fer córrer aquesta demanda
i aconseguir d’aquesta manera,
entre tots i totes, que aquest any
ens prenguem el raïm i fem les
campanades de TV3 des d’Alcanar.

La petició és perquè TV3 se sume a la iniciativa del municipi d’Alcanar
com a mostra de solidaritat després dels moments complicats que va
patir la població a causa dels aiguats

El sector pesquer i aqüícola català
rebrà 75 MEUR procedents de fons
europeus i de la Generalitat fins al 2027
El sector pesquer i aqüícola català rebrà 75 milions d’euros procedents dels fons
europeus i de la Generalitat fins al 2027, segons ha informat el Departament d’Acció Climàtica en un comunicat. El repartiment del Fons Europeu Marítim de Pesca i
Aqüicultura (FEMPA) aprovat per la Conferència Sectorial de Pesca preveu una dotació per a Catalunya de 52,5 milions d’euros. La Generalitat ha mostrat satisfacció
pel repartiment final del fons europeu, tot i que defensava una proposta de distribució més ajustada a la capacitat real de les diferents comunitats. A aquest import, cal
sumar-hi una aportació de la Generalitat de 22,5 milions d’euros. Aquests recursos
esperen dinamitzar inversions per un valor aproximat de 110 milions d’euros
Catalunya rebrà un import inicial de 34,61 milions d’euros provinents dels fons europeus que s’incrementarà amb una dotació de 13,96 milions d’euros per fer front a
les ajudes a la paralització temporal de les embarcacions pesqueres. A més, Catalunya incorpora una aportació extraordinària de 3,95 milions d’euros més (+10%), en
reconeixement de l’esforç realitzat en l’anterior pla financer del fons. A més, rebrà
3,15 milions d’euros per a assistència tècnica del FEMPA.

En un minut

Campanades de cap d’any, del 2015, esglèsia de Sant Miquel d’Alcanar:
Foto: Quique Queralt.

** TIVENYS: l’Ajuntament va comunicar que aquesta setmana es duen a terme millores de camins i instal·lacions municipals:️ millores i asfaltat de l’accés a la zona esportiva i de l’aparcament; millores i asfaltat del tram inicial del Camí Cardo i millores i
asfaltat de l’aparcament de la zona d’esbarjo de l’Assut.
** XERTA: ahir dijous es va celebrar el dia del patró, Sant Martí. Es va dur a terme la
processó. Els actes festius continuen avui, Sant Martinet, i durant el cap de setmana.
Entre altres actes, està prevista diumenge (12.30h) la presentació del llibre “El més vell
dels catalanistes: Antoni Añón”, d’Emigdi Subirats, editat per l’Ajuntament en commemoració del centenari de la mort d’aquest il·lustre xertolí. Finalment, diumenge la nit
(21 h), cloenda de les festes amb els focs artificials des de diferents terrats del poble.
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CELMA

MICHEL

TERCERA DIVISIÓ
Jorge Granados és baixa i
fitxa amb el Reddis

ELS JUGADORS
QUE NO CORREN

LA CÀMERA
INDISCRETA

Els jugadors del Barça tenien
més poder que Quique
Setién; Koeman tenia un codi
intern que no l’aplicava al
cent per cent i ara arriba Xavi
que amb la seva incorporació
demostra que a Can Barça
treballaven menys que molts
autònoms d’aquest país.

Ja fa temporades que l’equip
de Minut 91, de Canal Terres
de l’Ebre, grava partits al
nostre territori. Un grup
d’entusiastes i de grans amics
fem un sacrifici perquè les
Terres de l’Ebre siguin privilegiades amb transmissions
de partits en diferit cada cap
de setmana. I també amb un
programa, en dilluns, en què
es poden seguir fins a 10 resums de confrontacions dels
nostres equips. De ben segur,
un projecte únic a tot l’estat
i, com diu Celma, al món. Joaquin Ferreres, Quique, Pino
i jo formem este equip de
gravacions. Mai podré agrair
tot el que han fet i fan tots
ells per este projecte. Som
com una petita família.
Però anem al tema. El
missatge d’avui és que
entenc que en els partits les
pulsacions dels jugadors,
entrenadors i també d’algun
aficionat van al 200. Però les
formes no s’han de perdre
mai, hi hagi una càmera
gravant o no. No obstant,
si a sobre hi ha una càmera,
més motiu per a no cometre
imprudències. I ho dic perquè
tots hem de ser conscients
que si hi ha cap incidència
important i el partit està
enregistrat, nosaltres hem de
cedir les imatges si algú, per
algun motiu, les reclama. Per
tant, és bonic veure els gols
i els partits per Canal Terres
de l’Ebre. Però no ho és tant
emetre incidències. S’han
d’evitar sempre.

Teixidó diu que alguns
jugadors haurien de córrer
més. Potser amb jugadors de
menys qualitat va eliminar el
València i el Barcelona amb el
Guadix i el Novelda, a la copa
del Rei.
El Vilajuiga que va militar
una temporada a tercera
divisió tenia jugadors de 2 i
3 regional i cap havia jugat
a Tercera i va aconseguir 31
punts. Corrien com a lleons.
Aquesta setmana en dos
equips corrien 10 i un no ho
feia com els altres. Fa poques
setmanes corrien els onze.
Avui el futbol és físic i molt
intens i hi ha jugadors que no
corren el que deurien perquè
es creuen déus al tenir molta
qualitat. I això és un problema quan passa.
Podria posar més exemples,
però tinc clar que avui la llei
de l’esforç ha baixat, és el
que hi ha. I el futbol, i tots els
esports, i també en tots els
àmbits de la vida, es necessita sacrifici i capacitat de
superació. A més, si un córre
menys, la resta de l’equip ho
nota. I això és un esport col.
lectiu, no un partit de tennis
individual.

El FC Ascó va rescindir, després
d’acordar la indemnització, el
contracte del jugador Jorge
Granados, que feia unes setmanes que no comptava per
al tècnic però seguia entrenant
amb l’equip fins que s’ha produït l’acord. El defensa ha fitxat
amb el Reddis. L’altre jugador
que estava en la mateixa situació, Imad, ja va ser baixa la setmana passada. L’Ascó en tindrà
una altra. El davanter Adri ha rebut una proposta del Mollerussa
i el club ha entès el seu interès
i el davanter fitxarà per l’equip
de la Terra Ferma. Enmig de tot,
l’Ascó va perdre a casa 1-3 con-

tra el Castelldefels, rival directe.
“No vam fer el partit que volíem
i vam concedir molt davant d’un
equip que ens va passar per sobre”, deia German. El tècnic es
veu animat per revertir una situació que s’ha complicat: “s’està
mirant de fer algun reforç per
ampliar la plantilla i també intentarem de cara el mercat d’hivern poder fitxar perquè estem
minvats d’efectius. No obstant,
confio amb els jugadors que
tenim, perquè, a partir d’ara,
puguin fer un pas avant”. Gerard Badia, per la lesió, ja no es
compta que pugui jugar aquesta
temporada.

LA PROPERA
3A DIVISIÓ
Vilafranca-Ascó dissa 17h

1A CATALANA
Martorell-Rapitenca diu 12h

2A CATALANA
Dissabte
M Nova-Ebre Esc 16.30h
Diumenge
Aldeana-Perelló 12h
Camarles-Amposta 16.30h
La Sénia-Ampolla 16.30h
Tortosa-Ulldecona 17h

3A CATALANA
Dissabte

PRIMERA CATALANA

Amposta-Roquetenc 16h

Teixidó: “haurem de canviar
la forma de jugar”

Ametlla-Rapitenca 16.30h

La Rapitenca va empatar diumenge passat, a casa, contra el
Gavà (1-1). L’equip va començar
molt bé, fent l’1-0. Però l’empat
visitant, poc després, va afectar
a un conjunt rapitenc que va
estar molt imprecís i precipitat.
Malgrat això, va crear ocasions
per a poder guanyar a un rival
que va fer una bona imatge,
amb gent jove i amb proposta
atrevida. També dir que va ser
dominador de la pilota però
sense profunditat, creant poc
perill excepte una jugada al primer temps. El mister Teixidó es

Benissanet-Gandesa 16h

va mostrar molest en acabar el
partit: “ens costa molt replegar-nos quan no tenim la pilota.
I això que ho treballem. Hem de
ser un equip i en un equip han
de córrer tots. I hi ha alguns jugadors que no dic que no corrin, però no corren el que es
deuria. I això ho hem de parlar. I
també crec que hem de canviar
la forma de jugar, i així ho farem
a partir d’ara”. La Rapitenca, encara amb les baixes d’Omar i de
Yatma, es desplaça diumenge a
Martorell amb necessitat de millorar.

Cristian Valcàrcel no
segueix a l’Amposta
El davanter Cristian Valcàrcel
no segueix a l’Amposta. El club
li va comunicar dimarts la decisió que havia pres, després dels
darrers dos partits i en concret,

el darrer contra el Tortosa. Una
vegada es va conèixer la notícia,
hi ha clubs com l’Ascó que s’han
interessat per poder parlar amb
el jugador.

S Bàrbara-Corbera 16h
Catalònia-la Cava 16.30h
diumenge
Godall-J i Maria 15.30h
Alcanar-Tortosa (Vinaròs) 16h
Olimpic-Flix 18 h

El partit de
Canal TE:

Catalònia-la Cava
diumenge 13.30 h - 22.15

MINUT 91.Dilluns a
les 21.30 hores

Repors amb els gols: VilafrancaAscó; Martorell-Rapitenca;
Tortosa-Ulldecona; la SéniaAmpolla; Aldeana-Perelló; Móra
Nova-Ebre; Camarles-Amposta;
Catalònia-la Cava; S BàrbaraCorbera i Ginestar-Camarles
B. Convidats: German (Ascó),
Fernando Garcia (Rapitenca),
Llàtzer (Ampolla), Bertomeu
(Camarles), César (S Bàrbara) i
Joel (Olimpic).
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Pas endavant del
L’Ampolla s’enlaira,
Tortosa, a Amposta (1-2) superant el Camarles
El Tortosa va guanyar el derbi
al camp de l’Amposta (1-2). Un
partit igualat en el que els tortosins van començar més ben
posats però que va equilibrar-se
amb els minuts. Quan ja s’arribava al descans i el Tortosa havia estat sotmès per l’Amposta,
una falta penjada a l’àrea local
va suposar el 0-1, obra de Marigot.
El partit a la represa va seguir
igualat. L’Amposta va tenir una
opció inicial amb una rematada d’Istoc al travesser. Els locals posteriorment van empatar
però l’assistent va invalidar la jugada. Per les imatges de Canal
TE, l’assistent va encertar.
De l’1-1 es va passar, arran d’una
contra d’escola, al 0-2, obra de
Ferran. Becerra va fer l’1-2 i va
posar dins del partit a l’Amposta
que va poder empatar mentre el
Tortosa, a la contra, va disposar
d’espais per a marcar el tercer
gol. Al final, 1-2.
El roigiblancs, carregats de bai-

xes, segueixen líders. L’Amposta va deixar escapar una ocasió
d’acostar-se a la zona alta de la
taula i ara és cuer del grup.
Ramon Sancho, tècnic de l’Amposta, manifestava en acabar el
derbi que “hem acusat la necessita que teníem i en moltes
fases hem anat a remolc del
Tortosa. Cal valorar l’esforç de
l’equip. Sobre tot el 0-2 ens va
fer mal i tot i fer l’1-2 i insistir, no
vam poder empatar”. Guillermo
Camarero, del Tortosa: “estic
orgullós de l’equip; tot i les adversitats, s’ha adaptat a un partit
que ha tingut fases de control
del joc nostre i d’altres en què
ha tocat defensar més enrere
perquè l’Amposta ens obligava
a fer-ho amb la seua pressió”.
Bernardo, Fabregat, Aleix Salvadó (a l’escalfament), Eloi i Pau
van ser baixa.
Per l’Amposta continua sent
baixa Isaac i també Aliau, que
esta setmana havia de ser operat.

Tercera victòria seguida de l’Ampolla. L’equip puja a la tercera
plaça. Cal dir que el Camarles
va se dominador durant la primera meitat però una errada al
45 va condemnar-lo. Pèrdua de
pilota en la iniciació del joc i el
local Gito, en gran estat de forma, va aprofitar la concessió i va
establir l’1-0. A la represa, Gito
va assistir a Carles que va marcar d’un gran remat amb el cap.
El Camarles va reduir distàncies,
gol de Roger, però Ruibal, amb
una canonada esplèndida, va
marcar el 3-1 que ja va sentenciar.
Pasquale, tècnic de l’Ampolla,
valorava el triomf i la progressió de l’equip: “va ser un partit
rocós, igualat en el que al final
els gols, que són els que decideixen, van ser nostres i això va
decantar la balança del partit.
Vam tenir audàcia i com es diu,
la sort somriu als que la tenen.
Al final de la primera meitat,
arran d’una acció en què vam

pressionar dalt, vam fer l’1-0. A
la represa vam tenir més oportunitats i es va encarrilar el partit. Natros hem d’anar jornada a
jornada i treballar amb els peus a
terra, sent conscients que venim
de baix i que estem progressant.
Alberto López, tècnic del Camarles, per la seua part, va dir
que “al primer temps vam estar
ben posats i vam jugar en diverses fases a camp contrari.
Vam tenir el partit prou controlat, creant diverses arribades.
No obstant, al darrer minut del
primer temps va produir-se una
jugada en què tenim una pèrdua darrera i l’Ampolla va aprofitar-ho per establir l’1-0. A la
represa, el partit ja va igualar-se
i l’Ampolla va tenir més la pilota. Ens va afectar el gol rebut.
Ells, en una acció en què ens va
faltar ajustar els marcatges, van
marcar el 2-0. Vam reaccionar,
i, tot i que vam fer el 2-1, ja vam
anar molt a remolc i l’Ampolla
va poder sentenciar”.

1-3: el Móra la Nova
progressa al Perelló

0-2: La Sénia referma la
millora, contra l’Ebre

El Móra la Nova va guanyar al
camp del Perelló i suma la segona victòria seguida (1-3). Els
locals es van quedar amb deu
al minut 17, amb el 0-0. Riki fou
expulsat a instàncies de l’assistent. Els moranovencs, al primer temps amb el vent a favor,
van posar-se per davant amb el
0-2, gols de Pau i Frede. Als 3
minuts de la represa Agustí va
establir el 0-3. El Perelló, amb
precipitació, va insistir i va reduir distàncies amb el gol de
Pau Castillo, però no va poder
entrar en el partit i va perdre el
primer partit a casa.
Jordi Brull, director esportiu
del Perelló, lamentava “l’expulsió de Riki. Ni els jugadors del
Móra la Nova van reclamar res.
I l’assistent va aixecar la bandera i l’àrbitre, posteriorment,
va expulsar-lo. La veritat és
que l’expulsió va afectar i ens
va penalitzar. A més, el Móra la
Nova, amb el vent a favor, va
aprofitar les ocasions i es van

La Sénia es va imposar al camp
de l’Ebre Escola (0-2) i progressa
amb dos triomfs seguits. Josep
Balart, de l’Ebre Escola: “a l’inici
ens vam fer amb el control de la
pilota, vam estar còmodes tot i
que per dins hi havien pocs espais però això propiciava que si
n’hi haguessin a les esquenes.
Vam tenir una ocasió amb un
tret de Carles. Però arran d’una
llançament de banda del rival,
vam ser passius dins de l’àrea i
va venir la jugada determinant:
el penal, que ho és, però ja no
tinc tan clar el tema de l’expulsió
per allò del doble càstig. Ens va
condicionar molt. El penal el va
aturar el nostre porter. Però vam
passar uns minuts incerts en què
no vam estar bé. Ens van fer el
0-1 i després el 0-2 en accions
en què vam estar també passius en defensa. De la segona
part estic molt satisfet; amb deu,
vam tenir el control de la pilota,
creant ocasions. Vam jugar abocats i ells a la contra també van

avançar amb el 0-2. A l’inici de
la represa va ser clau rebre el
0-3. Això va minvar les possibilitats de reacció. L’equip va
intentar-ho i Pau va establir l’13 però no vam poder entrar en
el partit. El cert és que en les
darreres jornades lamentem
decisions arbitrals que ens han
perjudicat”. Ambrós, del Móra
la Nova: “victòria important
davant d’un molt bon rival. Al
primer temps ells es van quedar amb deu i nosaltres, amb el
vent a favor, vam poder controlar més el joc, tenint encert
en les ocasions i posant-nos
amb el 0-2. A la represa va ser
també molt important marcar
aviat el 0-3 i llavors, tot i estar
amb el vent en contra i que el
Perelló va pressionar i va fer
el seu gol, vam aguantar sent
molt intensos en defensa. Triomf molt valuós per la confiança de l’equip que guanya, amb
els dos triomfs seguits, en seguretat i confiança”.
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disposar de clares per sentenciar. Al segon temps vam estar
força bé, combinant amb ritme,
jugant amb intensitat i pressionant totes les pilotes, amb jugadors amb rampes i acabant amb
nou per una lesió. Va haver una
millora evident del joc”. Juanjo
Serrano, de la Sénia: “l’Ebre va
sortir mes intens i natros no vam
tenir el control ni de la pilota ni
del partit. Tot i que tampoc vam
passar dificultats en defensa. Als
30’, vam crear una ocasió que
va marcar la resta de partit. Penal i expulsió del central. Vam
fallar el penal però a la següent
jugada, gran gol d’Ivan Gasparin.
Després Gerard la va deixar de
cara i Blanco va fer el 0-2. A la
represa, l’Ebre, tot i jugar en 10,
ens va crear dificultats defensives. Vam passar a 4-4-2 que ens
va permetre crear contres per
sentenciar. Victòria treballada.
Lamentar alguna lesió, que esperem que sigui lleus. Valorar la
recuperació i la millora”.

TRIOMF, CONTRA
EL REMOLINSBÍTEM (3-1)
L’Ulldecona va vèncer el
Remolins-Bítem i segueix a
la pomada. L’equip local va
avançar-se amb gol fantasma
d’Ivan. El visitant Balada, que
s’enfrontava a l’equip del seu
poble, empatava abans del
descans. A la represa, jugada
clau. Penal a favor dels locals
que va suposar expulsió de
Pau, faldut que ara juga amb
el R Bítem. El penal fou molt
dubtós per als visitants. Ivan
va transformar-lo. otsreiorent, Cardona, amb un tret
des de fora de l’àrea, va
sentenciar amb el 3-1. Xavi
Castillejo, tècnic de l’Ulldecona, valorava el “triomf contra
un bon equip. A la primera
meitat, vam estar ferme sne
l’aspecte defensiu però quan
vam tenir pilota ja vam generar més joc ofensiu i també
ocasions. L’equip, primer, havia de fer-se fort en defensa
i poc a poc anar progressant
en atac. El gol de l’empat a
poc del descans ens va afectar però a la represa l’equip
va reaccionar i va continuar
ben situat i va ser més efectiu. Potser a la primera part
mereixíem algun gol més i,
en canvi, a la represa, amb
menys arribada, vam decidir
una victòria molt treballada
i que ens permet estar en
una bona situació”. Des del R
Bítem es lamentava el penal:
“és una jugada molt dubtosa
en la que hi ha una topada en
carrera dels dos jugadors. A
més de penal, que fou el 2-1,
va suposar expulsió”.
RESULTATS. 8 jornada

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

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

GF

13
8
11
11
14
8
8
9
8
4
6

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

7
7
9
7
10
10
9
13
8
11
9

17
13
12
11
10
10
9
9
8
8
6
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JESÚS I MARIA, 1
CATALÒNIA, 4

TORTOSA B,0
ROQUETENC, 1

GANDESA, 2
ALCANAR, 1

GODALL, 3
S BÀRBARA, 2

LA CAVA, 5
BENISSANET, 0

El Catalònia va pegar un cop
damunt de la taula amb la seua
victòria a Jesús i Maria. Lluís Fornés, tècnic local, comentava que
“no vam començar ben posats i
als primers minuts el Catalònia
es va avançar. Vam reaccionar i
vam tenir diverses ocasions per
a poder empatar abans del descans. A la represa vam parlar de
ser més intensos però molt aviat
arran d’una falta i d’un rebot al
pal, ens van marcar el 0-2. Vam
entrar en el partit amb el penal
i llavors vam crear ocasions per
empatar i poder pensar en capgirar el marcador. Però, quan ja
estàvem abocats, una pèrdua al
centre del camp va suposar una
contra i l’1-3. Acte seguit, l’14 ja va sentenciar”. Pau Alegria,
del Catalònia: “vam sortir molt
connectats al partit i aviat John.
L’equip va aplicar-se en defensa
fent un gran treball, i, a més, va
sortir a la contra tenint possibilitats. A la represa va ser clau fer el
0-2, de Cristian, i, tot i el penal,
que fou l’1-2, vam reaccionar i,
amb un gran gol de Cristian i un
posterior de Lluís, vam sentenciar un triomf treballat al camp
d’un molt bon equip”.

El Roquetenc continua progressant. Un gol de Gorka, després
d’una gran jugada col.lectiva amb
gran culminació, va suposar el
0-1 al minut 2. I va ser definitiu.
Òscar Rumense, tècnic del Tortosa B: “va ser un dels nostres
pitjors partits no vam sortir en
cap moment posats i ells aviat es
van avançar. Ens va costar davant
d’un rival que ja sabíem que és
molt disciplinat (només ha rebut
3 gols). No vam dominar el partit.
A la represa vam millorar però no
vam crear cap ocasió clara i, dins
de la igualat, no vam poder empatar. Seguir treballant i felicitar
el Roquetenc, el rival més organitzat dels que ens enfrontat fins
ara. Valoro l’actitud de l’equip, tot
i que no va estar com en anteriors jornades”. Miquel Campos,
del Roquetenc: “vam marcar
molt aviat amb el gol de Gorka i
als primers 20 minuts vam tenir
un parell d’ocasions més. Després el partit es va anivellar, sense
ocasions a les àrees. A la represa,
el joc es va travar i natros, amb
ordre defensiu, vam conservar
l’avantatge i vam sumar un nou
triomf. Són cinc jornades seguides sense perdre”. Els de Carlos
Gilabert han sumat 13 de 15.

Ivan Romeu, mister del Gandesa:
“vam entrar bastant bé al partit,
tenint molt de control, i avançant-nos amb l’1-0. Vam ser dominadors del joc durant el primer temps. Ells van empatar poc
abans del descans amb el penal.
A la represa vam començar bé,
però l’expulsió de Sergi, per mi
rigorosa, ens va condicionar i
més justos d’efectius com estem. No obstant, mentre el físic
ho va permetre, vam fer diverses
contres i en defensa vam aguantar el resultat. Valoro l’esforç, no
concedint ocasions. La victòria
fou merescuda”. Poc a poc el
Gandesa recupera jugadors. Miquel Cervelló, de l’Alcanar: “vam
tenir-ho a prop però se’ns va escapar. En tot cas, molt content
pel treball. Vam ser dominadors
de la pilota durant el partit i les
ocasions van ser nostres. No
obstant, dos despistes en defensa ens van costar els gols. Vam
apretar fins el final. Els últims 15
minuts va ser un atac i gol nostre. Vam fer un pal, i diverses arribades en què va faltar culminar.
Ells a la contra, quan natros estàvem abocats, van fer alguna opció. Vam anar de menys a més,
reaccionant a l’1-0, empatant
abans del descans. A la represa
ells es van quedar amb deu i natros vam buscar amb insistència
l’empat. De l’àrbitre dir que va
estar malament per tots. Pel que
fa a l’Alcanar ja ve d’uns partits
i potser és que no tenim el potencial de club que tenen altres.
En general, hi ha descontent per
molts equips. I admeto que l’expulsió del Gandesa va ser injusta.
A partir d’allí cada falta nostra,
potser per compensar, ens mostrava targeta en un partit correcte”. L’argentí Leo va debutar
amb l’Alcanar que espera alguna
incorporació més”.

Juanjo Agustin, del Godall: “vam
canviar el sistema i ens va anar
bé: en moltes fases vam tenir el
control del joc. Ens vam avançar
però en pocs minuts ens van remuntar, quan ells van aprofitar
dues errades de concentració
nostres. A la segona meitat, el
partit es va travar molt. Natros
vam fallar dos penals, un a cada
part. Vam seguir treballant i al
final vam obtenir el premi del
tercer gol. Mereixíem guanyar
per ocasions i joc. Content perquè l’actitud ha canviat molt i es
va aplicar el canvi de sistema”.
Chema, del Santa Bàrbara: “aviat arran d’un córner ens van fer
l’1-0, va faltar intensitat defensiva. Es va lesionar Samper i vam
haver de fer retocs, però l’equip
va reaccionar i va remuntar. Amb
l’1-2, el partit estava bastant
controlat, tot i que en accions
a pilota aturada ells van fer sensació de perill. A més, ells van
fallar un penal. Quan s’arribava
al descans, arran d’una falta, va
haver una empenta i el mateix
jugador nostre, desplaçat, va tocar la pilota i va ser el 2-2. A la
represa, el partit es va travar però
també obrir. Natros vam tenir les
nostres opcions i ells també, en
accions a pilota aturada. Ja faltava poc quan en una contra (no
vam tancar la jugada) ens van fer
el 3-2. Tot i això, vam tenir una
ocasió davant de porteria. Vam
anar molts minut amb el marcador a favor o igualat i s’havia fet
un gran esforç. No obstant els
petits detalls ens penalitzen”.

La Cava va guanyar el Benissanet
amb gols de Saez, Imanol i Miguel (3). Jordi Roca, de la Cava:
“ens vam avançar aviat i el gol
ens va donar tranquil.litat. No
obstant, tot i dominar ja al primer temps, ens va faltar encert i
precisió en les darreres passades.
També dir que Gallego va estar
força bé, evitant 4 ó 5 rematades. A la represa, vam ser més
efectius aconseguint el segon
i el tercer gol. I, a partir d’aquí,
vam estar còmodes i vam crear altres ocasions, fent dos gols
més”. Robert, del Benissanet: “un
partit que vam afrontar amb alguna baixa, sobre tot en defensa.
Arran d’una indecisió nostra ens
van fer l’1-0. Però fins al descans,
tot i que ells van crear diverses
ocasions, ens vam mantenir dins
del partit. A la represa ells van
dominar en tots els aspectes.
No vam poder contrarrestar el
seu joc. Malgrat això, amb el 2-0
vam tenir dues ocasions. Però
amb els minuts ells van créixer i
natros vam anar perdent intensitat. La segona meitat va ser seua.
Felicitar la Cava pel partit. Té un
molt bon equip”.

FITXATGES
El Catalònia ha fet oficial el fitxatge d’Albert Gordo, que tenia
diverses propostes. D’altra banda, la Cava ha incorporat a Aleix
Zaragoza (Ampolla). I el Santa
Bàrbara ha fitxat a Dani Fernández (Catalònia). Amb l’Olímpic
va debutar Deivid, jugador brasiler que va fer el primer gol. Un
altre brasiler, Lucas, no va poder
debutar per temes burocràtics.
Ho podria fer en el proper partit. A més, s’esperen dos incorporacions més. Amb l’Alcanar
va debutar l’argentí Leo. També
s’espera una altra incorporació.

RAPITENCA B, 2
CORBERA, 1 (82’)
El partit entre el filial de la Rapitenca i el Corbera va quedar
suspès, al minut 82, amb el 2-1
al marcador, per la lesió del col.
legiat, que va necessitar ser assistit i no va poder continuar.
El Corbera ja té 15 minuts pendents contra el Tortosa que es
jugaran el dia 8 de desembre
(17hores), amb el 2-2. I té el partit pendent a Amposta, que s’ha
de recuperar el 4 de desembre.

FLIX, 1
AMETLLA,1
Luis va avançar a la Cala mentre que Marcos, a la represa, va
empatar per al Flix. Albert Lizaso,
tècnic del Flix: “va ser un partit
complicat davant d’un rival ben
posat que es va avançar aviat. Ens
va costar molt i cal destacar que
vam insistir i vam tenir paciència
per buscar l’empat. Quan vam
fer l’1-1 el partit es va obrir i vam
tenir possibilitats per guanyar, si
bé ells també van tenir una bona
ocasió amb una jugada de gol
anul.lada. Sobre el tema arbitral
penso que els àrbitres han d’entendre que els jugadors estan a
moltes pulsacions i han de tenir
una mica de paciència. Va haver
una expulsió per equip ja al final
que es podien haver evitat”. Xavi
Subirats, de l’Ametlla: “la primera meitat va estar controlada per
natros, excepte una jugada a una
pilota a l’esquena dels defenses.
Ens vam avançar arran d’un canvi d’orientació d’Amador, Jordi
Callau li va cedir a Luis que va
marcar. Vam estar ben posats i a
més vam tenint una ocasió amb
una rematada al pal. Així mateix,
vam fer diverses arribades faltant encert en les darreres pas-

sades. Ens mereixíem un 0-2 o
un 0-3 al descans. A la represa
en no haver matat el partit, el
Flix va sortir a totes, sent molt
directe. Vam defensar-ho amb
encert fins que en una de les
moltes pilotes penjades van haver-hi diversos rebots i ens van
empatar. L’equip no es va fer
enrere i va generar un parell de
contres amb possibilitats. Ells,
a més del gol, van gaudir d’un
parell d’opcions durant el partit.
Content de l’actitud i del treball
dels jugadors. El punt és bo i més
al camp d’un bon rival però principalment per la primera meitat
que vam fer penso que mereixíem alguna cosa més”.

AMPOSTA B, 4
OLIMPIC, 2
Andreu Cano, tècnic Amposta B,
s’enfrontava al seu exequip: “després de 3 derrotes, era important
guanyar. Vam estar treballant de
no cometre errades a la zona de
creació davant d’un rival que es
tanca molt enrere i busca sortir a
la contra. Natros, en general, no
vam estar bé, i arran d’un error
infantil ens van fer el 0-1. Ens va
costar reaccionar però amb els
minuts vam dominar i l’Olimpic
no sortia del seu camp i al darrer minut de la primera meitat va
arribar l’empat. A la represa vam
sortir enxufats i en cinc minuts
vam matar el partit amb dos gols.
Després vam fer el 4-1 i en afegit
ens van marcar el 4-2”. Destacar
el hat-tric d’Ian. Joel Martorell, de
l’Olimpic: “vam sortir força enxufats. Deivid, durant la primera
part, va fer tornar boig el mig del
camp de l’Amposta i, a més, està-

equip

GF

GC PNTS

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

23
17
12
8
13
13
10
9
7
10
8
7
5
7
4
5

5
5
6
3
4
10
10
15
10
17
10
12
13
12
6
20

18
16
15
13
12
9
7
7
6
6
5
5
4
2
1
1

vem ordenats, cosa q va provocar
el 0a1 a la contra. Però va faltar
concentració al 45 quan l’Amposta va empatar i es va posar al
partit. A la segona part, amb dos
lesions, i amb dos gols rebuts en
5 minuts, i el partit es va acabar.
L’equip no està bé físicament i ho
acusem a les segones parts. Celma va fer el 4 a 2 al final. Crec que
si la gent s’involucra i es posa bé
físicament, amb els nous fitxatges podem plantar cara als rivals
i puntuar. Si no, amb l’estat físic
de molts jugadors, patirem molt”.
Joel afegia que “no ens van agradar actituds i reaccions de jugadors locals en moments del partit, envers joves jugadors nostres.
Contra jugadors més veterans no
haguessin fet el mateix”.

esports

DIARI MÉS EBRE • divendres 12 de novembre / 2021

EQUIP DE LA SETMANA

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

JOAQUIN CELMA

CF CATALÒNIA

ÀLEX

(Amposta)

VADILLO

(Catalònia)

NOGUERA

(Rapitenca)

(R Bítem)

EFREN

(Olimpic)

BARRENA

(Ampolla)

(Corbera)

ERIC BRULL

JOAN CANALDA

GORKA

ALEIX

YASSINE

JAN

BUERA

MARC LLEIXÀ

IAN GALIANA

SAUMELL

AGUS

BECERRA

MIGUEL REVERTÉ

LUIS GARCIA

IVAN ESCALA
(Ulldecona)

DOME

(Tortosa)

(Ebre Escola)

(Móra la Nova)

(Perelló)

(Camarles)

(La Sénia)

(Amposta)

(Godall)

(Tortosa B)

(Flix)

(Amposta B)

(La Cava)

(Roquetenc)

(Gandesa)

(Ametlla)

LA JORNADA

TOP SECRET
partits. Si els guanya tots
aconseguiria 45 punts. Per
entrar el play off, el tercer
classificat, de mitjana, aconsegueix 1,71 per partit amb la
qual cosa en la darrera jornada pot tenir 33/34 Punts. O
sigue, l’Amposta per entrar
al play off, només pot perdre
11/13 punts. Són les meves
matemàtiques barates. O el
que és el mateix, perdent 3
partits està gairebé fora del
play off. De moment, dels 21
punts possibles només n’ha
aconseguit sis. Diumenge és
gairebé una final a Camarles.
De perdre, estaria gairebé
fora del play off en un 75%
de possibilitats.
· Un equip ebrenc esta temporada és una desil·lusió i és
que els entrenaments són
fluixos. I com es diu: “es juga
com s’entrena”
· Becerra va marcar el seu
primer gol amb l’Amposta.
Ha de ser titular sí o sí. No
es pot tenir un jugador de la
seva qualitat a la Banqueta.
No ho dic només jo, ho diu
gran part d’afició també.
· Sempre vaig dir que este
noi arribaria lluny. El segon
mister de l’Aldeana, Hans,
compagina la seua tasca a
l’Aldea com a analista tècnic
del Vilafranca. I només té 24
anys.
· Un entrenador important
dimarts, abans de l’entrenament, va soltar una bronca

BERNAT

(Rapitenca)

ERIC

· A l’Amposta li queden 13

19

de molta cura al vestidor i fins
i tot va dir noms dels jugadors
que han de canviar d’actitud.
Esperem les aigües tornin a la
llera.
· Un dia un entrenador de futbol base, que també es jugador, es va trobar a una noia
àrbitre i li va preguntar: “Com
va anar el partit del cap de
setmana?”. El que va ser una
pregunta afectuosa, foul’inici
d’una relació amistosa. Després van contactar per Instagram. Ella ho tenia clar: li agradava. Ell, a més, segueix jugant
al futbol i entrenant i ella continua sent àrbitre. Els noms no
els dic per discreció . L’esport
també uneix les persones a
l’amor. Tots dos estan vivint
una història màgica d’amor
i estic segur que es casaran i
tindran fills bessons i tots dos
jugar a futbol.
· Agus no ha perdut el seu olfacte golejador. Des del seu
debut, dos partits i dos gols.
Els seu secrets són llençar
cada dia cent xuts a la porteria
o dormir cada dia amb dues
pilotes.
· El jugador Valcàrcel ha causat baixa a l’Amposta. Després
de la destitució de Nando, els
darrers partits eren com un
examen per al jugador i probablement esta situació no
l’ha ajudat. Part de l’afició va
mostrar diumenge la seua opinió quan fou substituït. Algun
soci va dir que havien jugat
amb deu.

· L’Ebre Escola no ha perdut

·Serà campió el Catalònia? No-

· El Gandesa aquesta setma-

la seva essència. 0-2 contra
La Sénia i amb només 9 jugadors pressionant i persistint. I
Pepe Balart, com els bons directors d’orquestra, a la banqueta gaudint del seu equip
tot i la derrota.
·Ulldecona, diumenge passat,
dels convocats, 9 jugadors
de 16 a 19 anys i com corren,
són els iugorins.
· El millor dels filials de l’Amposta i Tortosa és la mitjana
d’edat, 21 anys. Cap dels dos
baixarà i faran una gran segona volta.
·La minilliga passada, el Flix
en les 16 jornades disputades
va aconseguir 10 punts. En
aquesta ja en porta 12 en sis
jornades. Lizaso està ja renovat per a la temporada vinent.

més sé que en les dues properes jornades té partits contra
els totpoderosos Gandesa i la
Cava. Gran treball de Pau Alegria i al seu vestidor no només
es respira alegria, també felicitat.
Compte amb aquesta dada vuit
jugadors han marcat i Aleix vuit
gols.
· Només queden 4 equips invictes: Flix, Catalònia, La Cava
i Masdenverge.
· Partit Rapitenca-Barça en
categoria cadet: 700 espectadors. I després diuen que el
futbol està decaiguda.
· La Cava enamora 300 espectadors aquesta setmana al
camp. Jordi Roca demanarà
fitxar un altre crac al desembre,
potser li diran que si.

na tenia 5 jugadors del filial i 1
juvenil. 2 lesionats abans del
minut 20 i una expulsió al minut 50. No jugar l’any passat
està passant factura.
· Segona catalana: vuit jornades, cap equip està invicte i
els classificats entre 2 i 4 han
perdut entre 2/3 partits. Lliga
igualada i qualsevol equip pot
guanyar.
Al desembre comença la segona volta que serà d’alt voltatge.
L’Ulldecona, que no va guanyar en les primeres dues
jornades, porta 4 victòries de
cinc partits: Móra la Nova, La
Sénia i Ampolla, que estaven
en posicions delicades, només sumen victòries en les
últimes dues i tres jornades.

EQUIPS MÉS
EN FORMA
CATALÒNIA
LA CAVA
ROQUETENC
GINESTAR
TORTOSA
GANDESA
AMPOLLA
MASDENVERGE
JESÚS I MARIA B
XERTA
ULLDECONA
FLIX
TIVENYS
LA SÉNIA
Segona victòria seguida del Móra la Nova, diumenge al Perelló.
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4A CATALANA

MASDENVERGE, 5
AMETLLA B, 0

OLIMPIC B, 2
TIVENYS, 2

CATALÒNIA, 3
FATARELLA, 1

SANT JAUME,1
GANDESA B, 9

LA CAVA, 2
LA GALERA, 1

Cristian Torta, del Masdenverge: “vam sortir bastant posats,
als primers 15 nostres vam tenir
dos o tres ocasions clares per
marcar. Ells, amb els minuts, es
van trobar més còmodes, sense
crear opcions però van igualar el
partit. La jugada clau fou sobre el
minut 30 quan va haver un penal i expulsió d’un jugador seu.
Del rebuig, Eric va marcar l’1-0.
I, acte seguit, Àlex va fer 2-0. A
la represa, amb superioritat, vam
poder dominar més la pilota i així
van arribar els altres gols, d’Àlex,
Jordi i Eric. L’Ametlla, equip jove
i ordenat però esta jugada els va
condicionar”. To, de l’Ametlla:
“derrota dura. Ells van començar
intensos, amb un parell d’opcions. A partir del minut 10 vam
començar a créixer, fent diverses
arribades prou clares. Però al minut 35 en una acció en què no
vam estar atents, la pilota va anar
fora de l’àrea i del tret local Ximo
va posar la mà i l’àrbitre va xiular
penal i va mostrar vermella directa. El penal fou clar. Al rebuig
ens van fer l’1-0. Als dos minuts
ens van fer el 2-0 i el partit es va
acabar. La segona meitat no va
tenir més història. Vam treballar
però no vam tenir la pilota i ells
anaven tocant-la i creant espais.
Al final, golejada dura en una jornada accidentada amb lesions
i en la que teníem diverses baixes. A seguir treballant, recuperant-nos anímicament”.

Emilio Pedrola, de l’Olimpic B.
“vam sortir molt endollats i fruit
d’això va arribar el primer gol.
Però, poc després, els visitants
ens van empatar. Fins al descans, joc molt intens i ocasions pels dos equips. La represa
també fou molt intensa. Natros
vam estar millor però fou el Tivenys qui va marcar. Els visitants
van poder sentenciar a la contra
però natros vam insistir i al final
vam empatar. Resultat just en
un bon partit”. David Montardit,
del Tivenys: “els locals van sortir
més posats i, arran d’una badada
defensiva nostra, es van avançar.
Dos minuts més tard vam empatar arran un penal clar. I ja vam
tenir més el domini del joc, disposant d’ocasions, la més clara
un travesser. Ells en gent jove
davant ens van crear perill sobretot en contraatacs que vam
poder contrarrestar. A la segona
part els riberencs van portar més
el pes del joc però natros vam
fer l’ 1-2. Vam haver de defensar-nos i, tot i tenir alguna possibilitat, no vam sentenciar. Les
forces van minvar i vam acusar
lesions. Ja al final, en una jugada
en què ens va faltar contundència. Es van escapar dos punts”.

Dani, del Catalònia: “partit d’entrada igualat. La Fatarella, més
intens al primer temps, amb una
falta magistralment executada,
va fer el 0-1. A la represa, vam
igualar la intensitat i vam jugar
amb més actitud, i en poc més
de 10 minuts vam remuntar amb
dos gols d’Aleix Bayerri. El partit
es va obrir i la Fatarella va buscar
l’empat, creant perill però sense
encert. Finalment, Diego, aprofitant un rebuig del porter després
d’una rematada d’Aleix en una jugada molt ben trenada amb Cristian Cid, va sentenciar la primera
victòria com a local”. Xavi Solé,
de la Fatarella: “vam sortir enxufats, molt ben posats al camp.
Al minut 28, Gabi va transformar
una falta per l’escaire. Amb el
0-1, molt ben posats, es va arribar al descans. Vam començar
la represa amb una desconsideració arbitral cap el nostre equip.
Als dos minuts, el que era una
falta al mig del camp claríssima,
no es va xiular i en la jugada següent ens van empatar. Després
ens van fer el 2-1. Posteriorment,
un penal molt clar a l’àrea local
no va ser xiulat. Vam seguir lluitant, tot i les circumstàncies i al
final ens van marcar el 3-1 per
a descans de l’àrbitre”. El tècnic
era contundent: “si segueixen les
persecucions a la Fatarella, acabaran amb el futbol al municipi,
amb el que ha costat tirar avant”.

El Gandesa B va golejar al camp
d’un Sant Jaume, limitat d’efectius. Els de Sergi Vidal són líders, amb 19 punts, els mateixos
Ginestar.

Àlex Ventura, de la Cava: “vam
entrar bé al partit i ens vam
avançar aviat amb el gol de Devon en una bona jugada combinada de tot l’equip. Després vam
baixar la intensitat i vam tindre
fases on no vam estar bé. Tot i
això, abans del descans amb un
gran gol d’Héctor, amb un tret
des de fora de l’àrea, vam fer el
2-0. A la segona part no vam estar molt encertats, vam defensar
massa enrere i no vam saber
matar el partit. Això va fer que
La Galera marqués i, tot i que
no ens van generar cap ocasió
clara, vam patir per sumar el primer triomf. Molt satisfet de la
victòria que animícament anirà
molt bé”. Laura Matamoros, de
la Galera: “sabíem que havíem
sortir molt concentrats i no va
ser així. Al minut 2, passivitat defensiva total, i ja ens van fer l’1-0.
No vam entrar bé al partit. Quan
començàvem a entrar-hi, abans
del descans, ens va fer el 2-0. A
la represa vam fer una pressió
alta per buscar entrar en el partit. Al 70 vam marcar el 2-1. Vam
insistir però no vam materialitzar-ho amb ocasions. Contenta
de la reacció però no de les desconnexions que vam tenir, sobre
tot a l’inici”.

CAMARLES B, 0
PINELL, 2
El Pinell va guanyar al camp del
Camarles B (0-2). Un golàs de
Laudrup, des del centre del camp,
va obrir el triomf pinellà al primer
temps. A la segona meitat, els locals van quedar-se en deu arran
d’un enfrontament entre un jugador de cada equip en què cada
jugador va veure la groga. El local
ja en tenia una i fou expulsat. Els
camarlencs van considerara que
havien de ser expulsats els dos
jugadors. El Pinell, amb gol olímpic de Sancho, va sentenciar amb
el 0-2. Florin, del Camarles: “el
partit va ser igualat però a partir
de l’expulsió ja es va complicar
massa. Ens costa fer gol i no vam
aprofitar les ocasions que vam
tenir davant d’un equip amb ofici
que té aspiracions de pujar”. Blai,
del Pinell: “a diferència de l’anterior partit, en esta jornada l’equip
sí que va jugar amb actitud i va
aconseguir un triomf treballat”.

J I MARIA B, 3
PERELLÓ B, 0
David Torres, del Jesús i Maria B:
“a la primera meitat ens va costar. Va ser travada amb poques
opcions, dues nostres i una d’ells.
A la represa vam introduir diversos canvis i vam comptar amb el
reforç d’Arnau Pardo, en una jornada en què teníem baixes. Vam
jugar a favor de vent, i Arnau en
10 minuts, va fer dos gols que ens
van posar el partit de cara, jugant
ja molt més còmodes i creant
altres opcions. Posteriorment,
Arnau faria també el 3-0”. Joan
Subirats, del Perelló B: “vam sortir
ben posicionats i la primera part
va ser igualada. Ocasions i arribades a l’àrea contrària en vam
tenir els dos equips. Al descans
es va arribar amb un empat a 0.
Al segon temps, els locals van fer
alguns canvis amb jugadors de
reforç del primer equip i això va
desequilibrar. Ens va costar aturar l’atac local i ja vam fer poques
ocasions. Al minut 50, va arribar
l’1-0 en un desajust en defensa i
això va desestabilitzar el Perelló.
A partir del gol, el domini local va
incrementar i natros ja vam estar
precipitats. Els locals van marcar
el 2-0 que va decidir. Cap al final,
el mateix jugador va fer el 3-0”.

ALDEANA B, 1
XERTA, 2
Rafel, de l’Aldeana B: “vam sortir
ben situats contrarestant el seu
joc; vam tenir pilota i vam genera arribades, sent dominadors
a la primera meitat. Però, arran
d’una falta, a favor de vent, Jota
va sorprendre. Vam respondre
tenint fins a cinc ocasions clares
que no vam aprofitar. El 0-1 no
es just. A la represa, ens va costar una mica. Vam fer l’empat
quan el partit estava més igualat. Després, vam voler sacar
ràpid una falta i va haver-hi una
pèrdua a la nostra àrea i el Xerta va fer l’1-2. Vam reaccionar
i vam intentar-ho fins el final,
però ens va mancar culminar.
Content de l’equip i del treball.
Però la pilota no va voler entrar
i s’ha d’acceptar”. Des de Xerta:
“partit marcat pel fort vent. Ens
vam trobar amb un rival ben posat, reforçat amb jugadors del
primer equip. Fou una Aldeana
enfortida, amb les idees clares.
Tot i això, en una acció a pilota
aturada ens vam avançar. Però

EBRE ESCOLA, 1
GINESTAR, 4
Miki Vidal, de l’Ebre Escola: “a la
primera meitat ells van ser superiors i natros no van estar gens
còmodes. Al descans, 0-2. A
l’inici de la segona, vam fer l’1-2 i
quan semblava que podíem empatar, amb algunes opcions, ells
van matar el partit amb el tercer
gol i després amb el quart. En
línies generals, ells foren mereixedors de la victòria”.
Antonio Morales, del Ginestar:
“vam jugar contra l’Ebre Escola,
que venia de guanyar al camp del
Pinell. Vam afrontar el partit amb
molta serietat i vam començar
ben posicionats creant la primera ocasió aviat. Ells també en van
tenir una en una contra que va
aturar Nico. Vam seguir jugant
bé, combinar la pilota davant
d’un Ebre Escola molt intens,
potser dur en determinats moments. I l’àrbitre va ser permissiu. Pinxo té una fractura al turmell i Aleix va rebre una entrada
a l’altura del genoll i, a sobre, fou
expulsat per fer-li un comentari
al rival. Abans ens vam avançar
amb el 0-1. I ens van anul.lar un
gol per un fora de joc que no ho
era. Posteriorment, vam aconseguir el 0-2 (Manu i Magí). A
la represa, arran d’una indecisió
nostra, en van fer l’1-2. Vam jugar replegats i a la contra, amb
velocitat: Així va venir un córner
i, al segon pal, Adrià va fer l’1-3
que ja va decidir. Manu, en una
altra contra, va marcar l’1-4.
Insistir que l’àrbitre va ser massa
permissiu i va ensenyar poques
targetes, tot i que ja al darrer
tram del partit va expulsar un
jugador local. Molt satisfet del
treball. Lamentar les baixes. Però
hi ha plantilla i hem de continuar
com fins ara, jornada a jornada”.
cal dir que ells van tenir moltes arribades i el 0-1 al descans
era enganyós. La represa va ser
molt travada, amb moltes faltes.
Vam poder desconnectar els
homes forts de l’Aldeana, però
en una jugada ben trenada ens
van empatar. Natros vam estar
un xic més ben posats que a la
primera meitat i vam aprofitar
un error local per marcar l’1-2 i
llavors ens vam saber defensar i

classificació. 4a. jornada 8
equip

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

GF

30
28
24
18
26
19
17
7
14
15
11
7
5
5
9
4
8
2

GC PNTS

8
9
8
10
9
7
12
5
15
12
17
16
11
18
17
21
21
33

19
19
18
17
13
13
13
13
12
11
9
7
5
5
4
4
3
3

*PROPERA JORNADA 4a.
Dissabte: Tivenys-Sant Jaume
(15.30 h), Perelló-Catalònia (16h),
la Cava-Masdenverge (17h), Aldeana-Ebre Escola (17h), Gandesa-Xerta (18h), Ametlla-Olimpic (18.30h), la Galera-Fatarella
(15.15h); Pinell-J i Maria (15.15h),
Ginestar-Camarles (16.30h)

amb ofici vam traure els punts.
No va ser un bon partit nostre però va ser meritori poder
igualment assolir el triomf”.
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CLUB HANDBOL AMPOSTA HANDBOL
La inèrcia no canvia (23-27)

El Club Handbol Amposta de
Divisió d’Honor Plata va tornar
a perdre. Fou contra l’Oar Gràcia (23-27). L’equip va lluitar i es
va entregar tot l’encontre. Una
primera meitat de domini de
l’Oar, arribant al descans amb
el marcador de 10-14.
A la segona meitat l’Amposta va
anar retallant distàncies aconseguint quan faltaven sis minuts
l’empat a 22 gols. Indecisions
en atac i alguna decisió arbitral
més que dubtosa, favorable a
les visitants, amb exclusió per
tercer cop i la conseqüent ver-

mella a Sara Alonso van propiciar un parcial d’1-5 per l’Oar,
que va acabar imposant-se per
un 23-27 un resultat inflat pel
es va veure a la pista.
El proper partit torna aser a
casa, demà dissabte a les 19
hores, contra la Fundació
Handbol Sant Vicenç, en partit corresponent a la novena
jornada del campionat. També
destacar el debut el dia de Camila Prado, jugadora de nacionalitat argentina que ocupa la
posició d’extrem dret, que arriba per reforçar l’equip.

Partit solidari per recaptar
fons per la plataforma
#Monsortirem

Els jugadors del CF Alcanar
es van enfrontar dimecres
al RCD Espanyol B, a l’estadi
de la Devesa en un partit solidari per recaptar fons per a
la plataforma #Monsortirem i
els afectats pels aiguats de l’1
de setembre. El partit fou el
primer dels esdeveniments esportius solidaris que organitza
la plataforma. L’entrada tenia
un cost de 5 euros i es podia
comprar a taquilla. A més, tothom que volia podia fer una
donació a través del número
de compte de recaptació.
Abans del partit, es va disputar
una triangular entre els equips

alevins, del RCD Espanyol, la
UE Rapitenca i l’Associació
Esportiva de Futbol d’Alcanar
(AEFA).
La recaptació total va ser de
1500 euros. El partit va estar
impulsat per #Monsortirem
amb el suport de la Penya
Blanc i Blava d’Alcanar amb la
col·laboració de l’Ajuntament
d’Alcanar, el de la Ràpita, el
RCD Espanyol, la Unió Rapitenca, el CF Alcanar, l’Escola
Futbol Alcanar i la Federació
Catalana de Futbol.
Es va destacar la solidaritat i la
implicació en l’esdeveniment
del RCD Espanyol.

Centre
Esports
Tortosa

Resultats de la sisena jornada equips del Centre Esports Tortosa.
Sènior masculí: CET-Molins
28-36.
L’equip va anar a remolc des
de l’inici. A la represa va reaccionar però un 0-4 quan
tenia doble superioritat numèrica, va condemnar-lo i
al final, després de pèrdues
diverses, el rival va ampliar
l’avantatge.
Altres resultats d’equips del
club:
Juvenil masculí: Guissona-CET 35-37;
Juvenil femení: Molins-CET
29-18;
Cadet masculí: Sarrià de
Ter-CET 26-28;
Infantil masculí Roig: jornada de descans;
Infantil
masculí
Blanc:
CET-Cambrils 35-24.
Poc a poc el jove equip de
primer any va aprenent i es
gaudeix amb el seu joc.

Breus

** FUTBOL FEMENÍ, SEGONA
DIVISIÓ:
Cubelles-Rapitenca-Subirats (3-4). La Plana-Vendrell (1-1). La Rapitenca és un
dels líders. Ha guanyat els 4 partits jugats. La Plana té 7 punts en
5 jornades.
** Tercera jornada Futbol Veterans: Alcanar-Rapitenca 0-2;
Ametlla-Canareu 4-2; Delta
de l’Ebre-Aldeana 5-4; Roquetenc-Tortosa 3-1 i Vinaròs-Amposta 0-2.
** FUTBOL SALA, DIVISIÓ
D’HOOR. La Sénia-CFS Tortosa
6-2; Lleida-Amposta 5-3. La Sénia és setena. L’Amposta és penúltim i el Tortosa cuer. Els dos
darrers s’enfronten en la propera jornada.
** Futbol sala Terres de l’Ebre.
Marisc Mediterrani-Toscà 6-4;
Campredó-Benifallet 2-3; FF
Motors Deltebre-Inter Rasquera
9-3; Salvem lo Delta-Roquetes
sus; TM Tortosa-Dertochip 2-2.
** L’Handbol Club Ampolla sènior femení va sumar una nova
victòria, contra el Vilanova (3830). És líder en solitari.
** El sènior de l’Handbol Club
Perelló va perdre a Santpedor,
on a darrera hora se li va escapar un punt (24-23).
** L’Handbol Club Ascó, Lliga
catalana, va vèncer l’Esplugues
(25-32) i segueix líder.
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DIA 14
Cursa
del
Pont
El pròxim diumenge 14 de novembre se celebrarà “la Cursa
del Pont” entre Deltebre i Sant
Jaume d’Enveja, en les modalitats 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.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 		
D’ORIOL ROMEU
El futbolista internacional Oriol Romeu presenta
avui divendres (10.30h) a l’Ajuntament d’Ulldecona el seu llibre ‘La temporada de la mi vida’,
diari personal d’un any amb profunds canvis a la
vida del jugador del Southampton. Oriol ha elegit la seva localitat natal per treure per primera
vegada a la llum aquesta sèrie d’escrits que van
néixer amb la idea de ser llegits només amb la
família i amics i que ara ha decidit compartir.

CLUB VOLEI ROQUETES

Triomf davant de la gran
afició roquetera

El sènior masculí del Club Volei Roquetes que competeix a la
Superlliga 2 va guanyar davant de l’afició, contra el Club Voleibol
Sayre Mayser de Gran Canària, per 3-0 amb parcials (25-16/2519/26-24). “Aquesta victòria ens permet agafar distància amb
un rival directe per la permanència”. El proper cap de setmana
tenim doble sessió. Demà dissabte partit a la pista del Club Natació Sabadell i diumenge a casa contra el CV Sant Pere i Sant
Pau. “Volem agrair a tota l’afició que va omplir el pavelló i ens va
ajudar a aconseguir aquesta important victòria. Amunt CVR’s”.
D’altra banda, pel que fa als resultats dels equips de l’entitat, el
sènior femení va vèncer (3-0) contra el Reus. El sènior masculí B
també va guanyar, contra l’Inef Volei Lleida (3-2). L’infantil masculí Blau va vèncer (0-3) a la pista del Castelar. triomf del juvenil
femení (3-1) contra l’Alpicat. També triomf del cadet masculí (03), a la la pista de l’Igualada. I l’infantil femení Blanc va guanyar
(3-0) al Reus. I el cadet femení es va imposar (3-0) contra l’Alpicat.
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gastronomia

SÍPIA
AMB PÈSOLS

INGREDIENTS (4-6 PERSONES):
• 2 sípies grosses
• Pèsols
• 1 galeta
• Xocolata
• Ametlles i avellanes
• Alls i julivert
• Safrà
• Ceba
• Oli i sal

PREPARACIÓ:
Netegem amb cura les sípies.
En una cassola amb una mica
d’oli afegim la sípia neta i la
ceba tallada a daus i ho deixem coure. A banda preparem
una picada amb all i julivert i
ho barrejem amb la sípia a mig
fer. Escaldem els pèsols i els
afegim a la cassola junt amb

l’aigua calenta. Tot seguit hi
tirem una picada d’avellanes
i ametlles per sobre. Paral·lelament, fregim la melsa de la
sípia i la afegim també a la
cassola. Finalment, tirem per
sobre una picada de galeta i
xocolata.
Bon profit!

serveis
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IMMOBILIÀRIA // TREBALL // FORMACIÓ//

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

CUIDADORA
PERSONAS
MAYORES

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

609 367 681 672 380 013

VOLS

SERVEIS // RELAX
¡Ven a
DISFRUTAR! Travesti

CASA DE LATINAS

Isadora

TORTOSA

ANUNCIAR-TE?

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

Aquest és el teu espai
privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

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

comercial@mesebre.cat

OFERTA

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

àries

21/03 al 20/04

taure

21/04 al 21/05

CATALANA

DOS CHICAS

2 MASAJES
COMPLETOS

PORTUGUESAS

masajes
cuatro manos
terminación
oral

657 529 278
642 274 405

bessons

cranc

21/05 al 21/06

22/06 al 23/07

lleó

24/07 al 23/08

30€

9H A 20H
OBLIGACIÓN
MASCARILLA

TORTOSA

SE TRASPASA
POR JUBILACIÓN
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RELAX
LATINAS,
24 HORAS.
TAMBIÉN
SERVICIO
A HOTELES Y
DOMICILIO

643 708 528 877 075 973

verge

24/08 al 23/09

Secció patrocinada per:

L’economia potser
et fa perdre la son
i mentre trobes
solucions adequades
mires de distreure’t
i sortir de la rutina
habitual. La pràctica
d’exercici físic, serà
un bon aliat.

L’aspecte de Venus/
Mart facilita la consecució d’objectius
i porta oportunitats
en l’amor. Si no tens
parella, es pot donar
una bona connexió
amb algú del sector
laboral.

T’alliberes d’una
situació que et
tenia preocupat i les
coses comencen a
moure’s a favor teu.
Un familiar s’ofereix
a donar-te un cop de
mà en un assumpte
del teu interès.

S’obre una via de
diàleg amb una
persona de la feina,
amb la que has tingut
les teves diferències.
Moments entranyables amb els fills.
Experimentes un
augment de l’energia.

Una persona del
passat torna als teus
pensaments, però
no goses buscar-la.
El sector laboral
ofereix algunes satisfaccions, el que et
reconforta i t’anima
a seguir lluitant.

Ets curiós i un
tema que et té ben
intrigat, et fa ballar
el cap. Tens ganes
d’aprendre i de
seguir estudiant i
cerques informació
per començar. Més
facilitats en l’amor.

balança

escorpí

sagitari

capricorn

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

aquari

peixos

TELÈFONS D’INTERÈS

El teu ànim està millor que uns mesos
enrere i gaudeixes
de l’amistat i dels
fills, si en tens. Sents
interès romàntic en
algú, però prefereixes esperar a
pronunciar-te.

Posa atenció als
somnis perquè
poden ajudar-te a
entendre el teu món
emocional. A la feina,
fas bé de no fiar-te
d’un company que
no sembla honest.
Practica la prudència.

Ets una mica exigent
i no dones la teva
confiança a qualsevol. Si vols fer noves
amistats, et tocarà
trencar alguna
barrera. T’enfoques
en gaudir més de la
tranquil·litat.

T’agradaria que
la teva relació
sentimental es torni
més sòlida i estable.
El sector laboral
segueix sotmès a
canvis que no controles i tu aprofites per
perfilar objectius.

Estàs ben connectat
amb les emocions
i això et permet
detectar amb més
precisió el que
sents, fluint amb les
circumstàncies. Vols
assolir més estabilitat
econòmica.

EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES (AMBULÀNCIES)

24/09 al 23/10
Una persona d’edat
avançada pot demanar-te que l’ajudis.
Poses més interès
en la teva dieta i
apostes per menjar
millor i guanyar en
salut. Dies per anar
de botigues.

24/10 al 22/11

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03
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a l’última

ANTONI BATISTA
VILADRICH
PERIODISTA

PERE FERRÉ

24

E

l periodista Antoni Batista
Viladrich (Barcelona, 1952),
referent de la història de
l’antifranquisme, el conflicte
basc i la crítica musical, acaba
de publicar Memòria de la
resistència antifranquista
(Pagès Editors)

Vostè anteriorment havia
publicat La Carta on retrata
la trajectòria del comissari Creix, un dels principals
torturadors del franquisme,
i després presentà Clandestins, que narra com actuaven
els principals militants antifranquistes. Aquesta obra
tanca l’explicació a una època?
En aquest llibre em plantejo donar una visió global, transversal i
personalitzada del què va ser la
resistència contra la dictadura i a
favor de les llibertats polítiques i
nacionals. Sempre des de fonts
directes i de documentació que
he recopilat i treballat jo. És la
meva última aportació a contribuir a lluitar contra la desmemòria, que com vostè diu ha passat
ja per un total de set llibres i no
sé comptar el nombre d’articles.
El que ignoro filosòficament és
si tanco aquest cicle de la meva
producció intel·lectual, perquè
em queden pàgines en blanc per
emplenar.
Ara es critica molt la Transició. El motiu d’aquesta obra
és, com diu al llibre, no caure
en errors i ser injustos amb
qui van sacrificar-se tant?
La Transició deu ser el tema de
més hermenèutica després de
la Bíblia, i com la Bíblia cadascú la interpreta a la mida de les
seves creences, idees i fins i tot
tàctiques polítiques. Jo no entro
a l’àrea exegètica, explico què
va passar sense el presentisme
de llegir els fets del passat amb
ulleres d’avui, i que cadascú tregui les seves conclusions.
Una de les limitacions per
escriure ara sobre el franquisme és l’accés als arxius.
A què atribueix la seva
“sort”?

Vaig tenir accés als arxius del Govern Civil de Barcelona –i Jefatura Local del Movimiento!—i de
la Brigada Social el 1991, gràcies
a un permís del primer governador socialista, Ferran Cardenal,
i del seu cap de premsa, el meu
enyorat amic Josep Anton Rosell.
Era el primer que els veia fora
dels que els van fer, és clar, i em
penso que no es van adonar de
“la magnitud de la tragèdia” fins
que vaig començar a fer-los públics. Llavors els van traslladar a
Alcalà de Henares, i van començar a desaparèixer papers. Però jo
ja havia estat un any fotocopiant
i anotant.
El primer capítol el dedica a la
comissaria de Via Laietana.
Fa temps que reivindica que
ha de ser un espai de memòria. Ho veurem?
Estic convençut que la Via Laietana acabarà esdevenint un centre memorial simplement perquè és tan evident que ho ha de
ser, que la il·lògica acabarà sent
desmentida. A més a més, hi ha
acords municipals i parlamentaris a favor. Les persones, “herois
del nostre temps” -expressió de
Vázquez Montalbán referides a
Miguel Núñez- que van ser torturats per milers, mereixen el reconeixement de la societat, i la so-

cietat mereix saber què va passar
en aquelles foscúries sinistres de
la policia política de la dictadura.
Si sabéssim bé, no es banalitzaria tant. Segons qui sents parlar,
sembla com si encara estiguéssim al franquisme, i no: només els
últims cinc anys de franquisme,
hi va haver set execucions, la
pena de mort era vigent, la tortura registrava episodis duríssims
i hi havia cinc mil presos polítics.
En aquesta obra la tortura és
un dels eixos principals.
La tortura és un element clau, sí,
en la línia del que acabo de dir.
Però hi ha moltes més coses: qui
lluitava, per què, com... La complexitat de la política clandestina
i dels factors humans que la feien
possible: generositat, coratge,
compromís...
No tothom vol explicar experiències com la tortura.
Quin testimoni va ser més reticent?
Més que reticències, hi havia el
pudor de les grans persones. Avui
la comercialització de la desgràcia és low cost, però aquella
gent, en general, era reticent a
vantar-se del seu heroisme. El
cert és que em va costar força
que m’expliquessin els maltractaments, per això els vaig en-

registrar. El president Pujol, per
exemple, ha trigat trenta anys a
explicar-me què li van fer, es treia importància i, en un gest que
l’honora, deia que els que havien
patit més eren els comunistes...
Quan, Déu n’hi do com el van
deixar a ell...
S’acaba de celebrar el 50è
aniversari de l’Assemblea de
Catalunya, capítol del llibre, i
sobre la que va publicar amb
Josep Playà La gran conspiració. Quina ensenyança se’n
pot treure avui?
La gran lliçó de l’Assemblea de
Catalunya és que per aconseguir
qualsevol objectiu de país cal la
unitat i la mobilització. Però això
és un valor universal que si de cas
l’Assemblea va traduir al català.
Es va iniciar a la premsa durant el règim. Com era aquell
periodisme clandestí?
El periodisme clandestí tenia
molts registres. Des de la doble
vida típica de l’agent secret, quan
tens un aparell de propaganda a
casa, fins a la logística dels contactes i les reunions, els canals
de difusió... A casa meva hi havia
la redacció de la revista Universitat, òrgan dels estudiants i professors del PSUC. També vaig ser
a la redacció de Treball, l’òrgan

central del partit, i és clar, allà em
trobava amb la gent més buscada per la policia, de López Raimundo i Antoni Gutiérrez Díaz
fins a Núñez i Jordi Conill, que
acabava de complir una pena
llarguíssima de presó per participar en un complot anarquista per
matar Franco.

«ÉS LA MEVA
ÚLTIMA APORTACIÓ
PER CONTRIBUIR A
LLUITAR CONTRA LA
DESMEMÒRIA...»
«EL 1991 VAIG TENIR
ACCÉS ALS ARXIUS
DEL GOVERN CIVIL DE
BARCELONA, DE LA
BRIGADA SOCIAL I DE
LA JEFATURA LOCAL
DEL MOVIMIENTO!»

