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que va causar una víctima mortal i tres ferits. De moment ha transcendit que la fuita es va produir quan es que va causar una víctima mortal i tres ferits. De moment ha transcendit que la fuita es va produir quan es 

recarregava el sistema contra incendis de l’edifici de control. El bomber mort es va desplaçar a l’edifici per socórrer la recarregava el sistema contra incendis de l’edifici de control. El bomber mort es va desplaçar a l’edifici per socórrer la 

resta de la brigada. Els treballadors de la nuclear d’Ascó van fer ahir cinc minuts de silenci a l’interior de la planta.resta de la brigada. Els treballadors de la nuclear d’Ascó van fer ahir cinc minuts de silenci a l’interior de la planta.  PP3/113/11

El temporal deixa fins a 200 mm 
de pluja a les Terres de l’Ebre

                     P3

L’estació que més aigua va acumular va ser la de Tivissa amb 223,9 mm. Els aiguats van obligar a tallar 

carreteres, a suspendre classes i van causar desperfectes en baixos i vehicles. L’ensurt fou a Santa 

Bàrbara amb la crescuda del barranc de matinada.
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EDITORIAL
ELS “PERSONATGES FOSCOS”
DEL CORREDOR DEL MEDITERRANI
La visió centralista segueix 

frenant les potencialitats 
de tota la façana litoral.
Frena el creixement econò-
mic i la creació de llocs de tre-
ball que tan necessaris són en 
aquests moments, però és que 
a més, genera una major càrre-
ga fiscal per a tots. Per què és 
necessari lluitar pel corredor? I 
que ens pot aportar? Podem dir 
que lo Corredor del Mediterrani 
és com una fletxa sobre el mapa, 
que s’actualitza i se superposa a 
la Via Augusta, la calçada roma-
na més llarga d’Hispània amb 
una longitud aproximada de 
1500 km que discorria des dels 
Pirineus fins a Cadis, vorejant el 
Mediterrani... El seu ADN no és 
la velocitat, sinó l’ample de via 
internacional que connectaria 
els passatgers i les mercaderi-
es d’Algesires a Figueres i des 
d’allí a la resta d’Europa. Es trac-
ta d’un canvi revolucionari des 
que es va optar per l’ample ibè-
ric el 1844! Aquesta infraestruc-
tura serà revolucionària perquè 
trenca el mapa i el pensament 
de l’Espanya radial en vigor des 
del segle XVIII i opta per una 
perspectiva europea que ajuda-
rà a combatre el canvi climàtic 
i oferirà una mobilitat soste-
nible. Però,  portem més de 25 
anys  de retards acumulats en 

aquesta construcció del  Cor-
redor Mediterrani. Per què si és 
una millora per a tothom? És 
una inversió clau per fer un país 
més complet, més eficaç, més 
ben connectat i amb més opor-
tunitats per a tots els territoris 
i ciutadans i, per descomptat, 
més justa. Un tema que no es 
pren al seriós i amb dos dèca-
des perdudes en què s’hagués 
crescut, generat més ocupació i 
reduït les emissions a l’atmosfe-
ra, millorant considerablement 
les condicions de vida i ocu-
pació i les perspectives de fu-
tur. Això és un desastre, perquè 
el nostre país no pot perdre el 
tren de la vertebració, sobretot 
en un món global i amb el co-
merç en línia, que ha avançat en 
un any el que havia d’avançar 
en cinc. El nexe entre transport 
portuari i terrestre s’ha convertit 
en un dels avantatges compe-
titius geopolítics, i també cada 
dia que transcorre sense el cor-
redor mediterrani, perdem una 
oportunitat econòmica sense 
comparació i seguirem abocats 
a un model d’interconnexions 
que va contra natura. L’enorme 
potencial que té per connectar 
els territoris, per igualar opor-
tunitats i per fer més competiti-
ves les nostres empreses fa que 
sigui molt important recolzar 

aquest projecte, i fer-ho a més 
d’una forma decidida, perquè es 
tracta del progrés econòmic i 
social del nostre país.
Més de 1.500 milions d’inver-
sió previstos als pressupostos 
del 2022, però molta buro-
cràcia que alenteix l’execució 
de l’obra. Problemes tècnics o 
mediambientals... Sabem que hi 
ha dificultats, però totes les ad-
ministracions han de tenir una 
posició proactiva per superar 
els problemes que hi ha amb 
totes aquestes barreres que fan 
que l’impuls i la voluntat políti-
ca no siguin suficients. Estem 
en portes de Nadal i ja es parla 
de la crisi dels camioners... Això 
encara posar més en valor la 
importància del  corredor me-
diterrani  perquè el futur estarà 
en  lo  trànsit  ferro portuari,  lo 
que donarà un fort impuls a les 
ciutats del Mediterrani i també 
serà vital per als ports de Tar-
ragona i Barcelona. Seria una 
greu irresponsabilitat privar el 
país del progrés que suposa-
ria la connexió directa, ràpida i 
eficient de tot l’eix mediterrani, 
des d’Algesires fins a la fronte-
ra francesa, on es concentra 
la meitat del producte interior 
brut. Com han sostingut els em-
presaris, aquesta audaç inversió 
no només aporta grans avantat-

ges a la zona sud, sinó que per-
met completar el sistema ferro-
viari radial amb el circular, cosa 
que facilita els negocis, viatges, 
impulsa el creixement econò-
mic i, d’aquesta manera, afa-
voreix la cohesió territorial i la 
creació d’un nus logístic de pri-
mer nivell i referència a Europa. 
Malgrat tot, més d’un pensem 
que existeixen “personatges 
foscos” que, per causes dispars, 
desitgen amb astúcia i maldat 
no  considerar  lo  Corredor del 
Mediterrani com un eix prioritari 
per reforçar la competitivitat del 
transport de mercaderies i viat-
gers i, amb això, contribuir a la 
generació d’ocupació i riquesa 
del país i la seva connexió amb 
Europa... Un arc de la Mediter-
rània que permetria acostar els 
productes de les nostres em-
preses a un mercat cada cop 
més ampli, a preus competitius, 
redundant en beneficis, i també 
en les petites empreses que nai-
xerien a causa del corredor. El 
sector agroalimentari és un dels 
sectors que més necessiten 
aquesta infraestructura. Menta-
litats obtuses sempre n’hi haurà, 
per tant, deixem de mirar-nos 
els melics i pensem en conjunt, 
perquè tots hi sortirem gua-
nyant. Desitgem i Volem Corre-
dor de la Mediterrània! 

Des d’aquest mes 
de novembre Hife 

incorpora una nova parada 
al trajecte entre Terres de 
l’Ebre i Barcelona ciutat.
La nova parada, Gavà, està 
situada a l’autovia de Cas-
telldefels (C-31) i disposa de 
marquesina en ambdós sen-
tits de la marxa.
L’establiment d’aquesta pa-
rada a la ruta ve motivada 
per la demanda manifestada 
pels usuaris, per tal de faci-
litar-los l’accés, des d’aquí, 

GAVÀ, nova parada incorporada al trajecte
Terres de l’Ebre - Barcelona

a altres línies interurbanes 
metropolitanes del Baix Llo-
bregat. Les línies que hi te-
nen el seu pas, permeten 
l’accés i arribada a nuclis de 
població i centres de serveis 
propers. Destaca especial-
ment l’avantatjosa connexió 
a centres hospitalaris pròxims 
com l’Hospital de Bellvitge i 
l’Institut Català d’Oncologia 
(ICO), situats a l’Hospitalet de 
Llobregat. D’aquesta manera 
no és necessari arribar a Bar-
celona ciutat des de les Terres 

de l’Ebre, amb el considerable 
guany de temps que suposa. 
Es calcula que amb aquesta 
millora l’usuari s’estalvia uns 
45 minuts addicionals, que 
fins al moment s’incrementa-
venal haver de fer transbord i 
recular.

Amb la voluntat de donar 
cobertura i millorar el servei 
donat fins ara, es modifiquen 
els horaris en aquesta línia 
pel que es recomanable que 
els usuaris consultin les no-
ves sortides i canvis a la web 
hife.es o a l’App Hife.
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"20 Anys
fent territori"

El temporal deixa fins a 200 mm de pluja 
a les Terres de l’Ebre

El temporal ha deixat fins a 200 
mm de pluja a les Terres de 
l’Ebre i 50 centímestres de neu 
al Pirineu, dues de les zones 
més afectades per la dana que 
ha afectat Catalunya els darrers 
dies. Dimarts passat, a Catalunya, 
va ser el dia amb més pluja de 
l’any. L’estació que més aigua va 
acumular va ser la de Tivissa amb 
223,9 mm entre el 22 i les 12.00 
hores d’aquest dijous.
La jornada va ser excepcional-
ment plujosa a les Terres de 
l’Ebre, ja que bona part de l’epi-
sodi va caure en unes 12 hores, 
entre la matinada i el matí. Per 
exemple, El Perelló va recollir 
191,9 mm, el registre més abun-

dant dels seus 23 anys de dades, 
superant els 153,9 del 21 de gener 
del 2020. La màxima intensitat es 
va produir a mig matí, amb 55 
mm en mitja hora i sis litres per 
minut. El temporal també ha por-
tat ratxes de fins a 80 kilòmetres 
per hora a la costa. Destaquen els 
86 km/h a l’Illa de Buda dimarts al 
matí, la ratxa més forta registrada 
per aquesta estació des del Glò-
ria. Els aiguats van obligar a tallar 
carreteres, a suspendre algunes 
classes i van causar desperfec-
tes en baixos i vehicles, com 
per exemple a Santa Bàrbara, un 
dels municipis més afectats per 
la crescuda, durant la matinada, 
del barranc. Va travessar el poble 

amb més d’un metre d’aigua (ve-
geu plana 10). Així mateix, el tem-
poral va tornar a deixar les Salines 
de la Trinitat sense accés per la 
barra del Trabucador.
La Taula de Consens exigeix ac-
tuacions urgents a les adminis-
tracions competents mentre que 
Unió de Pagesos alerta de danys 
importants de la tempesta en oli-
vera i d’afectació als camps d’ar-
ròs al Baix Ebre i al Montsià.

LA DANA

 25N, per la vida lliure i digna de totes les dones
Les Terres de l’Ebre com-
memoren el 25-N. L’Audi-
tori Felip Pedrell de Tortosa 
va concentrar centenars de 
persones per commemo-
rar el Dia Internacional per 
a l’Eliminació de la Violència 
envers les Dones. L’acte, or-
ganitzat per l’Institut Català 
de les Dones, l’Ajuntament de 
Tortosa i el Consell Comar-
cal del Baix Ebre, va comp-
tar amb representants de 8 
instituts del Baix Ebre. Per la 

seua part, l’assemblea Vaga 
Feminista va convocar diverses 
concentracions a Tortosa, Al-
canar i La Ràpita. La Generalitat 
també va fer un acte, a la Dele-
gació del Govern. L’Ajuntament 
de Tortosa va fer  l’acte com-
memoratiu a l’Auditori Felip 
Pedrell amb la participació de 
l’alumnat de diferents centres 
educatius de la ciutat, personal 
tècnic i associacions de dones. 
Els municipis del territori, en 
general, van llegir manifestos 

i van commemorar la jornada 
amb un minut de silenci, com 
es va fer a l’Aldea amb una es-
pelma lila encesa pels treballa-
dors municipals. A Deltebre, hi 
haurà un acte aquest diumen-
ge a la Plaça de les Dones. Al 
Montsià, la ciutat d’Amposta 
organitza diverses activitats 
entre el 25 i el 28 de novem-
bre. A l’Ajuntament i també al 
Consell Comarcal es va com-
memorar el dia. A Alcanar, 
s’inaugura l’exposició “Trenca 

el silenci a través de l’art”, al 
Casal Cívic Trinitari Bel d’Al-
canar. El Consell Comarcal de 
la Terra Alta tancarà els con-
certs commemoratius del 25-
N, el dissabte 27 a la Pobla de 
Massaluca, Prat de Compte i 
Vilalba dels Arcs. Per la seua 
part, el Consell Comarcal de 
la Ribera d’Ebre, a la seu, es va 
sumar al rebuig i a la denún-
cia de la xacra de la violència 
masclista amb la lectura del 
manifest institucional.

Els treballadors de la nuclear 
d’Ascó van fer cinc minuts de 
silenci a l’interior de la planta 

Els treballadors de la central 
nuclear d’Ascó, van fer ahir 
cinc minuts de silenci a l’inte-
rior de les instal·lacions en re-
cord de bomber que va morir 
dimecres per inhalació de CO2 
i en suport a les altres tres per-
sones que van resultar ferides. 
L’Ajuntament d’Ascó s’ha su-
mat a les mostres de condol.
L’alcalde, Miquel Àngel Ribes, va 
lamentar l’accident laboral de 
la nuclear on va perdre la vida 
un bomber de l’empresa Falck, 
de 42 anys, i va assenyalar que 
no va tenir “cap afectació radi-
ològica”. La fuita de CO2 es va 
produir a la cota +35 de l’edifici 
elèctric i la víctima va socórrer 
els companys de la brigada que 

feien tasques de manteniment 
del sistema contra incendis i va 
poder salvar la vida d’una treba-
lladora que es trobava a la zona 
de perill. Hi ha hermetisme en-
cara sobre les causes de la fuita.
Alguns treballadors comenta-
ven entre ells l’incident, afli-
gits i amb preocupació perquè 
creuen que l’abast hauria po-
gut ser més greu. L’accident va 
coincidir amb un canvi de torn 
i en la recta final de la recàrre-
ga de combustible de la unitat 
i, a diferència de dies enrere, 
quan s’estava a ple rendiment. 
Les instal·lacions es troben en 
el procediment d’arrencada i de 
reconnexió a la xarxa elèctrica. 
Més informació a la plana 11.

 El risc de rebrot puja, 
l’Rt baixa al nostre territori

La regió sanitària de les Ter-
res de l’Ebre acumula, des de 
l’inici de la pandèmia, 15.488 
casos confirmats per PCR o 
TA, 37 més que en el balanç 
anterior, i 16.036 si es tenen 
en compte totes les proves. 
En aquesta regió han mort 
191 persones des de l’inici de 
la pandèmia, cap més.
En dades d’ahir dijous, el risc 
de rebrot puja un punt, a 217 
(molt alt), per sobre de l’in-
terval anterior (157). La inci-
dència a 7 dies és de 101. El 
5,15% de les proves que es 
fan surten positives. L’Rt bai-
xa sis centèsimes, a 1,26, per 
sobre de l’1,23 de l’interval 
anterior. Actualment hi ha 14 
pacients ingressats.

Tivissa registra el 
màxim de l’episodi, 
amb 223,9 litres per 

metre quadrat

En dades d’ahir, hi ha 
14 pacients ingressats
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“NO HI HA CAP 
EXCUSA”  
L’alcaldessa Meritxell Roigé, 
en la presentació del pres-
supost 2022, va acabar dient 
que “no s’entendria que no 
hi hagués un vot afirmatiu al 
pressupost: no hi ha excusa 
possible, perquè no hi ha cap 
gran obra amb la qual els 
grups municipals no puguen 
estar-hi d’acord, ni hi ha cap 
nou endeutament. El que fem 
és continuar ajudant als que 
més ho necessiten i reactivant 
la ciutat”, ha dit. “Tampoc s’hi 
val a esperar a una modifica-
ció pressupostària durant el 
2022, perquè no hi ha res que 
puguem excloure dels comptes 
i, per tant, serà la mateixa 
proposta d’ara”.

ESQUERRA 
REPUBLICANA 
TORTOSA SÍ      
El grup municipal d’Esquerra 
Republicana-Tortosa Sí ha 
votat “favorablement la pro-
posta del govern de Junts per 
Tortosa i el PSC d’autorització 
d’endeutament a llarg ter-
mini de la societat municipal  
Gestió Sanitària Assistencial 
de Tortosa (GESAT) per un 
import d’1,5 milions, amb l’aval 
bancari de l’Ajuntament. Amb 
aquest import es farà front a la 
sentència del Tribunal Suprem 
que anul·la el contracte de 
subministrament de la unitat 
d’hemodiàlisi de l’Hospital de 
Jesús”. “Hem votat favorable-
ment l’operació d’endeuta-
ment per responsabilitat i per 
evitar sobrecostos a la ciutada-
nia. Es tracta del compliment 
d’una sentència judicial i si no 
adoptem ara aquest acord els 
costos s’encariran un 30%”, ha 
dit el portaveu, Xavier Faura.

PSC DE TORTOSA      
L’Executiva i l’Assemblea del 
PSC de Tortosa es “refermen 
en la necessitat d’incloure la 
construcció del nou hospital al 
pressupost de la Generalitat 
per al 2022”. D’altra banda, 
l’Assemblea escull els delegats 
i delegades per al Congrés Ex-
traordinari del PSC dels proper 
18 i 19 de desembre.

BREUS
L’alcaldessa presenta més recursos en despesa 
social, via pública i pobles i menys endeutament 

L’Ajuntament de Tortosa conti-
nua el tràmit per a l’aprovació 
del pressupost municipal per al 
2022. Així ho ha explicat l’alcal-
dessa, que ha assenyalat que 
ja han començat a presentar la 
informació dels diferents capí-
tols a les respectives comissi-
ons per tal que durant el de-
sembre puga arribar al plenari. 
L’alcaldessa, Meritxell Roigé,  
ha detallat que el projecte de 
pressupost per a l’any que ve 
es basa únicament en l’actua-
lització dels comptes per situar 
els diferents capítols a la reali-
tat del 2022: “Com a ciutat, ens 
cal disposar d’un pressupost 
actualitzat en lloc de seguir 
prorrogant el del 2019, perquè 
la situació en aquell moment 

no té res a veure amb la d’ara”, 
insisteix l’alcaldessa, per la qual 
cosa “el pressupost que propo-
sem és merament tècnic, ja que 
no inclou inversions en grans 
obres i tampoc hi ha nous prés-
tecs”. Roigé ha explicat que el 
pressupost per al 2022 es basa 
en sis eixos principals. A més 
de reduir l’endeutament, es do-

blaran les partides a les entitats 
socials, culturals i esportives, 
s’inclourà una partida per torna 
a activar els Bons Tortosa, i es 
reforçaran actes culturals com 
la 25a edició de la Festa del Re-
naixement o l’Any Felip Pedrell. 
Seguiran les actuacions a la via 

pública “per seguir actuant per 
una ciutat més amable, més 
sostenible” (amb obres en vo-
reres, jardins i parcs), i s’incre-
mentarà un 20% l’aportació als 
cinc pobles de la ciutat (Jesús, 
Vinallop, els Reguers, Campre-
dó i Bítem). 

Roigé assenyala que no 
caben “excuses” per no 
aprovar uns números 

que redueixen 
el deute i exclouen 
noves inversions

PRESSUPOST 2022

El govern de Tortosa redueix aquesta setmana més de 
987.000 euros de l’endeutament municipal

L’Ajuntament de Tortosa re-
dueix esta setmana gairebé un 
milió d’euros de l’endeutament 
municipal. El govern municipal 
va portar a un ple extraordinari 
dos punts que permeten seguir 
rebaixant el deute.
El primer dels punts de l’ordre 
del dia feia referència a una 
modificació pressupostària 
mitjançant la qual l’Ajuntament 
farà una aportació de 565.000 
euros a la societat municipal 
Gumtsa, per tal que puga fer 
una amortització anticipada del 
préstec. Això farà que la Gumt-
sa puga quedar sense deute. 

El segon punt consistia en una 
autorització d’endeutament a la 
societat de gestió sanitària i as-
sistencial de Tortosa (Gesat) per 
un import de 1.509.036,47 euros. 

Es tracta d’una operació que per-
met fer front a la liquidació del 
contracte adjudicat a Fresenius 
Medical Care SAU per la unitat 
d’hemodiàlisi. Un pagament que 
ve marcat per la resolució judicial 
del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, que va establir que 
calia fer el pagament únic per la 

construcció de l’equipament i 
licitar per separat la prestació 
del servei d’hemodiàlisi.
Amb este pagament anticipat, 
l’operació acabarà suposant 
una reducció de l’endeutament 
de 422.363,33 euros sobre la xi-
fra prevista inicialment (1,9 mili-
ons d’euros)

Concert solidari 
amb motiu de 
Santa Cecília
El teatre auditori Felip Pedrell de 
Tortosa acollirà demà dissabte 
amb dos passis, a les 18 h i a les 
20.30 h, el tradicional concert 
de Santa Cecília a càrrec de la 
Banda Municipal de Música de 
Tortosa. Serà un concert espe-
cial, tant pel que fa al repertori 
com pel marcat component so-
lidari que tindrà: tots els diners 
que es recullen amb la venda 
d’entrades es destinaran a Creu 
Roja Tortosa.

Clínica Terres de 
l’Ebre
La Clínica Terres de l’Ebre ha 
obtingut un dels premis TOP20, 
que reconeixen els millors hos-
pitals de l’Estat espanyol. Con-
cretament, en la categoria de 
gestió hospitalària global. Esta 
categoria reconeix els centres 
amb el millor equilibri de resul-
tats en totes les àrees i proces-
sos clínics introduint indicadors 
d’eficiència al costat dels de 
qualitat i adequació. És la pri-
mera vegada que la Clínica Ter-
res de l’Ebre rep un dels premis 
TOP 20.

Premi María 
Moliner
La biblioteca Marcel·lí Domingo, 
ha rebut un any més el premi 
María Moliner, pel projecte ‘Bi-
blioteca confin(T)ada: endolcint 
la lectura’, una proposta amb la 
qual, a través d’una carta de res-
taurant amb els diferents plats 
de lectura que els usuaris podi-
en degustar durant el temps de 
confinament, animava a llegir 
seguint un menú animat i distès. 
El guardó dota la biblioteca amb 
10.000 euros, que serviran per a 
ampliar el fons del centre i els 
serveis que presta.

VII Fira
TortosAntic
Tortosa es converteix, des d’avui 
i fins diumenge, en la ciutat més 
desitjada pels amants de la de-
coració, les famílies que bus-
quen plans diferents i originals, 
els cercadors de gangues i tre-
sors, i els interessats en apren-
dre a restaurar mobles i peces 
antigues. La setena edició de 
TortosAntic, una descarregada 
d’antiguitats, encants, vintage 
i col·leccionisme, que reunirà 
una trentena d’expositors, se 
celebrarà al Pavelló Firal de Re-
molins.

El ple va votar dimecres 
una modificació 

pressupostària per a 
amortitzar el préstec de 
la Gumtsa i una operació 

per al pagament del 
servei d’hemodiàlisi
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* MOBILITAT SOSTENIBLE: 
En funcionament la nova 
estació de recàrrega de ve-
hicles elèctrics de l’avinguda 
de la Ràpita, davant de 
l’edifici del Sindicat. Són dos 
les estacions de recàrrega 
en funcionament a la ciutat,  
a les quals s’ha de sumar 
la que hi ha a l’Oficina de 
Turisme i les dues del Poble 
Nou, que estan a l’espera 
que l’empresa distribuïdora 
d’energia elèctrica faci el 
canvi de subministrament.
* BLACK FRIDAY. Una 
trentena de comerços tenen 
llestos els descomptes. Les 
botigues i establiments que 
s’han adherit a la campanya 
ofereixen avui ofertes en 
productes de temporada. 

* Un estudi sociolingüístic 
del català a Amposta i a Ca-
talunya, premi de Recerca de 
Batxillerat. L’accèssit se l’ha 
emportat un projecte sobre 
les evidències paleontolò-
giques al jaciment de Sant 
Onofre, a Campredó.

BREUSRECICLATGE
En marxa la nova sala de 
residus del Mercat

Aquest dimecres 24 de novem-
bre, i en el marc de la Setma-
na Europea de Prevenció de 
Residus, s’ha posat en funcio-
nament la nova sala de residus 
del Mercat Municipal. Una sala 
refrigerada amb espai per a 
l’orgànica, la resta i els envasos 
i una pica on poder netejar les 
safates i on, a partir d’ara, les 
parades del mercat interior re-
ciclaran els residus que gene-
ren. “Com Ajuntament, un dels 
nostres objectius de l’Agenda 
2030 és gestionar responsa-
blement els residus a les nos-
tres instal·lacions per donar 

exemple al conjunt de la ciu-
tadania”, ha dit l’alcalde d’Am-
posta, Adam Tomàs.
La posada en funcionament 
d’aquesta nova sala també ha 
permès enretirar l’illa de con-
tenidors que hi havia al carrer 
Palau i Quer, just davant de la 
façana del Mercat.

Permetrà millorar
els índex de reciclatge 

de les parades
del Mercat

‘Femme 
in Arts’

Amposta commemora el Dia 
Internacional de l’eliminació 
de la violència contra les do-
nes amb una desena d’activi-
tats, des d’ahir fins el diumen-
ge. Per cinquè any consecutiu, 
serà el festival Femme in Arts 
qui agruparà la major part dels 
actes, aquesta edició per de-
construir els estereotips de la 
maternitat. Durant la setmana, 
el Punt Lila també està present 
en diferents centres educatius 
i al Mercat Municipal. 
Femme in Arts, s’inaugurarà 
oficialment avui amb l’espec-
tacle “Exabrupte” de la ballari-
na Maria Garriga, tot i que el 
tret de sortida fou ahir. Co-
organitzat per Lo Pati, l’Ajun-
tament, el Servei d’Informa-
ció i Atenció a les dones del 
Consell Comarcal del Montsià 
(SIAD), el festival Femme in 
Arts té com a objectiu posar a 
escena l’expressió de la dona 
des de diferents perspectives 
artístiques.

FESTIVAL
Projecte 
Arrela’t

Fins a 15 joves d’entre 12 i 16 
anys i amb risc d’exclusió so-
cial es podran beneficiar de les 
beques per realitzar un esport 
a alguna de les entitats espor-
tives d’Amposta. Seran els be-
neficiaris últims del projecte 
de mentoria esportiva Arrela’t, 
desenvolupat per Fundació 
Gentis amb el suport de l’Ajun-
tament d’Amposta i el Centre 
de Tecnificació Esportiva Ter-
res de l’Ebre i que compta amb 
el mecenatge de l’empresa 
Remsa. Es tracta un projec-
te que vol treballar la inclusió 
social d’aquests joves a través 
de l’esport i, concretament a 
través de mentors i mento-
res.  Dilluns, els màxims re-
presentants de les tres entitats 
van presentar el projecte a la 
premsa al Centre de Tecnifica-
ció Esportiva Terres de l’Ebre.
L’àrea de Serveis Socials, serà 
l’encarregada de seleccionar 
les 15 persones que es benefi-
ciaran de la beca.

SOCIETAT



6 DIARI MÉS EBRE • divendres 26 de novembre / 2021 baix ebre
DELTEBRE L’AMETLLA

CONSELL

Mor l’exalcalde 
Agustí Castells,  

Dilluns 22 de novembre va mo-
rir a l’edat de 81 anys l’exalcalde 
de Deltebre, Agustí Castells Ca-
sanova. Castells  va ser alcalde 
entre el 1991 i 1995 i va ser el 
primer president de la coope-
rativa Arrossaires del Delta de 
l’Ebre, fruit de la fusió de les 
quatre cooperatives d’arròs del 
marge esquerre del delta de 
l’Ebre (l’Aldea, Camarles, Jesús i 
Maria, la Cava). De fet, se’l con-
sidera un dels principals impul-
sors d’este procés de fusió.
Entre 1988 i 2010, va encapçalar 

la branca d’arròs de la Federa-
ció de Cooperatives Agràries de 
Catalunya, entitat que va vice-
presidir de 1991 a 2008. També 
va presidir el consell sectorial 
d’arròs de la Confederació de 
Cooperatives Agràries d’Espa-
nya, va ser membre del Comitè 
Consultiu a Brussel·les sobre el 
cultiu d’arròs i va ostentar múl-
tiples càrrecs vinculats amb la 
política local i el sector.
L’alcalde de Deltebre, Lluís So-
ler, ha expressat el seu condol 
per la mort de Castells amb qui 
l’unia “un  fort vincle personal”.  
L’alcalde ha insistit que Castells 
“ha estat una persona clau per 
a entendre el desenvolupament 
del nostre municipi, des de la 
seva alcaldia durant els anys 
1991 al 1995, com també des 
de la seva presidència i creació 
d’Arrossaires del Delta. Deixa 
una gran petjada al nostre mu-
nicipi”. (Delta.cat)

Va ser el primer 
president de la 

cooperativa 
Arrossaires del 
Delta de l’Ebre

Urbanització de l’entorn 
del Centre Esportiu 

Des de divendres passat, dia 
19 de novembre, els usuaris i 
usuàries del Centre Esportiu del 
Delta i del servei de rehabilitació 
ubicat a l’Espai Assistencial Dr. 
Joan Santigosa disposen d’una 
seixantena de nous aparca-
ments gràcies a la urbanització 
de l’entorn que s’ha realitzat 
durant aquestes darreres set-
manes. Aquesta actuació, a la 
vegada, també permet millorar 
l’accés de les ambulàncies a la 

L’actuació
s’emmarca en les 

diferents obres que 
l’Ajuntament està fent 

al municipi

seva seu. En total, el cost eco-
nòmic d’aquesta obra ha ascen-
dit al voltant dels 130.000 €.

El temporal ha afectat amb 
força a l’Ametlla de Mar. 
Aquest dimecres, el municipi 
s’ha aixecat fent una valora-
ció extensa de tots els danys 
causats pel temporal. De fet, 
s’està estudiant la presència 
de dos possibles tornados 
que van provocar la caiguda 
d’una gran quantitat d’arbres 
i d’altres objectes pesants 
com vehicles, portes, teula-
des o xemeneies. L’Ajunta-
ment ha demanat col·labo-
ració ciutadana per avaluar 
tots els danys causats i tras-
lladar-lo a la Generalitat. (La 
Cala Ràdio)

Dos possibles 
tornados 

provoquen 
danys 

Avui divendres 26 de novem-
bre tindrà lloc l’acte d’entre-
ga dels Premis Comarcals 
de Recerca 2021: Premi Pare 
Romanyà (àmbit científic); 
Premi Innocent Paulí (àmbit 
tecnològic) i Premi Federico 
Pastor (àmbit humanístic, 
social i artístic). Cada premi 
té una dotació econòmica 
de 500 euros i un diploma. 
Els premis són patrocinats 
per l’empresa Acciona. L’ac-
te tindrà lloc al Saló de Plens 
del Consell Comarcal, a les 
18 hores.

Premis 
Comarcals de 
Recerca 2021

CAMARLES

Jo Montserrat Bonet Caudet 
regidora de l’Ajuntament de 
Camarles, davant els fets que 
estan succeint, vull fer un breu 
comunicat per defensar-me 
de les falses acusacions, que 
ha fet en contra meva el Sr. 
Josep Antoni Navarro Serra. 
Em van venir a buscar perquè 
anés a les llistes amb ERC de 
Camarles i Lligallos, la meva 
condició, va ser que sempre 
treballaria per al benestar del 
poble de Camarles i Lliga-
llos, no cap altra raó. Penso 
que puc posar el meu granet 
d’arena per al bé d’aquest, el 
meu poble. Vam entrar a go-
vernar després de fer un pacte 
amb la Veu del Poble, perquè 
només havíem aconseguit 
cinc regidors. En el pacte es-
tava escrit que els dos primers 
anys governaria ERC Camarles 
i Lligallos i el tercer any entra-
ria a governar la Veu del Po-
ble. El Sr. Josep Antoni Navar-
ro Serra el 27 de juny de 2019, 
com a alcalde de l’Ajuntament 
de Camarles i Lligallos em va 
delegar les següents compe-
tències: Regidora de Comuni-

Comunicat de la regidora Montserrat Bonet
cació, Transparència, Promo-
ció econòmica i Participació 
ciutadana, així com em va 
nomenar 2a tinent d’alcalde. 
El 15 de novembre, del mateix 
any, vaig presentar la instàn-
cia per la qual renunciava a 
la pertinença del grup polític 
ERC de Camarles i Lligallos, 
deixant les meves regidories i 
el meu càrrec com a 2a tinent 
d’alcalde, agafant la condi-
ció de regidora no adscrita, 

fet que es va produir a con-
seqüència d’unes acusacions, 
que havia realitzat el Sr. Josep 
Antoni Navarro Serra a les se-
ves xarxes socials, les quals, 
eren totalment falses i que, 
per orgull, no es va disculpar 
públicament per les mateixes 
xarxes com li vaig demanar. 
No vaig entrar a formar part 
de cap altra formació política. 
Per tant, el meu vot als plens 
era baix el meu criteri del 
qual considero correcte per 
al poble. Per aquest motiu no 
em poden acusar de regidora 
trànsfuga, ja que per definició, 
trànsfuga és aquell que ha-
vent-se apartat del grup polític 
en el qual s’havia presentat o 
havent estat expulsat d’aquest, 
pacta amb altres forces polí-
tiques per canviar o mantenir 
la majoria governant o per do-
nar la majoria a un grup que 
no la té o bé dificultant o fent 
impossible que aquesta majo-
ria governi l’entitat, cosa que 
no he fet, ja que el Sr. Ramon 
Brull ja està governant a causa 
al pacte. En data 4 de febrer 
del 2021 vaig tornar a entrar a 

formar part de l’equip de go-
vern a instàncies del Sr. Josep 
Antoni Navarro Serra, portant 
la regidoria de Comunicació 
que em van cedir des del grup 
d’Esquerra i la regidoria del 
Cementiri que em van cedir 
des de la Veu del Poble, conti-
nuant així, essent una regidora 
no vinculada a cap formació 
política, També constatar que 
no estic rebent cap classe de 
compensació econòmica a 
part de les que hi ha
rebia estant a l’oposició que 
són les d’assistència a les co-
missions informatives i als 
plens. Vull destacar que en el 
moment en que vaig tornar a 
entrar a formar part de l’equip 
de govern estava el Sr. Josep 
Antoni Navarro Serra com a 
alcalde. Amb aquest comuni-
cat vull deixar clar que quan 
el sr. Ramon Brull, va pren-
dre la seva decisió de cessar 
les competències als regidors 
d’Esquerra jo no em vaig veu-
re afectada, ja que com he dit 
anteriorment no pertanyo a 
cap dels dos partits, sinó que 
estic governant amb ells.

“Quan el sr. Ramon 
Brull va prendre la 

decisió de cessar les 
competències als 

regidors d’Esquerra 
jo no em vaig veure 
afectada, ja que no 

pertanyo a cap dels dos 
partits, sinó que estic 
governant amb ells”
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L’ALDEA

EL PERELLÓ

L’Ajuntament aprova el 
Pressupost General 

L’Ajuntament va aprovar el Pres-
supost General per a l’any 2022, 
amb el vot a favor d’ERC, Mo-
vem i el regidor no adscrit Ximo 
Llopis, i el vot en contra de Junts 
i el PSC-CP, amb un import de 
6.709.280,42 euros, el que su-
posa un increment respecte a 
l’any anterior de 55.402,93 eu-

ros i percentualment represen-
ta un 0,83% més que l’any ante-
rior. La reactivació econòmica 
i l’atenció social són dos dels 
grans eixos del pressupost sen-
se deixar de banda importants 
inversions com l’obra de pavi-
mentació, enjardinament, am-
pliació del parc infantil i zona 
verda del passeig del canal en el 
tram comprès entre el pont del 
carrer Major i el pont de l’avin-
guda de la Diputació, amb una 
inversió de 252.000 euros.
(Roquetes Comunicació)

ROQUETES

Amb un import de 
6.709.280,42 euros

Principals inversions
per al 2022

El pressupost consolidat del 
Consell Comarcal del Baix Ebre 
per a l’exercici 2022 serà de 
21.719.190,74 euros, el que sig-
nifica un increment del 9,21% 
respecte el 2021. Un pressupost 
que avui es debatrà en sessió 
plenària. “Presentem un pres-
supost expansiu, pactat entre 
els dos socis de govern i que 
incorpora propostes dels grups 
de l’oposició amb qui ens hem 
reunit per consensuar el pressu-
post comarcal”, va manifestar el 
president Xavier Faura. Entre les 

El pressupost 
incrementarà un 9,21%

principals inversions s’inclou la 
remodelació de l’estació depu-
radora d’aigües residuals (EDAR) 
de Tivenys (1.110.497,39 euros); 
l’execució de les obres de sa-
nejament a Vinallop (557.171 
euros), la millora de les EDAR 
(481.503,51 euros) i la millora de 
l’eficiència energètica a la seu 
comarcal (500.000 euros).

Desplaçament del dipòsit 
del reg del camp de futbol

Dijous 18 de novembre es van 
iniciar les obres de desplaça-
ment del dipòsit del reg del 
camp de futbol, ubicat a la zona 
més pròxima a l’actual pave-
lló poliesportiu municipal del 
Perelló. Aquesta és la primera 
obra de desplaçament que su-
posa buscar una altra ubicació, 

donat que els propers mesos es 
durà a terme el projecte d’am-
pliació dels vestuaris del pave-
lló i la centralització de tots els 
accessos en un únic punt, per 
accedir a la zona esportiva.
Aquesta obra desplaça  la instal-
lació del reg del camp de fut-
bol (dipòsit soterrat i centraleta 
de comandament) dintre de la 
mateixa zona esportiva, però 
fora de la zona afectada per les 
obres d’ampliació del pavelló 
poliesportiu. Les obres van a 
càrrec de l’empresa Excavaci-
ons Labòria SL.

EL PERELLÓ

Els propers mesos es 
farà el projecte 
d’ampliació dels 

vestidors del pavelló

 Gemma Caballé, nova 
regidora de l’Ajuntament

El Ple extraordinari de l’Ajunta-
ment ha aprovat definitivament 
la modificació del Pla Parcial 
del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) corresponent 
a l’àrea de serveis que s’ubicarà 
a la zona del Camp Municipal de 
Futbol.  Concretament, el canvi 
contempla un augment en l’al-
tura dels magatzems que s’hi 
construiran. Fins ara, l’altura mà-
xima permesa era de 15 metres i 
ara les naus podran ser d’entre 8 
i 11 metres. Aquesta modificació 
s’ha realitzat amb l’objectiu que 
tota l’àrea de serveis segueixi 

la mateixa línia estètica.  El Ple 
també ha donat llum verda per 
unanimitat a la presa de pos-
sessió de Gemma Caballé com 
a regidora de l’Ajuntament de 
l’Ampolla. Caballé assumirà les 
regidories de Comunicació, Co-
hesió Social i Cultura. De la regi-
doria d’Esports, que fins ara era 
gestionada per Àlvar Casanova, 
se’n farà càrrec Lluís Cabrera. 
Durant el Ple, també s’ha apro-
vat el Reglament de Participació 
Ciutadana el qual estableix el 
règim jurídic en l’àmbit munici-
pal.

L’AMPOLLA

CONSELL COMARCAL

Aquesta passada setmana van 
començar els treballs de ne-
teja de vegetació de la llera 
del Barranc dels Pixadors. El 
barranc que creua un tram 
per baix de l’avinguda Cata-
lunya, és un dels punts peri-
llosos quan hi ha fortes cres-
cudes d’aigües per les pluges. 
Amb aquesta actuació es ne-
tejaran un total de 20.700 m² 
de barranc que comprèn des 
de la part nord de la zona de 
l’escola 21 d’abril  amb 9.500 
m², fins les dos ramificacions 
del barranc amb (6200 m² i 
5000 m²), que desemboquen 
al canal situat  a la part sud de 
la població.
L’Agencia Catalana de l’Aigua 
subvenciona tota l’actuació 
de neteja del barranc.

Neteja de 
vegetació de 

la llera del 
Barranc dels 

Pixadors

Enguany les dates de les 
convocatòries s’han despla-
çat una mica per uns temes 
d’aprovació de bases i s’ha 
fixat data màxima d’entrega 
d’obres  les 13 h del dia 30 de 
novembre.
Entrega de premis: 17 desem-
bre a les 19 h a la Sala d’Ex-
posicions de la Casa de la 
Cultura del Perelló, amb una 
exposició col·lectiva de gua-
nyadors i finalistes.
Hi ha 3 convocatòries: de 
pintura Amadeu Pallarès 
Lleó- pintura temàtica gene-
ral i oberta (únic premi: 500 
euros); de fotografia Josep 
Diloli– fotografia temàtica 
oberta (1r premi 300 euros. 
2n de 200 i tercer de 100) i 
la darrera  convocatòria és de 
fotografia Antonio Gonzalvo 
– fotografia temàtica local (1r 
premi 300 euros, 2n de 200 i 
tercer de 100).
Tota la informació està també 
al web de l’ajuntament: 
www.elperello.cat

Premis de 
Cultura
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ALCANAR

Coincidint amb el Dia Univer-
sal de la Infància, es va consti-
tuir a la Ràpita el primer Con-
sell d’Infants Municipal en un 
acte a l’Auditori Sixto Mir en 
què vint infants van esdevenir 
consellers i conselleres. Els in-
fants escollits pels seus com-
panys van prendre possessió 
del seu nou càrrec davant les 
famílies, companys i compa-
nyes, professorat, institucions 
municipals i territorials, entre 
d’altres.
L’acte va començar amb els 
parlaments de l’alcalde, Josep 
Caparrós, i del Director terri-
torial de Drets Socials de les 
Terres de l’Ebre, Felip Monclús. 
Prèviament a la constitució, 
els representants del Consell 
Nacional dels Infants i els Ado-
lescents de Catalunya (CNIAC) 
van fer arribar un vídeo que es 
va projectar a l’auditori per re-
conèixer el paper dels conse-
llers i conselleres de la Ràpita.

Consell 
d’Infants de

la Ràpita

Protocol del Servei de 
Distribució d’Aliments

L’Ajuntament i les entitats del 
tercer sector del municipi han 
signat un protocol de funciona-
ment del Servei de Distribució 
d’Aliments (SDA) per garantir el 
Dret a l’alimentació. El protocol 
sorgeix des de l’Ajuntament de 
la necessitat d’establir un treball 
en xarxa entre totes les entitats 

del tercer sector (Càritas, Siloé 
i Creu Roja) i els Serveis Socials 
Bàsics per tal de sumar esforços 
i donar resposta a les necessitats 
de les persones més vulnerables 
del municipi, així com millorar la 
cobertura existent dels serveis 
de prestació d’aliments de la 
Ràpita. Els SDA són serveis que 
proporcionen alimentació gra-
tuïta i de forma temporal, dels 
quals poden ser beneficiàries 
persones i famílies que visquin al 
municipi i estiguin en situació de 
vulnerabilitat econòmica puntu-
al o d’exclusió residencial.

LA RÀPITA
A presó el detingut per la 
mort violenta d’un home 

El detingut per la mort d’un 
home a la Ràpita va ingressar a 
presó aquest dimarts a la tarda 
després de passar a disposi-
ció judicial, segons ha explicat 
a l’ACN fonts pròximes a la in-
vestigació. Es tracta d’un veí del 
municipi, de 45 anys. El van ar-
restar dilluns al migdia, després 
que l’autòpsia de la víctima, 
un home de 48 anys, detectés 
signes de violència al cos. Ha-
via mort dissabte a la matinada 
després que el SEM l’atengués 
per una parada cardiorespiratò-
ria. L’agressió mortal hauria tin-
gut lloc arran d’una baralla entre 
diverses persones que es troba-

L’agressió mortal es 
va produir arran d’una 
baralla en un edifici del 

municipi

ven al mateix edifici, al número 
36 del carrer Méndez Núñez de 
la població. El jutjat d’Amposta 
manté el secret de les actuaci-
ons.
La víctima participava amb al-
tres persones en una festa en 
la qual haurien consumit grans 
quantitats d’alcohol i cocaïna.

Un dels llibres que va desper-
tar més interès en la darrera 
edició de  Sant Jordi a nivell 
local, va ser “Te’n contaré 
més de 100. Cròniques es-
colars”. 
Coordinat per Joan-Josep 
Sancho, aquest llibre conté 
el testimoniatge de més d’un 
centenar de persones, de tres 
generacions diferents, que 
permeten copsar com ha es-
tat l’escola a Alcanar i a les 
Cases en els darrers setanta 
anys. L’acte de presentació 
fou ahir, dia 25 de novembre 
al Casal Cívic Trinitari Bel. A 
banda del coordinador del 
llibre, Joan-Josep Sancho, a 
la presentació va intervenir la 
directora dels Serveis Territo-
rials d’Educació a les Terres 
de l’Ebre, Montserrat Panise-
llo, i l’alcalde d’Alcanar, Joan 
Roig.

“Te’n contaré 
més de 100. 
Cròniques 
Escolars”

Ensurt amb la crescuda 
del barranc de matinada

Les fortes tempestes de di-
marts van deixar acumulacions 
de més de 100 litres per metre 
quadrats en molts municipis de 
les comarques de l’Ebre. Santa 
Bàrbara, fou un dels municipis 
més afectats. L’ensurt va ser 
gran de matinada quan el bar-
ranc va començar a travessar el 

poble amb més d’un metre d’ai-
gua. Es van inundar magatzems 
i baixos de cases i establiments i 
l’aigua es va endur i  va malme-
tre alguns vehicles. 
L’alcalde Antonio Ollés afir-
mava a la Plana Ràdio que “els 
temporals reafirmen la necessi-
tat d’acabar la canalització del 
Barranquet i la importància de 
poder construir unes basses per 
retenir l’aigua. Només falten 
dues fases pendents d’arran-
jament per finalitzar la canalit-
zació i una d’aquestes va inici-
ar-se la passada setmana”.

Els aiguats van 
causar  desperfectes
en baixos i vehicles

Fira de l’Oli Novell, dels 
Cítrics i del Comerç

Santa Bàrbara acull des d’avui 
divendres i fins diumenge, la 
XXV Fira de l’oli novell, dels 
cítrics i del comerç. Durant la 
celebració es duran a terme di-
verses activitats que inclouen 
xerrades, exposicions, demos-
tracions, degustacions, visita a 
les oliveres mil·lenàries i show 
cookings, entre d’altres. De la 
mateixa manera, i durant tot el 

mes de novembre, la població 
duu a terme les XXIV Jornades 
gastronòmiques de la cuina de 
l’oli. Avui divendres, a les 18.30 
hores, es preveu l’arribada al 
recinte firal de Laura Borràs i 
Castanyer, Presidenta del Par-
lament. Tot seguit, tindrà lloc la 
inauguració oficial del nou pa-
velló polivalent i de la XXV edi-
ció de la Fira.

SANTA BÀRBARA

montsià

Donar resposta a les 
necessitats de les 

persones més 
vulnerables 
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EL BOMBER MORT 
ES VA DESPLAÇAR 
A L’EDIFICI PER 
SOCÓRRER LA 
RESTA DE LA 
BRIGADA
Segons la investigació, la 
víctima s’hauria desplaçat 
fins a la cota +35 de l’edifici 
per socórrer a la resta de 
companys de la brigada, els 
quals estaven fent feines de 
manteniment en el sistema de 
protecció contra incendis. En 
paral·lel, el sindicat CCOO va 
convocar un minut de silenci 
ahir dijous davant la nuclear.
Segons el CSN, en el moment 
de la notificació la central 
nuclear es trobava en mode 
3, amb el reactor parat i amb 
una temperatura mitjana 
del refrigerant en valors 
nominals. Les instal·lacions 
es troben en el procediment 
d’arrencada de la 28a recàrre-
ga de combustible, iniciada a 
mitjans d’octubre. A més, l’ens 
classifica l’accident en nivell 
0 a l’Escala Internacional de 
Successos Nuclears i Radiolò-
gics (INES).

terres de l’ebre

La Guàrdia Civil investiga la 
mort d’un treballador a la central nuclear

La Guàrdia Civil s’ha fet càrrec 
de la investigació de l’accident 
laboral a la central nuclear 
d’Ascó d’aquest dimecres, que 
va causar una víctima mor-
tal i tres ferits. Les diligències 
estan en una fase molt inicial 
i, segons fonts pròximes a la 
investigació, es començarà a 
prendre declaració a diferents 
testimonis per resoldre què 
va passar. L’Associació Nucle-
ar Ascó Vandellós (ANAV) va 
apuntar en un comunicat que 
mantenen oberta una investi-
gació sobre el succés i van en-
viar el condol a la família de la 
víctima. De moment ha trans-
cendit que la fuita es va produir 
quan es recarregava el sistema 
contra incendis de l’edifici de 
control, una de les actuacions 
de la 28a recàrrega de com-
bustible de la unitat I que va 
començar el 16 d’octubre.
L’Associació Nuclear Ascó-Van-
dellós II (Anav) ha lamentat “pro-

fundament” l’accident laboral 
mortal que hi ha hagut aquest 
dimecres al vespre a la planta 
d’Ascó. ANAV explica que manté 
oberta la investigació sobre l’ac-
cident, que “no ha compromès” 
la seguretat de la instal·lació ni el 
medi ambient. (ACN)

Agents de la Guàrdia Civil a l’entrada de la central nuclear d’Ascó, ahir.

L’Associació Nuclear Ascó Vandellós (ANAV) 
va informar també que manté oberta 

una investigació pròpia i lamenta 
“profundament” l’accident laboral mortal

ASCÓ

 Notícies en un minut:
** CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE: Tornen els lots de Nadal Km0 dels 
productors i elaboradors agroalimentaris. Per segon any consecutiu, trenta empreses 
agroalimentàries que produeixen i elaboren a la Ribera d’Ebre han unit esforços per 
crear Lots de Nadal de producte del nostre territori, amb la voluntat de reivindicar els 
productes Km0 i promoure el consum de proximitat durant les festes de Nadal i Reis. 

** CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA: Vilalba dels Arcs va acollir l’elecció i 
proclamació de la pubilla, hereu, dames i fadrins 2021 de la Terra Alta. 
La Roser, de Vilalba, i en Gabriel, de Caseres, van cedir el testimoni als nous represen-
tants comarcals que, després de les proves pertinents davant d’un jurat, han resultat 
elegits: Pau Segura Serres, del Pinell de Brai, segon fadrí 2021; Rubén Martínez Izqui-
erdo, de Gandesa, primer fadrí 2021; Guillem Álvarez Bernal, de la Fatarella, Hereu 
2021; Èlia Armengod March, del Pinell de Brai, segona dama 2021; Aida Font Cugat, 
de la Fatarella, primera dama 2021 i Maria Martí Todó, de Bot, Pubilla 2021.

** LA RÀPITA. L’Ajuntament apel·la als rapitencs i rapitenques a fer un bon ús 
dels contenidors. Amb aquesta campanya, el consistori pretén sensibilitzar la
ciutadania sobre la necessitat de mantenir les illes dels contenidors en bon aspecte.

** COPATE: El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre duu a ter-
me aquesta setmana un seguit de tallers a diferents escoles del Baix Ebre i Montsià 
coincidint en la Setmana Europea de Prevenció de Residus.  Així, el COPATE se suma 
a les activitats organitzades arreu d’Europa, entre el 20 i el 28 de novembre, de sen-
sibilització sobre la prevenció de residus. Enguany, el focus se centra en les comuni-
tats circulars i sostenibles, apel·lant al treball en xarxa de les comunitats locals en la 
prevenció de residus.

** LA GENERALITAT calcula que caldran més de 1.000 nous habitatges de lloguer 
social a les Terres de l’Ebre el 2042. Tortosa, Amposta, Roquetes, Móra d’Ebre i Móra 
la Nova són els municipis en àrees de demanda forta i acreditada.

** El passat dilluns, en una reunió telemàtica, la Mancomunitat Taula del Sénia va 
aprovar el punt més destacat de l’assemblea: el pressupost 2022 que augmenta en 
un 6,5 %, arribant als 567.560 euros. Fent balanç del que ha estat l’any 2021, i malgrat 
que la covid-19 ha fet suspendre moltes coses, altres activitats sí s’han pogut realitzar, 
tot i les dificultats.
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cions. El port de Sant Car-
les de la Ràpita farà la prova 
pilot i la nostra experiència 
servirà perquè altres ports la 
puguin aplicar.

Què és un Green port?
Un Green port és el que de-
senvolupa la seva activitat 
tenint en compte l’àmbit 
econòmic, el mediambiental 
i el social de manera soste-
nible i amb el menor impac-
te al medi, aportant mesures 
de millora de control de la 
qualitat de l’aire, l’aigua, el 
soroll  i els residus. Para-
l·lelament, ofereix mesures 
d’eficiència energètica i ins-

Aquesta estratègia 
s’alinea en la política del 
Govern de descarbonit-
zar Catalunya? 
El Green port del port de 
Sant Carles de la Ràpi-
ta s’emmarca entre una de 
les línies estratègiques del 
departament de la Vice-
presidència i de Polítiques 
Digitals i Territori que és la 
descarbonització de Ca-
talunya. Des de Ports de la 
Generalitat contribuirem a 
fer que les activitats portuà-
ries siguin eficients ener-
gèticament i incorporarem 
sistemes per reduir la pet-
jada de CO2 a l’atmosfera. 
A més a més, la sostenibili-
tat ambiental i la mitigació 
i l’adaptació dels ports al 
canvi climàtic és un dels ei-
xos cabdals del Pla de ports 
Horitzó 2030. 

Per què s’ha escollit el 
port de Sant Carles de la 
Ràpita?
És un port vinculat a un es-
pai natural com és el Delta 
que forma part de la Re-
serva de la Biosfera de les 
Terres de l’Ebre. En un mo-
ment d’emergència climàti-
ca global amb afectacions 
pels temporals a la barra del 
Trabucador i la regressió del 
Delta. S’estan buscant so-
lucions estratègiques per a 
la protecció del Delta. En 
aquest context, el port de 
Sant Carles de la Ràpita ha 
de ser un referent quant a 
responsabilitat corporativa 
ambiental. A més, l’Adminis-
tració portuària ha d’actuar 
com a vector que impulsa 
el canvi de model energètic 
amb les empreses que exe-
cuten l’activitat portuària i 
els ciutadans i ciutadanes 
que fan servir les instal·la-

tal·lacions d’energies reno-
vables per a tota l’activitat 
portuària, però això es de-
senvolupa en diverses fases 
i ara estem treballant amb la 
primera.

Quina és la primera fase?
La primera fase és la im-
plementació de mesures 
d’eficiència energètica i 
la incorporació d’energies 
renovables. Un dels eixos 
en què estem treballant és 
l’autosuficiència energètica 
mitjançant energies netes 
per tal de reduir el consum 
de combustibles fòssils. Per 
tant, l’activitat portuària fun-

ciona amb energies netes 
per reduir al màxim la pet-
jada de carboni a l’atmosfe-
ra. En aquesta línia de tre-
ball, hem col·locat 100 kW 
de potència d’energia solar 
amb la instal·lació de 340 
plaques al sostre de la llot-
ja de la Confraria de pesca-
dors de la Ràpita. Hem ins-
tal·lat un tram de paviment 
solar trepitjable al passeig 
marítim i estem desenvolu-
pant un projecte per posar 
plaques fotovoltaiques amb 
una marquesina a l’aparca-
ment de la llotja, amb una 
potència de 400 kW.

A la nit no fa sol, com 
pensen cobrir la deman-
da nocturna?
A la nit no tens capacitat de 
produir energia solar. Ales-
hores, agafes energia de 
fora o uses l’energia em-
magatzemada al port. Ports 
de la Generalitat està estu-
diant quin sistema es pot 
fer servir per emmagatze-
mar l’energia verda gene-
rada. Estem treballant amb 
la possibilitat d’implantar 
un sistema d’emmagatze-
matge d’hidrogen verd, un 
combustible clau en la tran-
sició energètica que proce-
deix de l’electricitat de les 
energies renovables. Amb 
l’energia emmagatzemada 
es podria regular la injec-
ció d’energia en els punts 
de consum, d’acord amb 
els usuaris. Paral·lelament, 
estem estudiant la viabilitat 
de la implantació d’altres 
fonts d’energies netes que 
complementin l’energia so-
lar, per intentar diversificar 
les fonts i poder cobrir un 
percentatge més ampli de 
les necessitats energètiques 
del port.

La producció de cert vo-
lum d’energia neta els fa 
més competitius?
El nou model energètic 
implica garantir el màxim 
percentatge de la deman-
da energètica del port amb 
energia neta pròpia. Aquest 
és un aspecte que ha de 
ser un dels eixos estratè-
gics del nostre concepte de 
Green port. Tota la inver-
sió que faci l‘Administració 
portuària en energies re-
novable, s’ha d’optimitzar 
al màxim, d’acord amb el 
consum energètic del port 
de la Ràpita. És a dir, s’ha 
de col·locar la quantitat ne-
cessària, quan i on pertoqui 
per tal que el port assumei-
xi el consum que realment 
s’està fent. El que pretenen 
és vetllar pel medi ambient 
i l’autosuficiència energè-
tica i, a la vegada, tenir un 
avantatge competitiu ener-
gèticament.

PERE VILA
DIRECTOR GENERAL 
PORTS DE LA GENERALITAT

“UN GREEN PORT ÉS EL QUE DESENVOLUPA LA SEVA ACTIVITAT
TENINT EN COMPTE L’ÀMBIT ECONÒMIC, EL MEDIAMBIENTAL I EL SOCIAL

DE MANERA SOSTENIBLE I AMB EL MENOR IMPACTE AL MEDI”
A mitjà termini això pot 
ser avantatjós per a les 
empreses?
Això ens permet fomentar la 
deslocalització empresarial i 
l’activitat econòmica al port, 
ja que les empreses vincula-
des a l’àmbit portuari poden 
instal·lar-se amb uns preus 
energètics més competitius. 
Perquè si un port ha de con-
tractar energia a una em-
presa energètica i aquesta 
energia costa, per exemple, 
una mitjana de 20 cèntims 
el kW, al port de la Ràpita 
el cost es podrà reduir en 
funció de la capacitat que 
tinguem de produir energia 
pròpia. Si una empresa es 
vol situar a la Ràpita perquè 
l’energia elèctrica generada 
al port li costa més barata, 
això ens dona un avantatge 
competitiu, ja que al final 
serà l’empresa la que deci-
deixi invertir en un lloc o en 
un altre.

  PORT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA  PORT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

PAVIMENT SOLAR TREPITJABLEPAVIMENT SOLAR TREPITJABLE
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«PORTS DE LA GENERALITAT ESTÀ ESTUDIANT QUIN SISTEMA 
ES POT FER SERVIR PER EMMAGATZEMAR L’ENERGIA VERDA 
GENERADA»

«TOTA LA INVERSIÓ QUE FACI L‘ADMINISTRACIÓ 
PORTUÀRIA EN ENERGIES RENOVABLE, S’HA D’OPTIMITZAR 
AL MÀXIM, D’ACORD AMB EL CONSUM ENERGÈTIC DEL PORT 
DE LA RÀPITA»

«LA MOBILITAT SOSTENIBLE AJUDA A LA 
DESCARBONITZACIÓ PERQUÈ LA COMBUSTIÓ FÒSSIL S’HA 
DE FER SERVIR AL MÍNIM»

A mitjà termini això pot 
ser avantatjós per a les 
empreses?
Això ens permet fomentar la 
deslocalització empresarial i 
l’activitat econòmica al port, 
ja que les empreses vincula-
des a l’àmbit portuari poden 
instal·lar-se amb uns preus 
energètics més competitius. 
Perquè si un port ha de con-
tractar energia a una em-
presa energètica i aquesta 
energia costa, per exemple, 
una mitjana de 20 cèntims 
el kW, al port de la Ràpita 
el cost es podrà reduir en 
funció de la capacitat que 
tinguem de produir energia 
pròpia. Si una empresa es 
vol situar a la Ràpita perquè 
l’energia elèctrica generada 
al port li costa més barata, 
això ens dona un avantatge 
competitiu, ja que al final 
serà l’empresa la que deci-
deixi invertir en un lloc o en 
un altre.

En aquesta primera fase 
també han apostat per la 
mobilitat sostenible?
La mobilitat sostenible ajuda 
a la descarbonització perquè 
la combustió fòssil s’ha de fer 
servir al mínim. Vàrem instal·lar 
el punt de recàrrega ràpida de 
vehicles elèctrics perquè els 
ciutadans i les ciutadanes pu-
guin carregar els seus vehicles 
i continuar els seus trajectes i 
recarregar de nou els seus ve-
hicles en altres ports. És una 
manera sostenible de con-
nectar el país de sud a nord, a 
través dels ports catalans, que 
alhora aporta una tipologia de 
turisme més sostenible.

Implementaran més siste-
mes innovadors relacionats 
amb el Green port a la Rà-
pita?
En l’àmbit del Green port, es-
tem avaluant la possibilitat de 
posar recàrregues elèctriques 
a la marquesina de l’aparca-

ment de la llotja. Quant a la 
mobilitat sostenible, s’ha de 
desenvolupar un projecte 
per facilitar transport públic 
als treballadors del port. Que 
hi hagi un parc de bicicletes 
elèctriques i una zona de llo-
guer de motos elèctriques al 
port. Utilitzar diferents estra-
tègies de mobilitat sostenible. 
El cas és canviar l’hàbit dels 
treballadors al màxim pos-
sible perquè no es desplacin 
amb vehicle propi, i si ho fan, 
que els vehicles siguin elèc-
trics o híbrids. També estem 
treballant en diferents sis-
temes per garantir la bona 
qualitat de les aigües interi-
ors, com ara un sistema que 
detecti automàticament els 
surants a l’aigua. 

PUNT DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICSPUNT DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS

  PORT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA  PORT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

 PLAQUES SOLARS AL SOSTRE DE LA LLOTJA DE PEIX PLAQUES SOLARS AL SOSTRE DE LA LLOTJA DE PEIX



14 DIARI MÉS EBRE • divendres 26 de novembre / 2021 terres de l’ebre
IMPULSAR NOVES 
ACTIVITATS
El diputat republicà Lluís 
Salvadó ha afirmat que “a 1 de 
gener de 2023 el fons nuclear 
disposarà de 24 M€ per tirar 
endavant projectes de caràcter 
econòmic per impulsar noves 
activitats bàsicament a les dues 
comarques on estan ubicades 
les centrals, però també col·late-
ralment a les comarques veïnes 
del Baix Ebre, de la Terra Alta 
i del Priorat”. Gemma Carim, 
presidenta del Consell Comarcal 
de la Ribera, ha destacat que 
“les centrals nuclears tenen un 
impacte molt gran en l’econo-
mia de la Ribera d’Ebre, i són 
l’aportació més gran de llocs de 
treball, i per tant si es tanques-
sin sense fer res s’acabaria de 
despoblar la comarca i també 
la seva àrea d’influència de 
les comarques veïnes. Aquest 
impost és vital per afrontar 
el tancament de les centrals, i 
malgrat tenir un caire ambiental 
també té una part de retorn per 
encarar, en temps i condicions, 
el repte de la reconversió, rein-
dustrialització i diversificació de 
la comarca”.

Lluís Salvadó preveu que el Fons de transició nuclear 
aportarà 24 M€ anuals a les zones nuclears  

El president de la Federació de 
l’Ebre d’Esquerra Republicana, 
Albert Salvadó, el diputat Llu-
ís Salvadó i la presidenta del 
Consell Comarcal de la Ribe-
ra d’Ebre, Gemma Carim, han 
mostrat una “gran satisfacció” 
per la creació d’un fons de 
transició nuclear a partir de 
l’afectació del 20% dels ingres-
sos relacionats amb la produc-
ció d’energia d’origen nucle-
ar que fixa l’impost sobre les 
instal·lacions que incideixen 
en el medi ambient. Aquest 
impost incorporat a la llei de 
mesures fiscals que acompa-
nya els pressupostos del 2022 
permetrà, segons Albert Salva-
dó, “preparar-nos en temps i 
treballar per revertir l’impacte 
socioeconòmic del tancament 
de les centrals nuclears”. El di-
rigent republicà ha reconegut 
el paper del diputat Lluís Sal-
vadó, a qui ha definit  com l’ 
“arquitecte de l’impost nucle-

ar” i li ha agraït  “la seva per-
sistència per superar tots els 
entrebancs”.
Lluís Salvadó ha afirmat que  
“aquest és el tercer intent que 
fem i que vam començar l’any 
2014”. L’estratègia seguida ara 
ha estat la de “situar l’impost 
en la llei de mesures fiscals 
que acompanyava els pressu-
postos, en un format de nou 
impost que vam copiar d’una 
altra comunitat autònoma que 
ja havia superat els tràmits del 
Tribunal Constitucional. Hem 
incorporat l’Article 87 que mo-
difica a la Llei de l’impost apro-
vada l’any 2020 i on s’explicita 
queel 20% dels ingressos re-
lacionats amb les activitats de 
producció, emmagatzematge i 
transformació d’energia elèc-
trica d’origen nuclear s’han 
de destinar a nodrir un Fons 
per a finançar actuacions de 
desenvolupament socioeco-
nòmic i de transició energèti-

ca justa de les zones afectades 
per l’impacte ambiental de la 
producció d’energia elèctrica 
nuclear. Les previsions per al 
2022 és que amb l’impost so-
bre instal·lacions es recaptin 
155 M€ i d’aquests els tres re-
actors nuclears en pagaran 120 
M€.  Es recaptaran anualment, 
i un 20%, és a dir 24 M€, cada 
any dotaran un Fons nuclear 
que es gestionarà des del De-
partament d’Empresa i Treball”.

POLÍTICA

 Notícies en un minut:
** L’AJUNTAMENT D’ULLDECONA ha informat que, un cop es-
gotats els 4 anys d’exercici de l’actual Jutgessa de Pau substituta, 
ha incoat ja expedient administratiu per tal de procedir a l’elecció 
de jutge/ssa de pau substitut/a.  Per aquest motiu, segons el que 
disposa l’article 5 del Reglament 3/1995, dels jutges de pau, “s’ha 
obert el termini perquè les persones que, reunint les condicions 
exigides per la llei, desitgin ocupar aquest càrrec, puguin presen-
tar-se. Les sol·licituds hauran de lliurar-se a les oficines munici-
pals, de dilluns a divendres, de 10 a 14h, fins al 10 de desembre”. 

** EL #MONTSIA CLEAN UP CHALLENGE SUPERA LES 50.000 
PECES DE BROSSA RECOLLIDES: Nou repte superat. La iniciativa, 
impulsada entre el Consell Comarcal del Montsià, Catalunya Cle-
an Up Challenge i la col·laboració dels ajuntaments del Montsià, 
ha superat una nova fita. Després de convertir-se durant l’estiu 
en la primera comarca de Catalunya en tenir un repte conjunt, 
ara ja ha superat el llindar establert de peces recollides.

** TIVENYS: El proper diumenge, dia 28 de novembre, jornada de 
voluntariat ambiental. L’Ajuntament organitza un voluntariat per 
netejar l’abocador del mirador de les Planes. “Si vols participar, 
ens veiem diumenge a les 9 hores a l’Ajuntament. Entre totes i 
tots farem possible un poble verd que cuida el seu entorn”. 

** PAÜLS: L’Ajuntament recorda que avui divendres, a les 21:30h 
al Casal Municipal es farà l’assemblea informativa local.  Punts 
que es tractaran a la reunió: Actuacions i obres realitzades el 
2021; Actuacions i obres previstes pel 2022; Balanç de la situació 
econòmica del municipi; Altres temes d’actualitat i projectes de 
futur.

** HORTA: CaixaBank, a través d’una aportació econòmica de 
la Fundació “La Caixa”, ha mostrat el seu suport a l’Ajuntament 
per al funcionamentdel Centre de Dia, amb la finalitat d’impulsar 
iniciatives per a persones grans amb l’objectiu de millorar-ne la 
qualitat de vida i fomentar la igualtat d’oportunitats. 

A presó sis homes per cultivar 
marihuana a la Fatarella

Sis homes d’entre 25 i 40 anys, 
i sense domicili conegut, han 
ingressat a presó com a pre-
sumptes autors d’un delicte de 
tràfic de drogues i defraudació 
de fluid elèctric. Els Mossos 
d’Esquadra els van detenir des-
prés de desmantellar, dimecres 
passat, la plantació de ma-
rihuana que tenien a l’interior 
d’un habitatge de la Fatarella. 
Es van intervenir 47 quilos de 
cabdells de marihuana prepa-
rats per vendre i 626 plantes 
de marihuana en diferents eta-

pes de creixement. Els sis de-
tinguts van passar a disposició 
del jutjat d’instrucció de Gan-
desa, que en va decretar l’in-
grés a presó. La investigació es 
manté oberta per trobar altres 
persones que podrien estar re-
lacionades amb aquest cultiu. 
La investigació es va iniciar al 
setembre davant els indicis que 
s’amagava una possible planta-
ció de marihuana en un domi-
cili de la Fatarella, entre altres, 
per l’elevat consum d’electrici-
tat que tenia l’habitatge. (ACN)

20 anys del 
Col·legi de 
Periodistes

La demarcació de les Terres de 
l’Ebre del Col·legi de Periodistes 
de Catalunya (CPC) organitza el 
3 de desembre, a les 19 hores 
i al Teatre Auditori Felip Pedrell 
de Tortosa, un acte obert a tota 
la ciutadania per a commemo-
rar els 20 anys de  la seua cons-
titució. La celebració comptarà 
amb la presència de la conse-
llera de Presidència Laura Vila-
grà, el degà del CPC, Joan M. 
Morros, i el degà en el moment 
de la creació de la demarcació 
de les Terres de l’Ebre, el veterà 
periodista Salvador Alsius.
En l’acte institucional es visio-
naran diversos vídeos en què 
periodistes del territori de di-
ferents generacions abordaran 
des del naixement del col·legi 
fins a les perspectives de futur 
de la professió. També hi haurà 
actuacions musicals. L’acte es 
completarà amb la inaugura-
ció d’una exposició en la qual 
es recullen imatges i textos que 
fan referència als 20 anys i a les 
notícies més destacades que 
s’han viscut en tot este temps.

L’Aldea s’adhereix al moviment 
Viles Florides 

L’Aldea disposa de 12 places 
al municipi, totes arbrades 
amb diferents tipus d’arbres 
i plantes. Una vegetació que 
es complementa amb arbres 
als col·legis, a les rotondes i 
als carrers dels polígons in-
dustrials. Per a la millora de la 
qualitat de vida dels seus ha-
bitants, ara fa un any es van 
plantar més de 200 arbres en 

l’antic traçat de la via del tren 
i es va crear una via verda i un 
carril bici a la zona Carvallo 
que va a l’Ermita de l’Aldea. 
En quant a la gestió de l’ai-
gua, L’Aldea destaca pel seu 
reg per degoteig. 
Tots  aquests factors han fet 
convertir  a l’Aldea amb el 
municipi nº 159 de Catalunya 
de Viles Florides.

L’impost sobre les 
instal·lacions nuclears 

ha de permetre 
revertir l’impacte 

socioeconòmic 
del tancament de les 

centrals
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ASSEMBLEA DE 
REPRESENTANTS 
DEL CONSELL PER 
LA REPÚBLICA 
Les eleccions a l’Assem-
blea de Representants del 
Consell per la República 
incorporaven una clàusula 
que volia assegurar que hi 
hauria majoria de dones 
entre els electes. 

A l’hora de la veritat, no fou 
necessària: 59 dels 81 esco-
llits a les urnes territorials 
són dones, així com també 
ho són 28 dels 40 càrrecs 
electes.  

A les urnes territorials, entre 
els primers, van ser escollits 
els ebrencs Rai López (216 
vots al territori) i Jordi Ro-
meva (143), pare de l’excon-
seller empresonat i indultat 
Raül Romeva. Pel que fa 
a l’urna de càrrecs electes 
foren escollides la diputada 
aldeana al Parlament Irene 
Negre i la regidora de Junts 
per Catalunya a la Ràpita, 
Helena Queral.

POLÍTICA
Ferran Bel aconsegueix “esmenes als Pressupostos 
Generals de l’Estat per les Terres de l’Ebre”
Ferran Bel ha anunciat que 
dóna suport als Pressupostos 
Generals de l’Estat, i ho fa des-
prés d’arribar “a un acord amb 
el govern espanyol que benefi-
cia les Terres de l’Ebre”. Segons 
la nota del Partit Demòcrata, 
“gràcies a les aportacions de 
l’exalcalde de Tortosa, els PGE 
seran millors per les Terres de 
l’Ebre”. Ferran Bel ha explicat 
que “s’han introduït diferents 
millores al conjunt del país 
però també especialment, com 
ja vam aconseguir l’any passat, 
a les Terres de l’Ebre. Amb la 
tramitació dels pressupostos 
hem fet possible que arriben 
més recursos a les Terres de 
l’Ebre, gràcies a les esmenes 
negociades”. El diputat també 
ha arribat “a un acord per po-
der rehabilitar l’accés i condici-
onament dels espais museístics 
del Centre d’Estudis de la Ba-
talla de l’Ebre a Gandesa, amb 

una partida de 200.000 €, en 
una clara aposta per la memò-
ria històrica. També ha negoci-
at 350.000 € per a la Fundació 
Doctor Ferran, una quantia que 
farà possible el Centre d’Inno-
vació en Simulació Clínica de 
Realitat Virtual i augmentada 
de les Terres de l’Ebre. Aquest 
projecte està desenvolupat en 
el marc del campus de la Uni-
versitat Rovira i Virgili i ha de 
donar servei als diferents estu-
dis en l’àmbit de la medicina i 
infermeria, així com al conjunt 
de territori. Un any més, els 
pressupostos Generals de l’Es-
tat també inclouran una partida 
de 50.000 € per al Terres Travel 

Bel ha anunciat que 
dóna suport als 

Pressupostos Generals 
de l’Estat

Festival – Films & Creativity. Fi-
nalment, els pressupostos tam-
bé inclouran 1,5 milions d’euros 
per a l’Ajuntament de Tortosa 
per fer possible la construcció 
del nou pavelló al Centre Histò-
ric, a l’antic col·legi dels Jose-
pets”. Bel ha definit l’acord com 
a “necessari i profitós i que, un 
any més, millora la repercussió 
del pressupost a les Terres de 
l’Ebre”. El diputat ha reivindicat 
la voluntat d’arribar a acords en 
benefici del territori. “Malgrat 

estos no són els pressupostos 
que ens agradarien, ni estan 
totes les partides que voldriem, 
és evident que contemplen 
millores per al territori”, ha dit. 
“Ens hem de preguntar: què és 
millor, tenir aquestes millores 
o no tenir-les?”, ha afegit Bel, 
tot reivindicant que “a mi no 
em trobaran mai al bloc del 
‘No a tot’, sinó treballant per 
tal d’aconseguir acords en be-
nefici de les Terres de l’Ebre i 
Tortosa”.
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LA BRONCA DEL 
PRESIDENT 
Guillermo Camarero va dir 
al programa de Michel, a 
Minut 91, que no havia vist 
fins ara entrar una directiva 
i un president a un vestidor 
per parlar amb els jugadors 
després d’un partit. Doncs 
ara Guillermo podrà dir que 
ja ho ha vist. ¿És millor una 
bronca en dimarts a l’entre-
nament? Aquí cadascú té 
el seu punt de Vista. Quan 
un president, en este cas 
del Tortosa, veu que l’equip 
perd dos partits seguits i 
no li va agradar el darrer al 
camp del Remolins-Bítem, 
és normal que s’escalfi i entri 
al vestidor a manifestar-ho 
als jugadors. És un toc 
d’atenció. 
La setmana passada a la 
meva editorial els parlava de 
la caixa de trons del futbol 
ebrenc, a Amposta, Rapiten-
ca i Ascó, i aquesta setmana 
va tocar a Tortosa. És com 
una inèrcia. Aquí a les terres 
de l’Ebre vivim el futbol amb 
la pressió màxima i aquest 
any amb la lliga exprés, la 
pressió s’incrementa. Men-
tre l’Extremadura i el Lleida 
estan a punt desaparèixer, 
aquí cada setmana semblem 
els Sant Fermins o les falles 
i a sobre, els dilluns la nit, 
Michel Viñas al seu progra-
ma Minut 91, de Canal Terres 
de l’Ebre,  encén una metxa 
per a més salsa (és molt bo). 
Postdata: tot el que li passa 
al Tortosa, fa un mes i mig 
vaig avisar al president que 
li passaria.

CELMA

LES BAIXES DEL 
TORTOSA
Fa setmanes que estem 
comentant que és molt 
probable que l’aturada de les 
competicions, obligada per la 
Covid, està passant factura 
ara a tots els equips.  Cada 
setmana, és generalitzat, hi 
ha baixes. I moltes. I des de 
Més Ebre i també des de Mi-
nut 91 les comuniquem. Les 
de tots els equips que tenim 
la informació. Fa dues setma-
nes vaig mencionar que el 
Tortosa té, a hores d’ara, 
una bona pila de baixes. I 
jugadors amb molèsties. Que 
el Tortosa té filial i futbol 
base és ben cert. I també 
que és una gestió de club 
no passar angoixes quant a 
número d’efectius. Un altre 
tema és que és un equip amb 
aspiracions de pujar. I des 
del principi de temporada he 
opinat que per pujar li poden 
faltar dos o tres jugadors 
d’altura per apuntalar 
l’equip. I no s’han fitxat. Han 
arribat els refredats (=lesi-
ons) i comencen les dificul-
tats. I clar, a hores d’ara pot 
perillar fins i tot poder entrar 
en els tres primers llocs. 
Per això es remarquen les 
baixes del Tortosa. Una altra 
qüestió seria la planificació i 
les possibilitats econòmiques 
per poder haver fet més 
fitxatges quan tocava. Es diu 
que Camarero està qüestio-
nat. La seua part de respon-
sabilitat deu tenir. Però no és 
l’únic que en té. Espero haver 
aclarit el motiu per parlar de 
les baixes del Tortosa.  

MICHEL
3A DIVISIÓ  

Manresa-Ascó diumenge 12h

1A CATALANA  

Rapitenca-Tàrrega dium 12h

2A CATALANA  

Dissabte

M Nova-Amposta 16.30 h

Diumenge

Aldeana-Ampolla 12h

Perelló-Ebre Esc 16h

Camarles-R Bítem 16h

La Sénia-Ulldecona 16.30h

Tortosa, descansa

3A CATALANA  

Dissabte

S Bàrbara-Ametlla 15.30h

Alcanar-Flix (a Vinaròs) 16h

Catalònia-Tortosa B 16.30h

Rapitenca B-Roquetenc 17.45h

diumenge

Godall-Gandesa 15h

J i Maria-la Cava 16h

Benissanet-Amposta B 16h

Olimpic-Corbera 17h

TERCERA DIVISIÓ LA PROPERA

El partit de
Canal TE: 

J i Maria-la Cava
diumenge 22.30 hores, 

Dilluns 0.30h

MINUT 91.Dilluns a   
les 21.30 hores 
Repors amb els gols: Manresa-
Ascó; Rapitenca-Tàrrega; 
Camarles-R Bítem; M Nova-
Amposta; La Sénia-Ulldecona; 
Aldeana-Ampolla;  J i Maria-
la Cava;  Catalònia-Tortosa 
B i Ginestar-Catalònia B. 
Convidats: Pasquale Casà 
(Ampolla), Ferran Simó 
(Aldeana), Marc Masdeu (J i 
Maria) i Figo (la Cava). 
 Joel (Olimpic).

L’Ascó va perdre a casa amb el 
Figueres, en un partit que va 
complicar-se aviat (0-3). El gi-
ronins, dominadors del joc al 
primer temps, es van avançar 
arran d’un gol en pròpia por-
teria dels locals. I abans del 
descans, van fer el 0-2. L’Ascó, 
malgrat això, va reaccionar i 
va jugar més a camp contra-
ri, tenint diverses arribades per 
entrar en el partit. No obstant, 
les contres visitants eren pe-
rilloses fins que va arribar un 
penal per una falta que va ser 
fora de l’àrea. Va ser la sentèn-
cia amb el 0-3. German, tèc-
nic de l’Ascó, admetia que “no 

Nova derrota de l’Ascó, 
contra el Figueres (0-3)

hi ha res a dir de l’actitud dels 
jugadors. Valoro la seua impli-
cació i la resposta a la segona 
meitat, trepitjant àrea contrària i 
tenint possibilitats, reaccionant 
a les adversitats dels gols rebuts 
al primer temps. Esta és la línia 
a seguir i és la forma de poder 
revertir la situació”. Pol Benito 
va demanar la baixa per a fitxar 
amb un equip de la Tercera di-
visió andalusa. De moment, tal 
com va dir el tècnic, no es pre-
veu cap baixa més i, per con-
tra, es gestiona el fitxatge d’un 
davanter que s’intenta tancar 
el més aviat possible. L’Ascó és 
cuer a la taula. 

PRIMERA CATALANA
Àngel Rangel va debutar 
amb la Rapitenca
Àngel Rangel va debutar dissab-
te passat amb el primer equip de 
la Rapitenca, en un partit amis-
tós contra la Pobla. Rangel, idol 
de l’afició local, va ser el capità. 
La Rapitenca es va avançar amb 
un gol d’Àlex Forés, després 
d’una bona assistència d’Omar. 
La Pobla, més dominador a la 
segona meitat, va empatar a la 
represa. Al final, 1-1.
Àngel, dilluns a Minut 91, va ad-
metre que “és un somni que es 
fa realitat. Vaig marxar molt jove 
i ara he pogut tornar, i puc jugar 
amb primer equip. Amb la ma-

teixa il.lusió i ganes de sempre, 
intentaré sumar i aportar, en les 
ocasions en què pugue venir i 
jugar amb la Rapitenca”. El juga-
dor va recordar que “Fernando 
Garcia, el president, em va plan-
tejar de fitxar i la veritat és que 
em va convèncer ràpid”. 
La Rapitenca rebrà diumenge el 
Tàrrega, partit ja de lliga (12h). 
Àngel entrarà en convocatòria 
i estarà a les ordres de Teixidó. 
Serà un dia especial perquè el 
futbolista rapitenc complirà 39 
anys. Omar torna, després de la 
sanció, i Ivan Vidal és dubte. 

Camarero, tècnic del Tortosa, va 
estar a Minut 91 i va deixar clar 
que “em veig capacitat per tirar la 
situació endavant, i més si es pot 
fitxar. Com tots els equips, tenim 
baixes, però la plantilla és curta i, 
ara, a més de les lesions de llarga 
durada, hi ha jugadors que acu-
mulen molts minuts i molèsties. 

El Tortosa descansa
I estem limitats. Si no hi ha cap 
novetat, seguiré treballant. Sóc el 
màxim responsable del que pas-
sa al camp i ho assumeixo, però 
també ha d’haver una corespon-
sabilitat i s’han d’analitzar qüesti-
ons del moment actual, alhora de 
fer valoracions”. El Tortosa des-
cansa, en la propera jornada.  
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SEGONA CATALANA
TRIOMF CONTRA 
EL MÓRA LA NOVA   
L’Ampolla es va recuperar amb 
un triomf contra un Móra la 
Nova que va veure frenada la 
dinàmica de resultats (1-0). Un 
gol de Gito, en afegit, va valdre 
la victòria. Pasquale Casà, tècnic 
de l’Ampolla: “va ser un partit 
molt igualat. A la primera mei-
tat ells volien la pilota i natros 
vam treballar perquè no la 
tinguessin. Malgrat les fases en 
què ells van tenir més possessió, 
no ens van crear ocasions i na-
tros al primer temps en vam fer 
un parell, sobre tot una en una 
contra que va acabar al pal. A la 
represa va continuar la mateixa 
dinàmica, ells van insistir i van 
disposar d’alguna ocasió i nosal-
tres esperàvem per sortir i crear 
les nostres, fins el final quan va 
arribar el gol al darrer minut. Un 
partit marcat per les lesions pels 
dos equips”. Pau Tellez i Cristian, 
que es va lesionar, van debutar. 
Ambrós Segura, del Móra la 
Nova: “a la primera meitat vam 
tenir molta part del control de 
la pilota, però no vam generar 
perill, ens va faltar profunditat. 
L’Ampolla va disposar de dues 
accions, aillades, una amb rema-
tada al pal. A la segona meitat, 
natros vam fer un pas endavant. 
I vam generar ocasions, una 
amb triple rematada. I Agustí va 
tenir també dues possibilitats. 
Per una lesió vam haver de 
canviar el sistema, en els darrers 
minuts, i ells van poder jugar 
més a camp contrari i ja al final 
en una segona jugada hi ha una 
centrada al segon pal i de mitja 
volea ens van fer l’1-0. No va ser 
just, però ens va faltar finalitzar, 
havent fet moltes coses bé”.

L’AMPOLLA
Derrota del Tortosa al 
camp del R-Bítem (2-1)
Derrota del Tortosa en la seua 
visita a Bítem (2-1). Balada, aviat, 
va aprofitar desajustos defensius 
visitants per superar a Rojas i fer 
l’1-0. Joel Marigot va empatar 
però el propi Balada va deci-
dir rematant al primer pal, arran 
d’una bona centrada d’Emili. A la 
represa, el Tortosa va intentar-ho 
i va tenir dues opcions, una amb 
tret al pal de Guillem. Al final,
2-1 i tercera derrota del Tortosa 
que ara és colider. L’Aldeana és 
líder amb els mateixos punts.
Jordi Vallés, mister del R Bítem: 
“vam treballar molt i vam poder 
contrarestar el joc del Tortosa 
que, tot i les baixes, disposa de 
bons jugadors i ens va obligar a 
la segona meitat a defensar-nos 
amb molta intensitat. Vam saber 
sofrir i vam aguantar el resultat. 
Va ser important avançar-nos 
dos vegades en el marcador i 
jugar amb avantatge per poder 
buscar recuperar pilotes i sortir 
a la contra”. Vallés estava satisfet 
però era prudent: “natros sabem 

de les nostres possibilitats i, sen-
se renunciar a res, perquè com-
petirem fins el final, som consci-
ents que poder entrar entre els 
3 primers és molt complicat”. 
Camarero, del Tortosa, era clar 
quan deia que “a la primera mei-
tat, sobre tot durant els primers 
30 minuts, defensivament no 
vam fer el que havíem parlat i no 
vam estar ben posats. El R Bítem 
es va avançar en dues ocasions i 
a la represa vam anar a remolc, 
sense poder empatar malgrat 
que vam tenir dues opcions”. 
Després el partit, al mateix camp 
de Bítem, el president i membres 
de junta del Tortosa van entrar 
al vestidor per parlar amb els ju-
gadors i el cos tècnic. La derro-
ta va ser dolorosa, i es creia que 
l’equip hagués pogut fer més. El 
tècnic va intervenir dilluns a Mi-
nut 91. El Tortosa té baixes però 
disposa d’un filial. Moha Cis, que 
no tenia minuts al Catalònia, va 
debutar. El Tortosa, amb dos der-
rotes seguides, és ara colider. 

L’Aldeana és líder, en 
vèncer a l’Ebre Escola (0-2)
L’Aldeana està fent història. 
A poc del final de la primera 
volta, és líder. Diumenge va 
refermar la línia de bons resul-
tats amb un triomf al camp de 
l’Ebre Escola (0-2). equip que 
fa cinc jornades que no gua-
nya (4 derrotes i un empat). 
Nacho va tornar a ser letal amb 
dues dianes. I ja en porta 13.
Josep Balart, tècnic de l’Ebre 
Escola: “a la primera meitat 
l’equip va estar bé en pilota, 
disposant del domini, tenint 
bons moments, mentre ells 
estaven més replegats espe-
rant la contra. Vam fer arriba-
des i Pep va tenir una ocasió 
que va evitar Sergio. Però el 
0-1, després de 3 córners se-
guits, va descol.locar a l’equip. 
A la segona meitat, ells van 
seguir replegats, sense tenir 
la pilota, però teníem el con-
trol del joc. Natros vam estar 
precipitats i ells quan robaven 
van fer perill. I al final van sen-
tenciar amb el 0-2, quan na-

tros ja estàvem abocats”. Ba-
lart afegia que a bloc, per a mi 
l’Aldeana ha estat l’equip més 
complet que he vist fins ara”.
Ferran Simó, entrenador de 
l’Aldeana: “vam fer un molt 
treball defensiu. Vam esperar i 
buscar opcions a la contra. És 
cert que ells, amb el 0-0, van 
tenir una ocasió molt clara. I 
va ser important que de l’1-0 
es va passar, abans del des-
cans, al 0-1. A la represa, tot i 
que ells van tenir molt de do-
mini de pilota, nosaltres està-
vem còmodes i vam controlar 
el joc, disposant de possibili-
tats a la contra. Fins al final, 
quan vam aconseguir el 0-2, 
que va sentenciar una victòria 
important davant d’un bon ri-
val”.
L’Aldeana, líder, rebrà diumen-
ge a l’Ampolla. Per la seua 
part, l’Ebre Escola es despla-
çarà diumenge al camp del 
Perelló en el darrer partit de la 
primera volta.

Amposta-la Sénia, un 
gran partit  (3-2)
Victòria de l’Amposta, segona 
seguida, contra la Sénia, en un 
gran partit (3-2). Molt intens. Els 
locals es van avançar amb una 
rematada de Marc Ruiz, a la sor-
tida d’un córner. Empatava Ro-
berto, poc abans del descans, 
amb una espectacular xilena. 
Tots dos equips van fer pals i van 
tenir ocasions al primer temps.
El partit era obert, amb alterna-
tives. 
Ningú renunciava a atacar. Ja a 
la represa, Peque, de falta, va fer 
el 2-1. Però la Sénia, que tenia 
moltes baixes, va reaccionar i va 
fer el 2-2, amb gol de Nico. Els 
visitants es van quedar amb deu 
per expulsió de Felip. 
A darrera hora un tret de Peque 
dins de l’àrea va sorprendre a 
Andreu, porter senienc. Fou e 
3-2.
Ramon Sancho, tècnic de l’Am-
posta, valorava la resposta i la 
“reacció dels jugadors perquè 
cal considerar la situació que 
estem. No obstant, tot i que ens 

van empatar en dues ocasions, 
l’equip va esforçar-se i es va 
buidar, donant la cara com així 
ho farà fins el final de tempo-
rada”. Sancho destacava tot el 
grup i en concret a Peque, autor 
de dos gols, després “de com 
havia anat la setmana anterior”.
Juanjo Serrano, de la Sénia: 
“una llàstima no poder puntuar 
després del treball que vam fer, 
remuntant en dues ocasions. Al 
final, va arribar el 3-2 que ens va 
deixar sense premi, quan el me-
reixíem. Un punt hagués estat 
molt positiu, al camp d’un bon 
rival com l’Amposta. Destacar 
a tot l’equip perquè, tot i tenir 
nombroses baixes, va estar ben 
posat i va lluitar fins el final, ju-
gant els darrers minuts amb 10. 
Ara ja cal preparar el partit con-
tra l’Ulldecona, esperant recu-
perar gent”.
L’Amposta, per la seua part, es 
desplaçarà demà al camp del 
Móra la Nova. Un altre partit im-
portant pels dos equips. 

El Camarles reacciona 
i frena a l’Ulldecona
El Camarles, després de dues 
derrotes seguides, va tornar a 
guanyar. Va fer-ho al camp de 
l’Ulldecona, que, d’aquesta for-
ma, va veure trencada la seua 
ratxa de resultats (1-2). Els ca-
marlencs, molt encertats i di-
rectes en els primers 25 minuts, 
es van posar amb el 0-2. L’Ull-
decona, posteriorment, va ge-
nerar ocasions, com una xilena 
de Cardona que va traure Selu, 
però no va poder reduir distàn-
cies. A la represa, el Camarles va 
tancar-se bé, buscant la contra. 
Va controlar el joc fins els dar-
rers 20 minuts quan l’Ulldecona 
el va sotmetre, amb joc directe. 
Els locals van fer l’1-2 i van tenir 
opcions per empatar com una 
de Regolf. El Camarles, durant 
la represa, a la contra, va fer les 
seues arribades.
Xavi Castillejo, mister de l’Ull-
decona: “el Camarles va entrar 
millor al partit i es va avançar 
amb el 0-2. L’equip, tot i l’adver-
sitat, va reaccionar i va generar 

ocasions. A la represa, amb els 
minuts, amb joc directe, vam fer 
noves arribades. El gol va arribar 
tard però, tot i això, vam tenir 
possibilitats al final per empa-
tar”. Alberto, del Camarles: “va 
ser un partit en què vam co-
mençar molt posats, molt inten-
sos. A més, ens vam avançar avi-
at arran d’una bona jugada que 
Roger va culminar amb el 0-1. 
Vam seguir i amb una pilota a 
l’espai, Breyner va finalitzar molt 
bé, marcant el 0-2. A la segona 
meitat sabíem que ells jugarien 
més directes, acumulant més 
gent dalt per aprofitar segones 
jugades. Vam treballar molt per 
contrarrestar-ho. Avançada la 
represa, arran d’un córner, va 
haver un rebuig a la frontal i ens 
van fer l’1-2. Ells van van tenir al-
guna ocasió més mentre natros 
també vam fer diverses contres 
per marcar el tercer. No vam 
fer-lo i per això incertesa fins el 
final. 3 punts importants després 
dels darrers resultats” .

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

17
14
11
12
12
12
13
6
16
9
9

9
11
9
11
13
13
17
12
14
12
10

17
17
16
15
13
12
12
11
10
10
9

equip                    GF       GC     PNTS

RESULTATS. 10 jornada
R Bítem-Tortosa      2-1
Ulldecona-Camarles        1-2
Ebre Escola-Aldeana    0-2
Amposta-la Sénia     3-2
Ampolla-M Nova                       1-0
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3A CATALANA

GANDESA, 1
CATALÒNIA, 4
Cop damunt la taula del líder Ca-
talònia, al camp d’un rival directe, 
el Gandesa (1-4). 8 victòries en 8 
jornades. Els jesusencs van tenir 
més pegada i, a més, foren molt 
intensos en defensa. El Gandesa 
va dominar la pilota i va tenir dues 
opcions al primer temps, però 
no va marcar. El Cata, amb gol 
d’Iniesta a la sortida d’un córner, 
va fer el 0-1 i Cristian va marcar, 
posteriorment, el 0-2. A la re-
presa, el Cata, a la contra, va fer 
més mal i arran d’una gran juga-
da entre Cristian, Aleix i Lluís Es-
pinach, aquest darrer va culminar 
amb encert amb el 0-3. El Gan-
desa ja no va poder reaccionar i 
el Cata va marcar el 0-4, amb un 
tret de falta d’Escoda. Dilla, al fi-
nal, va establir l’1-4. Ivan Romeu, 
del Gandesa: “ells van ser més 
contundents a les àrees. Molt 
efectius. Estan en un moment 
dolç i es nota. I, per esta contun-
dència, van merèixer la victòria. 
Natros vam intentar-ho i no vam 
estar malament però cada gol 
seu ens allunyava d’entrar en el 
partit”. Pau, del Cata: “a les àrees 
vam estar millor. Estem en dinà-
mica positiva i l’equip, a més, és 
contundent en les ocasions”.

JESÚS I MARIA, 3
SANTA BÀRBARA, 1 CORBERA , 2

AMETLLA, 3

RAPITENCA B, 3
OLIMPIC, 0

FLIX , 1
ROQUETENC, 1

Triomf del Jesús i Maria, que és 
el segon seguit, i que permet 
aparcar els dubtes després de 
la derrota contra el Catalònia a 
casa, de fa tres jornades. El San-
ta, amb 7 baixes més dos lesio-
nats durant el partit, va fer el que 
va poder i es va avançar en el 
marcador amb gol de Reinoso. 
Però els locals es van anar im-
posant i van remuntar abans del 
descans amb els gols de Jordi i 
d’Àlex Pérez. A la represa, Fer-
reres va fer el 3-1 i el partit no 
va tenir més història. El Santa 
va acabar amb 10 i amb Ethan, 
porter que estava a la banqueta, 
com a lateral dret. 
Els germans López es van en-
frontar, Robert amb el Santa i 
Jonatan amb el Jesús i Maria.
Lluís Fornés, del Jesús i Maria: 
“va ser important la reacció de 
l’equip una vegada va rebre el 
gol. Es van crear ocasions i es va 
remuntar abans del descans. A la 
represa, amb el 3-1, el ritme de 
partit ja va baixar”. Chema, del 
Santa: “sempre hi ha moments 
en què hi ha baixes i a natros ens 
toca ara. L’equip, tot i les dificul-
tat, va treballar i va estar dins del 
partit fins el final”. 

L’Ametlla va guanyar en afegit al 
camp d’un Corbera que va jugar 
els darrers 30 minuts amb 10.
Des de Corbera comentaven 
que “ens vam avançar en el 
marcador amb el 2-0 amb els 
gols de Sergi i d’Arnau. Però 
novament, com en les ante-
riors jornades, no vam mantenir 
l’avantatge i al descans ja es va 
arribar amb un empat. A la re-
presa, arran d’una falta que va 
provocar una expulsió rigorosa 
d’Àlex, l’Ametlla va aconseguir 
el 2-3. Tot i jugar amb 10 durant 
30 minuts, l’equip va empatar a 
3 minuts pel final, amb el gol de 
David. Però en la darrera juga-
da, i també de falta, l’Ametlla va 
marcar el 2-3 definitiu”. 
Xavi Subirats, de l’Ametlla: “vam 
començar ben posats, tot i que 
ens va costar adaptar-nos. Vam 
fer un parell d’arribades en què 
va faltar culminar. Però va ser el 
Corbera qui va marcar en una 
acció en què ens va agafar l’es-
quena. El gol ens va fer mal. Poc 
després ens van marcar el 2-0. 
Vam passar per una fase men-
talment tocats. Però vam reac-
cionar fent dos pals, i marcant el 

Parra, de la Rapitenca: “tot i no 
fer un bon partit, davant un ri-
val que no va donar mai el par-
tit per perdut, la victòria va ser 
clara. Però, tot i guanyar, l’equip 
no va tenir en diferents fases la 
intensitat necessària”. Joel, de 
l’Olimpic: “ens va costar adap-
tar-nos davant d’un rival que va 
ser contundent en tots els as-
pectes. No vam estar ficats al 
partit, i vam tenir molt desordre 
tàctic, cosa que el rival va saber 
aprofitar buscant superioritats 
a mig camp, i això ho vam acu-
sar. Marxàvem a la mitja part 2-0, 

Albert Lizaso, del Flix: “no vam 
començar bé, ens va costar molt 
davant d’un equip ben posat i 
molt intens que es va avançar 
en el marcador.  En general, no 
vam estar bé al primer temps. A 
la represa, vam fer alguns retocs 
vam ser dominadors del partit. 
A ell els anul.len un gol només 
començar la represa, per fora de 
joc, que nom puc valorar des de 
la meua posició. Natros vam in-
sistir i al final vam tenir el premi 
amb gol de Cristian i vam tenir la 
victòria en afegit amb una ocasió 
davant de porteria. Però dir que 
el resultat és just, contra un bon 
equip. Destacar l’aportació dels 
jugadors que van entrar durant 
el partit”. Pere es va lesionar als 
primers minuts. Miquel Campos, 
del Roquetenc: “ens vam pre-
sentar amb 8 baixes i amb no-
més un jugador de camp més 
el porter suplent a la banqueta. 
Però l’equip va fer un gran par-
tit, marcant Roger el 0-1 i jugant  
amb molta intensitat defensiva. 
A la represa ells van intensifi-
car el domini amb joc directe i 
al final van empatar, tenint una 
ocasió clara en afegit”. El Ro-
quetenc havia de jugar a casa, 
demà, després del trajecte com 
a visitant per la ressembra de la 
gespa. Però ara la caiguda d’un 
mur (darrera la porteria de l’ob-
servatori) ha comportat un canvi 
en l’ordre del proper partit.

TORTOSA B, 6
BENISSANET, 2
El Tortosa B va encarrilar el tri-
omf al primer temps, amb els 
gols de Paco, Yassine i Cano. 
Però a la represa, el Benissanet 
va fer el 3-1 i va ajustar el duel 
amb el 3-2, arran d’un penal que 
a traure Jacob.
Amb el 3-2, els locals van tenir 
dues opcions per decidir i el Be-
nissanet les va crear per empa-
tar. Al final, una falta magistral 
treta per Paco va significar el 4-2 
que va sentenciar. El Benissanet, 
amb 10 per lesió d’un jugador i 
amb els canvis exhaurits, ja va 
baixar els braços i el Tortosa va 
ampliar l’avantatge amb els gols 
de Cardona i d’Elias.
Òscar Rumense, del Tortosa: 
“vam estar molt bé a la primera 
meitat, sense concedir i domi-
nant el joc, amb intensitat, mar-
cant a més, tres gols. Però a la 
represa, com a Alcanar, l’equip va 
baixar i el partit es va complicar 
amb el 3-2 fins que va arribar el 
4-2 que va sentenciar. Després, 
amb espais, van venir els altres 
gols”. Robert, del Benissanet: “la 
primera part va ser bastant igua-
lada, natros vam tenir tres o qua-
tre ocasions clares sense marcar 
i el Tortosa, en canvi, va ser més 
efectiu. A la segona meitat ells 
es van apoderar del partit però 
vam reduir distàncies i de penal 
vam establir el 3-2. Vam tenir el 
3-3, no vam fer-lo i ells, a partir 
del 4-2, ja vam sentenciar. Hem 
de seguir. Buscar recuperar gent 
perquè dissabte teníem 13 juga-
dors”.

AMPOSTA B, 8
ALCANAR, 1
El partit va començar obert, amb 
opcions a les àrees. L’Amposta es 
va avançar però l’Alcanar, de pe-
nal, va empatar. No obstant, arran 
del 2-1, l’Amposta va trobar faci-
litats una vegada superava la pri-
mera línia de pressió dels visitants 
que arriscaven amb una pressió 
alta. Però els canareus no ajus-
taven el suficient les línies i van 
estar tous en defensa. L’Amposta, 
a la contra, i amb pilotes a l’es-
quena de la defensa rival, va cre-
ar perill i va sentenciar abans del 
descans amb el 4-1. A la represa, 
l’Alcanar va sortir amb voluntat i 
va tenir un parell d’opcions, però 
l’Amposta, amb espais, va ser de-
predador. Destacar Aleix Vizcar-
ro va fer 4 gols. Àlex (2), kamen 
i Eric, els altres. Andreu Cano, de 
l’Amposta B: “molt content del 
partit. Crec que vam saber inter-
pretar-lo i la primera meitat va ser 
molt bona, fent 4 gols, amb més 
opcions. I la represa no va tenir 
més història, una vegada vam fer 
el 5-1. Crec que, tot i perdre con-
tra el Roquetenc, veníem d’una 
dinàmica positiva de treball i es va 
reflectir. Miquel Cervelló, de l’Al-
canar: “un partit complicat d’en-
tendre. Vam estar molt fluixos en 
defensa, amb molts desajustos, 
però de mig del camp endavant 
no vam estar malament. A la re-
presa, vam tenir 15 minuts bons 
en què ells no sortien però a la 
primera contra ens van marcar 
el 5-1 i després cada contra lo-
cal fou gol. Crec que quant a 
joc ho vam intentar i vam tenir 
fases amb més possessió però 
el problema fou defensivament, 
no hi èrem. I l’Amposta va jugar 
les seues armes, contraatac pur i 
dur i li va anar bé. Felicitar-lo. El 
resultat va ser molt abultat. Res a 
dir de l’actitud, tot i que al final va 
haver desconneixó com es podia 
entendre”. 

2-1 Xavi Callau en una bona re-
matada a la sortida d’un córner. 
Després, Luis Garcia va empatar 
poc abans del descans. Va ser 
important. L’empat era just. A la 
represa, vam intentar no ser tan 
directes i fer transicions i això 
ens va anar bé. Vam tenir un pa-
rell d’opcions i arran d’una falta 
per unes mans, que van suposar 
expulsió, Rullo va aconseguir el 
2-3, per l’escaire. L’equip va se-
guir igual. Vam tenir opcions a 
la contra per decidir, fent una 
altre pal. Moltes ocasions per 
marcar el 2-4 però no vam fer-
lo i ells, amb joc directe, van 
generar una jugada ben culmi-
nada amb un bon tret de fora de 
l’àrea. L’equip es va abocar i ar-
ran d’una falta, Amador va fer el 
3-4. Partit molt complicat en el 
que vam tenir que lluitar molt”. 

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

29
21
17
10
16
22
12
15
15
17
11
14
13
7
8
5
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7
7

10
4
5
13
13
15
12
15
24
28
16
23
15
25

24
19
18
17
16
15
11
10
9
9
7
7
5
4
1
1

LA CAVA, 3
GODALL, 0
La Cava va vèncer el Godall en 
un partit que no es va sentenci-
ar fins els darrers minuts. Jordi 
Roca, de la Cava: “va ser un partit 
estrany en què els atacs van ser 
superiors a les defenses. Natros 
no vam estar massa ben posats, 
ens va costar tot i avançar-nos 
amb l’1-0. Vam concedir un partit 
d’anada i tornada, i això va supo-
sar ocasions a les dues àrees. A 
la represa va seguir igual. Els dos 
equips amb opcions. El Godall va 
fer ocasions durant el partit, amb 
un pal, fallant també un penal. El 
cinquè que ens xiulen, per mans. 
Una dada que preocupa. En els 
darrers minuts, arran del 2-0,  de 
Miguel, ja vam poder decidir i al 
final va venir el 3-0, de Manel”. 
Juanjo Agustin, del Godall: “vam 
fer un molt bon partit. Vam plan-
tar cara i la confrontació va ser 
oberta, els dos equips vam tenir 
ocasions. Amb l’1-0, vam fallar 
un penal, però, vam insistir fins 
que en una contra ens van fer ja 
al final el 2-0. I una altra contra 
fou el 3-0. Penso que el més just 
hagués estat un empat. La Cava 
va aprofitar millor les ocasions. 
Molt content de l’equip. Esta és 
la línia a seguir. Teníem baixes 
però l’equip va estar força bé”. 

amb ocasions pels dos equips, 
ells tenint la pilota i nosaltres a la 
contra. Tanmateix, una altra lesió 
abans de la mitja part ens va tras-
tocar la defensa. A la represa vam 
sortir amb un davanter més per 
poder retallar distancies però no 
va ser així i ells ens van marcar el 
3-0. Els últims 15 min vam circu-
lar ràpid la pilota, gaudint d’oca-
sions. La Rapitenca sense fer un 
bon partit va ser un molt bon ri-
val. Nosaltres gaudim d’ocasions 
però no materialitzem, tot i així 
va ser dels nostres pitjors partits”.
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EQUIP DE LA SETMANA
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EQUIPS DE LA JORNADA. SEGONA                               TERCERA I QUARTAEQUIPS DE LA JORNADA
(ASCÓ, 1A I 2A CATALANA/TERCERA CATALANA)

· Semblava que l’ascens del  
Gandesa podia ser bufar i fer 
ampolles per tenir un equip 
de superior categoria. Però al 
futbol dos i dos no són qua-
tre. Segona derrota contra un 
Catalònia que va directe a la 
segona catalana amb 8 victò-
ries. Queda confirmat que el 
no voler competir en la cam-
panya passada li està passant 
factura al Gandesa, avui esta-
ria a 1a catalana i ara l’ascens 
no serà fàcil.
· L’efecte covid està passant 
factura a molts equips. La Sé-
nia n’és un d’ells. Diumenge 
tenia 5 baixes de l’equip ti-
tular i va plantar cara a l’Am-
posta fins al minut 87.
· El Tortosa mai ha guanyat a 
Bítem, 4 derrotes i un empat.
· Compte a la dada: la Rapi-
tenca ha jugat contra 5 dels 
6 primers. La categoria està 
molt igualada, 4 empats 
aquesta setmana i cap equip 
va guanyar a casa.
· Dels 17 gols de l’Aldeana 
aquesta temporada, 13 els ha 
fet Nacho.
· Segona catalana: últimes 4 
jornades tots els equips han 
perdut algun partit. Qualse-
vol que estigui en mala ratxa 
pot guanyar. Camarles darre-
res cinc jornades només tres 
punts i va vèncer a Ulldeco-
na. Remolins-Bítem, darreres 
6 jornades, zero victòries i va 
guanyar a un Tortosa que ha 
caigut dues vegades contra 
l’equip de Bítem: una al Toha i 

l’altra diumenge passat. El Tor-
tosa hauria de fitxar.
· Valcàrcel va fitxar pel Beni-
carló que està a preferent. Va 
parlar amb Rapitenca però no 
hi va haver acord.
· Àlex Iniesta és porter de Gan-
desa i Dani Iniesta és jugador 
del Catalònia; els germans, 
tots dos van pujar amb el ma-
teix vehicle per jugar el partit, 
Dani va marcar-li un gol al seu 
germà i en el viatge de torna-
da poques paraules van haver...
També es van enfrontar els 
germans López, Robert i Jo-
natan, al partit J i Maria-Santa 
Bàrbara. 
· Un entrenador de 4a catalana, 
en marcar el seu equip un gol 
que va donar la victòria als dar-
rers minuts, es va recórrer tot el 
camp d’alegria.
· En futbol base, dos equips 
candidats a pujar, estan a la 
mateixa lliga. Va haver una 
trucada d’un responsable del 
club d’un dels equips a l’entre-
nador rival: “la temporada que 
ve portaràs aquest equip a la 
categoria superior”. Però això 
no el va afectar i va anar a per 
totes i a guanyar. 
· Pol Benito, de l’Ascó, vol mar-
xar per fitxar per un equip de 
Tercera divisió d’Andalusia, At 
Porcuna. A l’Ascó ja hi ha un 
total de cinc baixes i crec que 
en pot haver alguna més.
· Reunió entre el president del 
Tortosa i l’entrenador Camare-
ro. Toc d’atenció a l’equip. De 
moment, cap novetat més. 

TOP SECRET

El president de la Rapitenca Fernando Garcia i Joaquin Celma 

es van trobar diumenge a Madrid. Van parlar de futbol i es van 

contar secrets que s’aniran desvetllant en les properes setmanes.

ARNAU CERVELLÓ
(Móra la Nova)

ARNAU BELTRAN
(Amposta)

SELU
(Camarles)

XAVI MARGALEF
(Tortosa)

ION
(Ascó)

KILIAN
(Aldeana)

ROBERTO
(La Sénia)

PEKE
(Amposta)

GITO
(Ampolla)

BALADA
(Rem-Bítem)

AMINE
(Ebre Escola)

OBI
(Rapitenca B)

IVAN BENITO
(Godall)

FIGO
(La Cava)

PERE JORDÀ
(Flix)

ÀLEX PÉREZ
(J i Maria)

AMADOR
(Ametlla)

ARNAU CUGAT
(Corbera)

LLUIS ESPINACH
(Catalònia)

ROGER MIRALLES
(Roquetenc)

ALEIX VIZCARRO
(Amposta)

FERRAN VIDAL
(S Bàrbara)

ISMAIL
(Ulldecona)

PACO
(Tortosa B)

Josep Bertomeu, de Camarles, i Paco Callarisa, d’Ulldecona, 

dos veterans del nostre futbol, cadascun està escrivint 

la història del seu club. 

Canvi de president al Móra la Nova. Roger 

Marco agafa el relleu de David Llauradó.  

Gran treball del mister Jordi Rojas que ha entrenat diversos equips ebrencs. 

Actualment entrena al Nàstic de Divisió d’Honor i va líder:nou victòries i zero 

derrotes. I té molts jugadors ebrencs i tots amb projecció: Andreu Tomàs (la 

Sénia), Jordi Sebastià (S Bàrbara), Unai Reverte (la Ràpita), Aran Vidal (Móra 

d’Ebre, Zacaria (Ascó).
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4A CATALANA

EBRE ESCOLA B, 0
GANDESA B, 1

FATARELLA, 2
PERELLÓ B, 0

MASDENVERGE, 6
LA GALERA, 1

Florin, del Camarles B: “derbi de 
filials, un partit especial en què 
vam començar força bé. Arran 
d’un penal, es va discutir si era 
dins o fora, al minut 4 vam fer 
l’1-0. I poc després vam marcar 
el 2-0. Fins el descans vam es-
tar molt intensos, jugant molt 
a camp contrari. A la represa, 
la dinàmica va canviar. L’Alde-
ana, sense ocasions clares,  va 
estar millor. El resultat també 
ho propiciava. Ells van fer un 
pas avant i natros un enrera. 
Crec que l’Aldeana va estar mi-
llor que natros al segon temps. 
I amb un golàs es van posar en 
el partit. I van disposar d’una 
falta indirecta dins de L’àrea. Al 
final, amb espais, vam tenir una 
ocasió clara i després Roger va 
sentenciar amb el 3-1. Content 
de l’actitud. Hem de seguir així”. 
Rafel, de l’Aldeana: “el partit no 
va començar bé; amb un penal 
una mica dubtós molt aviat ells 
van fer l’1-0. Va afectar però la 
veritat és que ells a la primera 
meitat ens van superar en tot, 
fent el 2-0.  A la represa, el partit 
es va igualar, ja vam estar més 
intensos i vam tenir més la pilo-
ta però sense arribar clarament. 
Malgrat això, Ferran, que torna-
va després de dos anys de lesió, 
va marcar el 2-1. Ens costava 
arribar però el partit ja va estar 
ajustat. Vam tenir una falta indi-
recta dins de l’àrea seua per a fer 
l’empat. Ells van tenir una ocasió 
per sentenciar i ja al final, natros 
abocats, i ells van marcar el 3.-1 
que ja va va sentenciar. Penso 

OLIMPIC B 0
LA CAVA  B, 0

S JAUME, 3
AMETLLA B, 10

Dani, del Catalònia B: “a la pri-
mera part el Pinell es va mostrar 
dominador i perillós en atac. 
Natros, molt ordenats, vam els 
intents del Pinell. Tot i aixi ells 
van tenir 2 o 3 xuts perillosos 
que va solventar Velasco molt 
bé. A la represa, el Pinell es va 
avançar als 3 minuts. A partir 
d’aqui el Pinell, va replegar-se 
fent contres que haguessen po-
gut tancar el partit. Natros vam 
fer un pas endavant, i vam crear 
un parell d’ocasions bones per 
empatar, una d’elles molt clara. 
Una part per a cada equip en 
què els detalls i la contundència 
a les àrees van decantar el partit 
per als visitants. Per mèrits crec 
que ens mereixíem alguna cosa 
més”.  Blai, delegat del Pinell: 
“un partit en el que vam sortir 
molt intensos i pressionant dalt, 
tenint 3 ocasions clares per 
marcar, evitades pel seu porter. 
A la represa, el tècnic va fer un 
parell de canvis que van donar 
més empenta al Pinell. Pintillé 
va marcar el 0-1 i va haver un 
gol anul.lat a Velasco per un 

en afegit, en un córner, ens van 
fer el 2-1. Vam fer un gran treball 
però vam perdre. En general, es-
tic molt molest. Estem en una 
categoria seria i que mereix més 
consideració perquè vingui un 
àrbitre i condicione així. Van ser, 
durant el partit, decisions im-
portants que ens van perjudicar. 
I ara tenim dos lesionats més”. 

fora de joc posicional. També 
és just dir que  que el Catalònia 
B va apretar bastant. Igual podí-
em haver fet natros el 0-2 com 
ells empatar. La segona meitat 
va ser oberta, amb alternatives 
i ocasions pels dos. Penso que 
el 0-1 és just pels mèrits del 
Pinell que una vegada més va 
demostrar que s’adapte millor 
com a visitant que com a local”. 
El proper partit serà el derbi ter-
raltí a la Fatarella, els dos equips 
de la comarca a la categoria. 

que el Camarles, un bon equip,  
va ser superior i va merèixer la 
victòria”. 

Miki Vidal, de l’Ebre Escola B: 
“partit molt disputat i que vam 
tenir-lo controlat, amb ocasi-
ons clares, davant de porteria 
i estavellant pilotes als pals. No 
vam culminar i al final va arribar 
el 0-1. Molt en desacord amb el 
resultat, penso que ens mereixí-
em més”. Sergi Vidal, del Gan-
desa B: “la primera meitat vam 
tenir-la controlada, però ens va 
faltar profunditat, tenint algu-
na ocasió. La segona meitat va 
ser molt disputada al centre del 
camp. Ens va costar arribar, con-
cretar la  darrera passada. Però 
al final vam fer el gol. Després 
amb deu ens vam haver de tan-
car més. Però content del treball 
i dels tres punts i ara ja cal pensar 
en la setmana passada”.
El Gandesa és líder, un punt per 
davant del Masdenverge. 

Xavi Solé, de la Fatarella: “com als 

darrers partits, vam sortir ben po-

sicionats, intensos, i enxufats. Vam 

dominar els primers minuts. Des-

prés, el partit es va igualar, amb 

més alternatives. Al 40 vam fer 1-0, 

obra de Cristino, arran d’una con-

tra. A la represa, vam sortir molt 

posats. Nil va fer el 2-0. El Perelló 

va tenir dos o tres ocasions i natros 

vam fer perill a la contra. L’equip 

va donar la cara i l’afició va premi-

ar-ho acomiadant a tots els juga-

dors amb una gran ovació”. Jordi, 

del Perelló B: “partit molt físic amb 

poc amb la pilota. La Fatarella es va 

avançar amb una sacada de banda 

a poc del descans. La segona part 

va continuar igual amb l’equip lo-

cal més contundent que natros. 

Vam crear poques ocasions. La Fa-

tarella va marcar el 2-0 també amb 

una pilota dins l’àrea no vam ser 

prou contundents defensivament. 

Amb el 2-0, no vam saber trobar la 

porteria rival i el partit va desorde-

nar-se jugant-se molt poc la pilota 

fins al final”.

CAMARLES B, 3 
ALDEANA B, 1

XERTA, 2
TIVENYS, 2
Xerta i Tivenys van empatar (2-2). 
Partit travat en què els visitants 
van avançar-se amb gol de Pau 
(protestat pels locals per possible 
fora de joc). Al Xerta li va costar 
entrar en el partit però a partir 
del minut 25 va començar a estar 
més posat, remuntant arran de 
dos llançaments de banda, d’Àn-
gel Garcia, que Cesc va rematar. 
A la represa, els locals van buscar 
esperar i sortir a la contra. A més, 
van fer canvis perquè tots els ju-
gadors tinguin minuts. El Tivenys 
va guanyar metres i Adama va 
empatar. Els visitants van recla-
mar dos penals, en accions en les 
que va haver contacte però que 
els propis  jugadors van inten-
tar seguir. I el Xerta, que va tenir 
una bona ocasió que va avortar 
el porter visitant, va protestar un 
penal molt clar no xiulat a Jota, 
en la darrera jugada del partit. 
Als locals també se’ls va anul.lar 
un gol arran d’una falta. Al final, 
2-2. Amb els locals ha tornat a la 
banqueta Jordi Pérez, una vega-
da Zumaquero va deixar de ser el 
mister la setmana passada.
Àngel Garcia, capità del Xerta: “a 
la primera meitat vam reaccionar 
i vam remuntar el marcador. A la 
represa, ens vam anar fent enrera 
i el Tivenys va empatar. La veritat 
és que no vam poder crear mol-
tes opcions”. Àngel afegia que 
“som un club que tenim la ves-
sant competitiva però també la 
social i hem de jugar tots”. Ignasi, 
del Tivenys, valorava positiva-
ment “l’empat després d’arribar 
al descans amb el 2-1”.  

Cristian Torta, del Masdenver-
ge: “la Galera va sortir molt 
replegada i natros vam tenir el 
domini del joc i en dos pilotes 
a l’esquena vam fer dos gols i 
vam fallar moltes ocasions. A la 
represa, vam sortir forts i vam 
fer dos gols més. Ells van reduir 
distàncies i després natros vam 
ampliar l’avantatge. L’equip va 
estar ben posat tancant el par-
tit a l’inici de la segona meitat”. 
El Masdenverge és segon, a un 
punt del Gandesa B. 

Emilio Pedrola, de l’Olímpic B: 
“el partit va tenir dues parts molt 
diferenciades. Una primera part 
amb un ritme trepidant i on els 
locals vàrem tenir claríssimes 
ocasions, però no vàrem estar 
encertats. I una segona part en 
un ritme més controlat i sen-
se clar domini de cap dels dos 
equips on hi havia més cor que 
claretat d’idees Al final reparti-
ment de punts. Potser ens me-
reixiem una mica més per les 
ocasions fallades a la primera 
part. Caldrà millorar en els prò-
xims partits per seguir sumant 
punts“. Àlex Ventura, de la Cava 
B: “vam entrar bé al partit als 
primers però poc a poc l’Olim-
pic ens va guanyar terreny i a la 
primera part vam ser inferiors al 
rival, anant a remolc i sense tin-
dre el control en cap moment. A 
la segona meitat ens vam aplicar 
molt més i vam tindre només 
una ocasió, però el gran treball 
defensiu ens va valdre per acon-
seguir un empat fora de casa, 
que sempre és positiu. Penso 
que cap dels dos equips va fer 
merits suficients per guanyar. 
Per a mi, l’empat fou el més just. 
Valoro positivament el punt, és 
el premi al treball i ens anima a 
seguir”.

El filial de l’Ametlla va guanyar 
en la seua visita a un Sant Jaume 
que continua minvat d’efectius. 
Els caleros van decidir ja al pri-
mer temps. 

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

32
34
32
27
20
27
21
22
13
18
13
12
10
8
7
6
5
5

8
11
14
20
13
9
8
14
9
14
20
21
21
19
22
16
27
46

25
24
20
18
18
17
17
17
17
14
10
7
7
7
6
5
5
3

equip                    GF       GC     PNTS

classificació. 4a.  jornada 10

*PROPERA JORNADA 4a.
Dissabte: Tivenys-Ebre E (15.30h); 

la Galera-Perelló (15.30h), la 

Cava-Sant Jaume (16h); Gan-

desa-Camarles (16.30h);  Amet-

lla-Xerta (16.30h); Aldeana-J i 

Maria (18 h); Diumenge: Masden-

verge-Olimpic (15.30h); Fatare-

lla-Pinell (16h); Ginestar-Catalò-

nia (16h)

CATALÒNIA B, 0
PINELL, 1

J I MARIA, 2
GINESTAR, 1
David Torres, del J i Maria B: “va 
ser un partit molt intens, entre 
dos equips que vam anar a bus-
car la victòria. El més just, per les 
ocasions, hagués estat un em-
pat. Natros vam començar bé i 
ens vam avançar  amb una gran 
jugada de Pino que va rematar 
Mihai. Després, ells es van  apo-
derar del joc, tenint ocasions, 
empatant amb un penal que va 
ser clar. I van fer també un pal. A 
la represa, el Ginestar va tornar 
a tenir una ocasió clara. Però, a 
partir del minut 15, natros vam 
començar a generar moltes ar-
ribades. I al final, arran d’un cór-
ner, Amine, va fer el 2-1. Molta 
alegria. Per mi, el Ginestar, és el 
millor equip que he vist fins ara. 
I amb gent jove, poder guanyar 
un rival així dóna molta confian-
ça”. Morales, del Ginestar: “no 
és just com va actuar l’àrbitre 
el dissabte passat. A més de no 
xiular un penal molt clar a l’inici, 
va ser molt permissiu. Nosaltres 
vam intentar jugar i vam tenir les 
nostres opcions però ells van 
avançar-se al marcador. Poc 
abans del descans, de penal, 
Magí va empatar. A la represa, 
vam començar molt bé, pres-
sionant molt amunt, tenint una 
ocasió clara a l’inici a porteria 
buida. Ells també van tenir dues 
opcions, una davant de porteria i 
arran d’una falta. Vam seguir in-
sistint, amb sensació de que po-
díem fer el segon. No obstant, ja 
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** FUTBOL FEMENÍ, SEGONA 
DIVISIÓ: Fundació Reus-Rapi-
tenca 5-2. La Plana va descan-
sar.  
** 5a jornada Futbol Veterans: 
Canareu-Rapitenca 1-5; Amet-
lla-Tortosa 1-1. Líder el Roque-
tenc amb 12 punts, els matei-
xos que la Rapitenca (amb un 
partit més).
** FUTBOL SALA, DIVISIÓ 
D’HOOR. Amposta-Mediterrani 
2-2; Futbol Valls-AES La Sénia 
5-5. CFS Tortosa no va jugar 
** FUTBOL SALA TE. Jornada 7.
Campredó-Ebre Escola 1-3; 
Dertochip-CFS Roquetes 3-3; 
Salvem Lo Delta Futsal-FS Be-
nifallet 0-5; TM Tortosa-Inter 
Rasquera 2-1; FF Motor AFS 
Deltebre-Toscà 1-4; Marisc 
Mediterrani descansava. El lí-
der és el CFS Roquetes amb 16 
punts. 
** L’Handbol Club Ampolla sè-
nior femení va sumar una nova 
victòria, la vuitena, contra el Sa-
lou (30-24). És líder en solitari. 
** El sènior femení de l’Handbol 
Club Perelló va guanyar a la pis-
ta de l’Agramunt (15-25). Diu-
menge rebrà el Sant Quirze B. 
** L’Handbol Club Ascó, Lliga 
catalana femenina, va vèncer 
contra el BCN Sants per 32-20 i 
segueix líder invicte. Tot i no fer 
el millor partit, manté la ratxa.

CLUB VOLEI ROQUETES

El sènior masculí del Club Volei Roquetes que competeix a la 
Súperlliga 2 va caure davant la seva afició contra el Futbol Club 
Barcelona voleibol. El resultat fou 1-3 amb parcials (25-20/19-
25/16-25/17-25). Tot i la derrota els nois de Roquetes van inten-
tar posar contra les cordes a tot un Barça, guanyant el primer 
set. Els altres sets, amb un servei tàctic i un atac potent per part 
dels visitants, van ser pel Barça. El Volei Roquetes no va poder 
mantenir el ritme de joc del primer set. Destacar el gran ambient 
que va haver-hi al pavelló, gairebé ple. Una setmana més, l’afició 
que va fer costat al club que és un gran ambaixador del muni-
cipi arreu de l’Estat. Cal seguir treballant i ja pensar en el proper 
partit a la pista del San Roque.  D’altra banda, el sènior femení va 
guanyar (3-0) contra vòlei Sant Martí. I victòria del juvenil femení 
(0-3) contra el Volei Vilanova Blau. Derrota del cadet masculí 
(3-1) a Manresa. Triomf de l’infantil masculí Blau a Vilanova (2-3). 
I també triomf de l’infantil masculí blanc (0-3) a Manresa Foto: 
Facebook CV Roquetes.

Orgull roquetenc, tot i la 
derrota contra el Barça (1-3)

HANDBOL
Mateixa dinàmica (25-22)

CLUB HANDBOL AMPOSTA

Breus

Resultats de la vuitena jorna-
da equips del Centre Esports 
Tortosa. 
Sènior masculí: Handbol 
Gavà B-CET (27-32). 
Gran partit dels tortosins que 
inclús amb moltes baixes van 
saber imposar el seu joc.
Altres resultats d’equips del 
club: 
Juvenil masculí: Ràpid Cor-
nellà-CET 27-20. 
Els juvenils marxen amb una 
derrota però fins el xiulet del 
final de partit han
estat lluitant a la pista.
Juvenil femení: La Canon-
ja-CET 20-27; Gran partit de 
les juvenils que van millorar 
el seu joc notablement.
Cadet masculí: Vilama-
jor-CET 41-29. 
Infantil masculí Roig: La 
Canonja-CET 29-38. Amb 
aquesta jornada s’acaba la 
primera volta de la segona 
catalana infantil
masculina. Infantil masculí 
Blanc: jornada de descans.

El Club Handbol Amposta de 
Divisió d’Honor Plata va tornar a 
perdre. Fou a la pista d’un rival 
directe per sortir dels llocs de 
descens, el KH-7 BM Granollers 
Atlètic (25-22). Un encontre si-
milar a molts d’altres d’aquesta 
temporada, en els que les pri-
meres parts són acceptables, 
com així ho reflectia l’empat a 
onze gols al descans. Però tot 
va canviar a la segona meitat. 
La represa, dissabte passat, fou 
com en d’altres ocasions, amb 
poca claredat en l’aspecte ofen-
siu i poc encert individual. Amb 

tot plegat, les opcions de trau-
re un bon resultat van minvar 
als primers minuts de la represa 
quan el conjunt local va acon-
seguir un avantatge de quatre 
gols que es va mantenir gaire-
bé durant tota la segona meitat. 
Ara toca reflexionar, per poder 
sortir d’aquesta última plaça. 
L’Amposta Lagrama, demà dis-
sabte (19 h), rebrà l’Handbol 
Sant Joan Despí. Informar que 
Andrea Guerrero ha dit adéu a 
la temporada un cop fou ope-
rada dels lligaments del genoll 
esquerre (imatge de la foto). 

Centre 
Esports Tortosa

Trofeu Ciutat d’Amposta 
de Natació

CLUB BÀSQUET CANTAIRES
ACTE PRESENTACIÓ DELS EQUIPS TEMPORADA 2021-22. 

Dissabte, 27 de Novembre al Pavelló de Ferreries. 17 h- Benvinguda i 
Acte de Presentació del equips acompanyats per les pubilles de l’en-
titat. 18,00h.- Ball Lo Fandango a càrrec de Lo Planter. 18,15h.- Pre-
sentació Padrina dels equips i Parlament de les autoritats. 18,45h.- 
Entrega de la cistella del club a l’agraciat/da del sorteig realitzat. 
18,55h.- Fotografia de grup. 19h.- Finalització de l’acte. 19:30h Partit 
Davima CB Cantaires– Reus Deportiu.

Un total de 125 nedadadors 
i nedadores, de 9 clubs di-
ferents de la demarcació de 
Tarragona i del nord del País 
Valencià (CN Tarraco, CN 
Reus Ploms, CN Vila-seca, CN 
Cambrils, CN Salou, CN Torto-
sa, CN Vinaròs, CN Benicarló i 
CN Amposta) van competir el 
dissabte 20 de novembre en 
el 1R Trofeu Ciutat d’Ampos-
ta de Natació, emmarcat dins 
de la 2a Jornada de Lliga Ben-
jamina i 2a Jornada de Lliga 
Prebenjamina per equips. Els
nedadors del CN Amposta van 
obternir uns bons resultats, 
destacant: Jan Lor 1r 100 Es-
quena (1:29:72), 1r 100 Papa-
llona (1:45:28) i 2n 100 Estils 
(1:39:23); Froilan Gombau 2n
100 Papallona (1:52:50), 3r 100 

Estils (1:40:17) i Erik Coman 3r 
100 Papallona (1:46,72).
També destacable el paper 
de les nedadores Andrea Lu-
cia Dinuta, 3a 100 Esquena 
(2:06:54) i Alba Climent 2a 50 
Papallona (1:02:67) i 3a 100 
Estils (2:15:28). El relleu 4x50
Lliures masculí va ocupar 
un meritori 3r lloc. L’equip 
prebenjami integrat per Martí 
Miralles, Ibai Sebastià, Juric 
Giménez, Oriana Gómez i Nil 
Vidal també va estar a molt 
bon nivell. La jornada va tenir 
un caràcter solidari en be-
nefici de La Marató de TV3 i 
Catràdio. En total es van re-
captar 590 € provinents de les 
aportacions dels clubs par-
ticipants i de la rifa solidària 
que va organitzar el Club.

BREUS
** Toni Bou i Adam Raga es 
jugaven el títol cara a cara al 
Palau Sant Jordi, 44ª edició 
del Trial Indoor de Barcelo-
na, en la darrera prova del 
Campionat del Món de X Trial. 
Pocs cops el títol s’ha decidit 
en la darrera prova de l’any. 
Raga va finalitzar tercer al 
Palau i va aconseguir sumar 
un altre subcampionat mun-
dial.  Ha estat el segon de la 
general. Toni Bou ha estat el 
campió.

** Diumenge es va tancar  la 
Copa Tarragona de Trial amb 
la prova final a Gandesa. 50 
participants d’arreu de Cata-
lunya, Aragó i Castelló hi van 
competir en aquest campi-

onat per fomentar la base de 
la disciplina. Gandesa va oferir 
un Bikepark molt atractiu amb 
diversitat de materials com 
troncs, roques, tubs i conte-
nedors.

** L’atleta de Batea, Àdam Mai-
jó, va guanyar la cursa sub-23 
del Campionat d’Espanya de 
camp a través per clubs ce-
lebrada diumenge de manera 
conjunta amb el XXXIX Cross 
Internacional d’Itàlica, a la lo-
calitat de Santiponce (Sevilla). 
L’atleta bateà va tornar a ser 
el millor estatal en la seva ca-
tegoria, després de ser primer 
sub-23 ja diumenge anterior, 
14 de novembre, al Cross In-
ternacional d’Atapuerca.
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Ingredients:
• 1 codony per persona.
Preparació:

Preescalfeu el forn a 190 °C. 
Mentrestant netegeu el borris-
sol del codony amb un drap de 
cuina. Emboliqueu el codony 
amb paper d’alumini i coure’l al 
forn a 190 ºC. (1 h i 10’ recordar 
que cada forn funciona diferent). 
Està llest quan està tou, contro-
leu la cocció. Traieu la polpa 
amb l’ajuda d’una cullera, la gra-
na i la pell les descarteu.
També pot servir com un dels 
ingredients per preparar la salsa 
de l’allioli de codony.
Proposta: si teniu llar de foc, el 
podeu fer al caliu és excel·lent. 
La manera de coure’l determina 
un gust i un sabor diferent.

Ingredients:
• 1 codony (es fa tan sols amb 
aquesta fruita, però hem afe-
git la poma)
• 1 poma*
• 1 ou (opcional)
• 1 gra d’all sense el nervi (Po-
deu posar més d’un all si us 
agrada, però preferim donar-li 

només el perfum)
• Oli d’Oliva Verge Extra LES 
SORTS – Celler Masroig (apro-
ximadament mig litre)
• Un pensament de sal
Preparació:

Netejar i coure un codony com 
l’hem explicat anteriorment. 
Netejar i coure al forn o bullir la 
poma* o en el microones 3 mi-
nuts a màxima potència. Treure 
la pell i les granes. Posar el co-
dony, la poma en un recipient 
prou ample perquè ens hi càpi-
guen tots els ingredients. L’ou, 
si decidim posar-ne. Afegim el 
gra d’all, sense el nervi, sinó cou 
molt. Un polsim de sal, passar 
per la batedora de mà i anem 
incorporant l’oli d’oliva a poc a 

CODONY AL FORN
I ALLIOLI DE CODONY

ALLIOLI DE CODONY

CODONY AL FORN 

poc o anem remenant si ho 
fem amb la mà de morter. 
Recomanem l’ús d’un bon oli, 
com és l’oli d’oliva Verge Extra 
LES SORTS del Celler Masroig, 
perquè el seu equilibri i mati-
sos li va perfecte.
* La recepta clàssica de frui-
ta només porta codony, però 
es pot afegir una poma, o una 
pera, o una patata.
Excel·lent per acompanyar les 
verdures o sol amb una torra-
da.
Consell: és molt important 
que tots els ingredients esti-
guin a temperatura ambient: 
l’oli, l’ou, la fruita (el codony 
i la poma).
Conservació de l’allioli de co-
dony: En un pot de vidre se’ns 
guarda a la nevera 2 o 3 dies. 
Bon profit!

El codony, sol de la tardor, s’utilitza tradicionalment a la nostra cuina i a la cuina 
catalana antiga, tant en plats cuinats, dolços i acompanyaments.
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ORACIÓ A L’ESPERIT SANT
Esperit Sant. Tu que m’aclareixes tot, que il·lumines tots 

els camins perquè jo arribi al meu ideal. Tu que em dónes el 
do diví de perdonar i oblidar el mal que em fan i que en 
tots els instants estàs amb mi, jo vull en aquest curt 

diàleg agrair-te per tot i confirmar una vegada més que 
mai més em vull separar de tu, per major que sigui la il·lusió 
material. Desitjo estar amb tu i tots els meus estimats en 

la gràcia perpetua. Gràcies per la teva misericòrdia vers a mi 
i els meus. (la persona haurà de resar aquesta oració tres 
dies seguits sense dir l’encàrrec, dintre de tres dies serà 

aconseguida la gràcia per més difícil que sigui). MJC  

112

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

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Preveus fer canvis a 
la teva vida de cara 
a l’any vinent, però 
de moment, pre-
fereixes portar-ho 
en silenci. En el 
terreny sentimen-
tal, necessites més 
espai i llibertat.

aquari
21/01 al 19/02

El Sol per Casa XI 
t’anima a expan-
dir-te i a mirar més 
enllà. Possibilitat 
de fer un viatge o 
d’establir contac-
te amb persones 
d’altres cultures. 
Interès a formar-te.

sagitari
23/11 al 21/12

Tot i que l’economia 
et preocupa, la veri-
tat és que es posen 
algunes oportunitats 
al teu camí. Aprofi-
ta-les. Compte amb 
l’estrès, descansa 
més i cuida més 
l’alimentació.

escorpí
24/10 al 22/11

Encara que tinguis 
feina estable, cerques 
com obtenir més 
ingressos. Poses el 
focus en la dieta per 
millorar la salut. Si 
tens parella es pot 
mostrar una mica 
gelosa.

balança
24/09 al 23/10

Pots viure una gran 
passió amb algú 
que fa trontollar el 
teu món. Si ja tens 
parella, els teus 
sentiments seran de 
gran intensitat. Can-
vis pel que respecta 
a l’economia.

àries
21/03 al 20/04

Si tenies un viatge 
o una escapada 
pendent, es pot do-
nar abans d’acabar 
l’any. Tens molta 
energia per cremar 
i això et pot provo-
car estrès. L’esport 
serà un bon aliat.

cranc
22/06 al 23/07

Es reactiva la feina i 
tornes a treballar o 
bé augmenta el vo-
lum de treball. Si la 
salut és una qüestió 
que et preocupa fa 
un temps, ja no es-
peres més i cerques 
solucions.

verge
24/08 al 23/09

A la feina o en un 
grup d’amics, pots 
trobar l’ocasió per 
viure una aventura 
sexual. Sospeses un 
trasllat de residèn-
cia. Dies per reme-
morar el passat amb 
antigues amistats.

taure
21/04 al 21/05

L’aspecte Urà/Mart 
et pot empènyer a 
actuar en un assump-
te que fa temps que 
demana la teva aten-
ció. Compte amb els 
robatoris. Procura 
tenir les teves coses 
controlades.

peixos
20/02 al 20/03

El Sol per Casa X 
obre una etapa labo-
ral. Pots començar 
una nova feina o 
adquirir més autori-
tat al teu lloc actual. 
No permetis que et 
diguin com has de 
fer les coses.

lleó
24/07 al 23/08

Necessites expres-
sar-te, no vols seguir 
callant. Estàs inte-
l·lectualment inquiet i 
amb ganes de seguir 
aprenent. Si tens fills, 
dies de confidències 
i converses interes-
sants.

bessons
21/05 al 21/06

S’activa el sector de 
la parella. Si no en 
tens, una persona 
pot mostrar interès 
en una relació 
formal. Si en tens, 
assumptes pendents 
de resoldre es posen 
damunt la taula.

877 075 973

TO
R

TO
SA RELAX

LATINAS,
24 HORAS.
TAMBIÉN
SERVICIO 

A HOTELES Y 
DOMICILIO

CASA DE LATINAS
TORTOSA

SEXO, MASAJES Y 
MUCHO MÁS.

LLAMANOS

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

SEXO MASAJES Y 
MUCHO MÁS...

CON UNA 
HERMOSA 

LATINA JOVEN

667 250 912

¡Ven a
DISFRUTAR!

TORTOSA

TIENDA DE VENTA DE 
MATERIAL ELECTRICO Y 
DE FONTANERIA. ZONA 
CENTRICA, EQUIPADO 

PARA CONTINUAR 
CON EL NEGOCIO Y 

TRANSPASO DE CLIENTES.
EN AV. GOLES DE L’EBRE, 

347 DE DELTEBRE

SE TRASPASA 
POR JUBILACIÓN

609 367 681

GUAPÍSIMA 
ACTIVA  PASIVA

602 572 637

Travesti
Isadora

2 MASAJES 
COMPLETOS

30€ 
9H A 20H

OBLIGACIÓN 
MASCARILLA

643 708 528

OFERTA 
CATALANA

DOS CHICAS
PORTUGUESAS 

masajes 
cuatro manos
terminación 

oral
657 529 278  
642 274 405

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu espai 

privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

HERMOSA 
RUBIA

110  
DE PECHOS

MUY COMPLACIENTE

672 380 013

AMPOSTA
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衷心 感谢 большое спасибо

Un any més arriba el 25 
de Novembre, una data 

que es celebra cada any des 
de que al 1999 l’Assemblea 
General  de les Nacions 
Unides va declarar aquesta 
data el Dia Internacional per 
a l’Eliminació de la Violència 
vers les dones i va instar a 
governs i organitzacions 
internacionals a organitzar 
activitats adreçades a 
sensibilitzar l’opinió pública  
envers el problema de les 
violències contra les dones.
Una data importantíssima mar-
cada al calendari col·lectiu però 
que, alhora, ens fa recordar que 
la lluita per una vida lliure de 
violències va més enllà d’una 
jornada de reivindicació, des 
d’aleshores moltes han estat 
les iniciatives per acabar amb 
una de les xacres més nefastes 
de la societat. Malgrat tots els 
esforços no hem estat capa-
ços d’aturar el tràgic degoteig 
de víctimes que ens omple de 
dolor i de vergonya. 
És evident que hem avançat 
molt camí, i ara se’ns obren 
noves vies gràcies al reconei-
xement legal de noves formes 

de violència, com la violència 
obstètrica, la violència vicària o 
la vulneració dels drets sexuals 
i reproductius, i els nous àm-
bits on es produeixen aquestes 
violències, com l’institucional o 
el digital. Una empara gràcies al 
nou marc legal de la llei 17/2020, 
del 22 de desembre, que modi-
fica i amplia la Llei 5/2008, del 
24 d’abril, del dret de les dones a 
erradicar la violència masclista. 
Reconèixer totes les expressions 
de violència és imprescindible 
per identificar-les i erradicar-les. 
Fins fa poc la societat i també els 
mitjans amagaven les violències, 
els abusos eren tabú, i s’invisi-
bilitzaven, això ha anat canviant 
però encara ens queda molta 
feina per fer, cada cop més víc-
times s’atreveixen a explicar a 
denunciar i això ens obre als ulls 
davant una crua realitat. Conèi-
xer i difondre la realitat de les 
violències masclistes és impres-
cindible per eliminar-la, cada dia 
hi ha més conscienciació i més 
dones s’atreveixen a denunciar, 
però també sabem que enca-
ra hi ha dones que no ho fan i 
per tant només aflora la punta 
de l’iceberg, entre tots hem de 

LLUITEM CONTRA LES VIOLÈNCIES 
MASCLISTES MÉS ENLLÀ DEL 25N

ser capaços de descobrir i fer 
visibles tota forma de violència 
per abordar-la, acompanyar-la i 
donar suport a aquestes dones 
amb sensibilitat i empatia. 
No podem obviar, consegüent-
ment, que la violència exercida 
contra les dones pren formes 
diverses i es produeix en mul-
titud de contextos. És per això 
que, emparades per aquest nou 
marc legal, hem d’articular i co-
ordinar les actuacions necessà-
ries contra aquestes violències i 
dotar-nos d’instruments efectius 
per combatre-les, com el nou 
Protocol d’abordatge de les vi-
olències masclistes a Catalunya, 
que vertebrarà la resta de pro-
tocols sectorials i d’àmbit local i 
territorial. Tot sota la coordina-
ció de màxim nivell per part de 
la Comissió Nacional per una 
Intervenció Coordinada contra 
la Violència Masclista. En aquest 
sentit, i més en un dia com el 
d’avui, hem de posar en valor la 

feina indispensable que es fa des 
del propi territori, el  treball co-
ordinat de tots els professionals 
que formen part de la xarxa del 
circuit territorial d’abordatge  de 
la violència masclista, amb els 
ens locals, les entitats i les asso-
ciacions que ajuden a prevenir, 
detectar, conscienciar i erra-
dicar les violències masclistes. 
Com a coordinadora territorial 
a les Terres de l’Ebre, el repte de 
desplegar les polítiques d’igual-
tat al territori implica una gran 
responsabilitat, però, sobretot, 
suposa liderar una tasca apas-
sionant. Estem donant resposta 
a problemàtiques enquistades, 
oferint eines a les dones des de 
l’equitat territorial i sumant en la 
transformació feminista del país 
que es lidera des de la Conse-
lleria d’Igualtat i Feminismes.
Les dones hem de poder gaudir 
de vides lliures de violències, vi-
des dignes, en qualsevol espai i 
àmbit, sense restriccions i sen-
se por. Aquestes han de ser les 
bases sobre el que les societats 
democràtiques i les institucions 
s’han de cimentar. I davant de 
les violències masclistes tenim 
el gran repte d’actuar de manera 
coordinada. La revolució femi-
nista es construeix amb la suma 
de totes les persones que for-
men aquesta societat. Comptem 
amb la gran oportunitat d’aca-

bar amb el patriarcat i des-
terrar una ideologia masclista 
que ens discrimina i ens resta 
agència. I per aconseguir-ho 
no podem oblidar que és in-
dispensable activar i connec-
tar amb el sentiment de res-
ponsabilitat en els homes, els 
nostres aliats en aquesta lluita, 
perquè, de manera individual i 
col·lectiva, assenyalin les con-
ductes i actituds masclistes i 
s’allunyin d’elles. Necessitem 
crear nous referents per cons-
truir masculinitats responsa-
bles, lliures, igualitàries, diver-
ses, inclusives i cuidadores. 
Només amb aquestes aliances 
i complicitats podrem cons-
truir una teixit comunitari i una 
xarxa de recursos al servei de 
la salut i la qualitat de vida de 
totes les dones i les persones 
discriminades per aquesta so-
cietat patriarcal. Tenim a les 
nostres mans la clau del canvi, 
estendre la cultura dels afectes 
i les cures, crear vincles se-
gurs, respectuosos i amorosos 
en tots els àmbits de la nostra 
vida per poder, per fi, gaudir 
d’una vida lliure de violències 
masclistes.

Mar Lleixà Fortuño
Coordinadora del Departa-

ment d’Igualtats i feminismes 
a les Terres de l’Ebre


