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«ESTEM SATURATS»
SATURATS»
E

ls centres sanitaris estan “saturats” per la sisena onada, amb incidències molt elevades. Metges de Catalunya crida
els CAPs a prioritzar l’atenció als pacients “davant l’allau de peticions de baixes per covid”. Als centres ebrencs,
en dades d’ahir dijous, 65 persones estaven ingressades a causa de la Covid-19: 15 a l’UCI del Verge de la Cinta, 23 a
planta de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta i 27 a l’Hospital de la Santa Creu de Jesús. P3

ERC Tortosa descarta
la moció de censura
contra l’alcaldessa
Meritxell Roigé

Una empresa de
representació de
futbolistes podria invertir
a la UE Rapitenca

Els republicans defensen que sense el PSC, que governa amb
Junts, una majoria sòlida alternativa “és impossible. No estem
davant d’una veritable moció de censura, sinó d’un ball de
cadires”, ha dit el portaveu republicà, Xavier Faura.
					

Des de la Unió Esportiva Rapitenca no es confirma res a hores
d’ara però, segons ha pogut saber Més Ebre, la inversió impulsaria
el club. El nou projecte s’ha de confirmar i, si ho fa, el soci hauria
de decidir en una assemblea.
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial.
Els articles d’opinió expressen
els criteris de qui els signa
i el diari no els fa seus.

ELS ARTICLES ANÒNIMS
NO SERAN PUBLICATS
Degut a la quantitat
d’articles d’opinió que
estem rebent a la redacció
i a la manca d’espai per
publicar-los al diari, podeu
trobar-los a la nostra web

www.mesebre.cat
dins l’apartat: opinió

Un mal que escampa el terror,
un mal que ideà el cel en la seva fúria
per castigar els crims de la terra,
la Pesta / La [Covid], ja que s’ha de dir pel seu nom
capaç d’enriquir l’Acheronte en un sol dia
als animals feia la guerra, [els éssers humans].
No tots van morir, però tots van ser colpejats...
Aquesta paròdia de la faula
de La Fontaine, “Els animals malalts de pesta”, incrustada a la
meua memòria des de fa molt
temps, i la novel·la de Camus “La
pesta”, rellegida durant estos Nadals, ens mostra com la història
es pot repetir! El SARS-CoV-2 va
deixar el seu bressol xinès a finals de 2019 per envair el planeta
en menys d’un any, i va cobrar
289.262.385 víctimes amb més
de 5.439.600 morts: el 51% malalts, el 47% curats i el 2% morts

l’1 de gener de 2022.
Mefistòfil del segle XXI, el virus,
declarat pandèmia per l’OMS el
2020, muta, pren formes variables, canvia de nom i de país,
seguint l’exemple de vulgars
mercenaris. Esdevé Alpha al Regne Unit, Beta després Omicron a
Sud-àfrica, Delta a l’Índia, Lambda a Llatinoamèrica, Gamma al

Brasil...
Passa, varia la seva taxa d’incidència, altera l’equilibri global,
aterra governs, polítics, hospitals, economies. Igual que amb la
pesta negra a l’Edat mitjana o la
grip espanyola de 1918, l’impacte
global de la Covid-19 potser no
es podrà estimar mai.
El que és segur és que ens dei-

xa a tots noquejats, deprimits,
desesperats, angoixats, devastats..., a excepció dels fabricants
de mascaretes, xeringues, líquids
desinfectants, laboratoris farmacèutics, empreses, indústries,
que prosperen en voluntat i crit
gràcies a aquesta catàstrofe humanitària, això sí, molt discretament.
Els governs angoixats, desestabilitzats, oscil·len entre persuasions,
mandats
judicials,
obligacions, sancions... Només
persisteixen aquestes consignes
imperatives i unànimes: mantenir la distància, l’aïllament, observar la quarantena, no fer-se més
petons, rentar-se les mans, tossir
al colze, ventilar, portar mascaretes, però sobretot: fer-se les
proves de detecció i vacunar-se!

CREU ROJA JOVENTUT REPARTEIX MÉS D’11.600 JOGUINES A 3.325 INFANTS VULNERABLES DE LA
DEMARCACIÓ DE TARRAGONA I LES TERRES DE L’EBRE
· La crisi socioeconòmica derivada de la COVID-19 ha provocat un increment del 20% del nombre de menors beneficiaris.
· La 29a campanya de joguines ha recollit i distribuït joguines noves, no bèl·liques, no sexistes, sostenibles i cooperatives per desenvolupar habilitats socials.
· La iniciativa ha comptat amb la participació de 193 voluntaris i més de 200 empreses i entitats col·laboradores d’arreu de la demarcació.
Creu Roja Joventut ha repartit
un total d’11.638 joguines entre
3.325 infants de famílies en situació de vulnerabilitat a la demarcació de Tarragona i les Terres
de l’Ebre en el marc de la 29a
Campanya de Joguines ‘Els seus
drets en joc’. Un any més, l’entitat ha dut a terme aquesta iniciativa que té per objectius distribuir
joguines noves, cooperatives, no
bèl·liques i no sexistes, i promoure el dret al joc a tota la infància.
Gràcies a la col·laboració ciutadana i al teixit associatiu i empresarial d’arreu del territori, que
ha realitzat donacions tant de
joguines com econòmiques, s’ha
pogut cobrir la demanda total a
la demarcació, que aquest any
ha incrementat en un 20% respecte a l’anterior.
La present edició, que va arrencar el passat 20 de novembre
coincidint amb el Dia Internacional dels Drets de la Infància, ha
comptat amb la participació de
212 empreses i entitats d’arreu
del territori. Les formes més habituals de col·laboració han estat
la cessió d’espais per a punts de
recollida, les aportacions econòmiques per a la compra, donacions directes de joguines i la
realització d’activitats de difusió
i dinamització de la campanya.

En total s’han habilitat 234 punts
de recollida a tota la demarcació
i s’han dut a terme 75 activitats,
amb més de 4.300 participants.
Des de Creu Roja Joventut es
posa en alça l’inestimable valor
d’aquesta col·laboració i participació del conjunt de persones a
títol individual, entitats i d’empreses que, a través de recollides o
bé aportacions econòmiques, han
fet possible aquesta campanya,
malgrat la complexitat del context actual. És a través d’iniciatives
com aquesta on es fa palesa la
importància de comptar amb un
fort teixit associatiu i solidari, que
ajudi a millorar la vida de les persones que es troben en situació
de dificultat.
Res hauria estat possible sense la
implicació de les 193 persones
voluntàries de les 21 assemblees
locals de Creu Roja a la demarcació de Tarragona i les Terres
de l’Ebre, que han estat les encarregades de recollir, classificar

i distribuir les joguines entre les
famílies vulnerables dels municipis als quals l’organització dona
cobertura.
La pandèmia perpetua i agreuja
la situació de les famílies més
vulnerables
Les conseqüències de la pandèmia han perpetuat i agreujat la
situació de les famílies més vulnerables d’arreu del territori durant el
2021, i així s’ha notat en el nombre de persones que han sol·licitat ajuda a la Creu Roja per poder
entregar joguines als menors que
tenen a càrrec. Aquest any un total de 3.325 nens i nenes de tota
la província han rebut joguines de
la campanya de Creu Roja Joventut, incrementant-se en un 20% el
nombre d’atesos el 2020.
Des de Creu Roja Joventut es treballa per aconseguir garantir el
dret al joc i l’accés a joguines noves, no bèl·liques, no sexistes i cooperatives a tots els infants i joves,

ja que es considera que el joc és
un element essencial per garantir el seu desenvolupament
de manera integral. Aquest afavoreix no tan sols el desenvolupament intel·lectual i motriu de
l’infant sinó que esdevé un eix de
socialització fonamental en les
diferents etapes del creixement.
La Campanya de Joguines s’emmarca dins el projecte “La joguina educativa”, que Creu Roja
Joventut duu a terme durant tot
l’any per sensibilitzar sobre el
valor educatiu del joc i el dret
dels infants a jugar. Per això, les
joguines repartides són noves ja que tots els infants tenen dret
a estrenar una joguina independentment de la situació econòmica de les seves famílies-, no
bèl·liques, no sexistes, sostenibles i, preferentment, que fomentin el joc cooperatiu.
Davant el risc d’aïllament social
que pot acompanyar els infants
en situació de vulnerabilitat,
l’organització aposta pel dret al
joc com una eina de contenció
i reversió d’aquesta situació que
afecta la infància en risc. També destaca la importància del
joc cooperatiu per promoure el
treball en equip, l’ajuda mútua,
la cooperació i les habilitats socials.

en portada
MÉS
NOTÍCIES
ESCOLES
CONCERTADES
ALERTEN QUE ELS
NOMENAMENTS A
LA PÚBLICA PER
LES BAIXES PER
COVID FAN QUE ELS
SEUS SUBSTITUTS
MARXIN
Les escoles concertades de
Catalunya no estan trobant d’entrada problemes
per cobrir les baixes que la
covid està provocant en el
seu personal docent. Sí que
han detectat però que hi ha
substituts que si són cridats
pel Departament d’Educació
per cobrir una baixa a l’escola
pública, marxen.
Educació ha obert les borses
per reclutar nous substituts
davant la xifra “històrica”
de baixes provocades per la
covid.
El Departament no tem per
la mancança de professionals
perquè són incapacitats curtes
i amb rotació.

PROTOCOL A LES
ESCOLES
El Govern ha reconegut
“incidències” i “disparitat” en
l’aplicació del nou protocol
de la covid-19 als centres
educatius, com demores en la
recepta per al test (TAR) quan
l’infant ha estat contacte. La
responsable dels programes
intersectorials de Salut Pública en la infància i l’adolescència, Laia Asso, ha dit que els
tempos per posar en marxa el
protocol han estat “molt ajustats” després que la Comissió
de Salut Pública estatal aprovés divendres els últims canvis
però confia que els desajustos
quedaran solucionats aviat.
Els responsables del protocol
s’han reunit aquest dijous
amb els directors de centres
per aclarir qüestions com que
el TAR als contactes de positiu
que no hagin de fer quarantena és molt recomanable però
no obligatori.
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COVID
Terres de l’Ebre: els indicadors
tornen a empitjorar
La regió sanitària de les Terres
de l’Ebre acumula, des de l’inici
de la pandèmia, 27.756 casos
confirmats per PCR o TA, 630
més que en el balanç anterior,
i 28.307 si es tenen en compte
totes les proves. En aquesta regió han mort 211 persones des
de l’inici de la pandèmia, 6 l’última setmana.
El risc de rebrot puja fins a 3.784
(+294) i l’Rt s’incrementa tres
centèsimes, i ara és d’1,04. La
incidència a 7 dies és de 1.874.
El 23,31% de les proves que es
fan surten positives. Dimecres
es van comptabilitzar a les Terres
de l’Ebre, 703 casos positius.
Als centres ebrencs hi ha actualment 65 persones ingressades a
causa de la Covid-19: 15 a la UCI
del Verge de la Cinta, 23 a planta de l’Hospital de Tortosa Verge

de la Cinta i 27 a l’Hospital de la
Santa Creu de Jesús.
Des de Salut s’insisteix en que
encara no s’ha arribat al pic
d’aquesta sisena onada, i que les
mesures de protecció són imprescindibles, així com la vacunació.

Dimecres es van
comptabilitzar, al
territori ebrenc,
703 casos

El risc de rebrot puja fins a 3.784 (+294) i l’Rt és ara d’1,04

Ahir dijous, hi havia 65 persones ingressades per covid als centres ebrencs,
15 a l’UCI de l’Hospital Verge de la Cinta.

Metges de Catalunya crida els CAPs a prioritzar l’atenció als
pacients “davant l’allau de peticions de baixes per covid”
Metges de Catalunya ha fet una
crida aquest dijous als Centres
d’Atenció Primària perquè prioritzin l’atenció als pacients
per davant de gestions burocràtiques. El sindicat ha denunciat en un comunicat que
l’”allau” de peticions de baixes
per covid-19 està “desbordant”
els centres de salut, i ha advocat per instaurar la “declaració
autoresponsable” per alliberar
de tràmits administratius el
personal facultatiu. Així mateix, ha demanat al col·lectiu
que posposi la gestió de les

baixes fins al final de l’horari
de visites, “sense sobrepassar
la jornada laboral establerta”.
Si això no és possible, el sindicat recomana als professionals que traslladin les gestions
pendents a les direccions dels
equips d’atenció primària perquè es reprogramin.
D’altra banda, la pandèmia
continua destapant la realitat

Els centres de salut
estan desbordats

d’un sistema sanitari retallat.
“Les retallades a les plantilles
no han tingut reposició amb

gent formada. I les retallades
de sous han estat a canvi de
treballar 12 hores”.

Denuncien penalment a Tortosa un camioner que conduïa fent
ziga-zaga i multiplicant per vuit la taxa d’alcoholèmia
Els Mossos van interceptar i
denunciar aquest dimecres
al migdia a Tortosa un camioner que circulava per l’autovia C-42 fent ziga-zaga així
com multiplicant per vuit la
taxa d’alcoholèmia permesa.
Una patrulla de trànsit que
estava fent un control dinàmic de la circulació va observar un tràiler que circulava envaint els dos carrils en
sentit l’Aldea.

Els agents es van posar al seu
darrere i el van fer aturar en un
lloc segur, en un carril lateral
paral·lel a la via, a l’altura del
punt quilomètric 11. Durant la
inspecció van comprovar que
presentava símptomes d’haver begut.
La prova d’alcoholèmia va donar 1,27 mil·ligrams d’alcohol
per litre d’aire expirat, vuit
cops més de la taxa permesa
per a conductors professio-

nals, de 0,15.
Al conductor se li han obert
diligències penals per conduir
sota la influència de begudes
alcohòliques i superar la taxa
d’alcoholèmia penal permesa.
Haurà de comparèixer davant
del jutjat de Tortosa quan sigui requerit.
El tràiler, que transportava bobines de paper, va ser immobilitzat i estacionat de forma
segura fora de la via. (ACN)

Els Mossos van fer
aturar el conductor
en un carril lateral de
l’autovia C-42 i van
acabar immobilitzant
el tràiler
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BREUS
“NO HI HA UNA
ALTRA OPCIÓ”
L’alcaldessa de Tortosa,
Meritxell Roigé, s’ha pronunciat, sobre els intents de
l’oposició de tirar endavant
una moció de censura en
contra seva. La possibilitat
ha quedat descartada per la
negativa d’Esquerra. Roigé
ha aclarit que no va ser
fàcil plantejar una qüestió
de confiança, però que era
l’única alternativa que li
quedava per a desbloquejar
els pressupostos. Ha destacat que Junts per Tortosa
va aconseguir el suport dels
tortosins i les tortosines per
a governar ara fa tres anys,
i que ha quedat demostrat
que no existeix “cap altra
possibilitat que no sigui
aquesta”.
(Canal Terres de l’Ebre)

106 NOUS ARBRES
EN DIVERSES
ACTUACIONS A
FERRERIES
Tortosa amplia l’arbrat amb
106 nous arbres en diverses
actuacions a l’àmbit de Ferreries. S’ha incorporat nova
vegetació a la plaça Francesc
Macià, el parc Lluís Companys, la plaça 1 d’Octubre o
la rambla de Pompeu Fabra,
entre d’altres. L’actuació
més recent s’ha centrat a la
plaça Francesc Macià, on s’hi
ha fet una doble intervenció.
L’alcaldessa, Meritxell Roigé,
ha remarcat que estes actuacions responen a la voluntat del govern per continuar
fent que Tortosa siga cada
vegada més una ciutat més
verda i més amable amb la
ciutadania.

3 REIS
Tortosa, Morella i Alcanyís
es reuneixen amb el ministeri de Cultura en el rellançament del consorci dels
Tres Reis.
Els alcaldes de les tres
poblacions impulsen la
reactivació de les accions de
promoció conjunta dels tres
territoris limítrofs.

tortosa

POLÍTICA
ERC Tortosa descarta la moció de censura a
Roigé: “volem un canvi en positiu per la ciutat,
no un canvi de cadires”
El grup municipal d’ERC Tortosa
“no se sumarà” a impulsar una
moció de censura a l’alcaldessa Meritxell Roigé, després que
perdés la qüestió de confiança vinculada als pressupostos
2022. El portaveu republicà, Xavier Faura (a la imatge apareix en
la roda de premsa), ha assegurat
que sense el PSC, que governa
amb Junts i que s’ha oposat a
valorar un possible govern alternatiu amb Movem Tortosa i ERC,
“l’aritmètica” per una governabilitat “estable” és “impossible”. Un
govern de progressistes i els republicans, que sumen 9 regidors,
dependria dels vots dels dos regidors de Ciutadans i la CUP i,
per a Faura, suposaria un relleu
“més feble” i mantenir Tortosa
“en un desgovern com fins ara”.
“No estem davant d’una veritable moció de censura, sinó d’un
ball de cadires”, ha dit. La moció
de censura contra l’alcaldessa
de Tortosa, Meritxell Roigé, no
prosperarà i els pressupostos
2022, que va rebutjar l’oposició
en bloc, quedaran aprovats automàticament el 5 de febrer.
Els republicans s’han reunit
aquests dies amb la resta de
partits per analitzar les opcions,
també amb el PSC. Davant la
negativa dels socialistes a donar
suport a una majoria alternativa,
han decidit no impulsar la moció de censura. Faura ha recordat que el PSC no pot votar-hi
a favor perquè ha donat suport
als pressupostos, però es podria
abstenir i acceptar altres escenaris, com entrar al nou govern

a posteriori si donen suport al
canvi. Finalment, Faura ha advertit a Roigé que no acusi els
grups de l’oposició de bloquejar els comptes perquè assegura que es van presentar “tard” i
que a partir del 10 de desembre
ja s’havien de prorrogar els del
2019. “La situació que li ha gene-

Els republicans
defensen que sense el
PSC, que governa amb
Junts, una majoria sòlida
alternativa és
“impossible”. “No estem
davant d’una veritable
moció de censura, sinó
d’un ball de cadires”

rat l’oposició ha posat en relleu
la feblesa del govern municipal,
però de cap de les maneres ha
perjudicat la situació de les finances municipals perquè els
pressupostos ja anaven fora de
termini. La circumstància que
ens trobem és 100% responsabilitat de la manera de fer del govern Roigé”.
Per la seua part, Movem Tortosa ha lamentat l’anunci d’ERC de
no dona suport a una moció de
censura per desbancar l’alcaldessa, Meritxell Roigé, després
de la seva derrota en la qüestió
de confiança de dimecres passat. Tot i assegurar que la decisió no resulta “una sorpresa”, el
portaveu municipal de la formació, Jordi Jordan, ha recordat
que és la “tercera vegada” des de
2015 que els republicans rebutgen donar el pas de “formar un
govern progressista“. Una estra-

tègia, considera la formació en
un comunicat, que s’ha pres per
“motius estrictament partidistes
que no tenen res a veure amb
els interessos generals de la ciutat” i, més concretament, per
“evitar un govern encapçalat per
Movem Tortosa excusant-se en
una hipotètica falta d’estabilitat”.
D’altra banda, la CUP acusa ERC
“d’impossibilitar un altre cop”
un canvi de govern municipal
a Tortosa. Els anticapitalistes
lamenten “el tacticisme i les
excuses” de Faura per no presentar la moció de censura. Per
últim, El regidor de Ciutadans a
l’Ajuntament de Tortosa, Miquel
Àngel Albacar, considera que
és impossible construir un govern municipal alternatiu amb
un projecte sòlid, després de la
negativa d’ERC a presentar una
moció de censura a l’alcaldessa.
(ACN)

Arrenca la primera temporada del Teatre Auditori Felip Pedrell
després de l’any de la capitalitat cultural catalana
Després que Tortosa tanqués
l’any de la Capital de la Cultura Catalana 2021, el Teatre
Auditori Felip Pedrell presenta la nova temporada gener-maig 2022. Una programació marcada per un nom
referent al cinema i al teatre
com és l’actor José Sacristán,
que portarà a Tortosa l’obra
‘Señora de rojo sobre fondo
gris’, adaptació de l’obra de
Miguel Delibes amb la qual el
veterà intèrpret ha recollit les

millors crítiques amb un monòleg carregat de dolor i de
desencant. de José Sacristán,
la programació incorpora altres
grans noms de l’escena com

José Sacristán i una
proposta de dansa amb
textos de García Lorca,
els plats forts

Pep Tosar, que portarà a l’escenari del Teatre Auditori Felip
Pedrell l’espectacle de dansa
‘Federico García’, una proposta que integra dansa i música,
poesia i testimoni, amb tota
la màgia i la força de l’univers
lorquià, o el de l’actriu Nora
Navas, que forma un triangle
femení amb la tensió escalant
en una comèdia d’embolics dirigida per Sílvia Munt.
A la imatge, el regidor de Cultura, Enric Roig.

amposta
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ACTUALITAT
Empresaris i inversors rescaten naus
industrials en mans de bancs per reactivar
l’activitat a Amposta
Empresaris i inversors han rescatat a Amposta una quinzena
de naus en mans dels bancs.
Segons informa l’Agència Catalana de Notícies, un grup
d’empresaris, representats per
un gestor immobiliari, han adquirit catorze naus i tres parcel·les del polígon de Tosses, que
no han funcionat mai i que tenen pendent de finalitzar l’obra
de construcció. Les llogaran o
vendran a petits negocis que
busquen ampliar les seves instal·lacions en terrenys industrials i mantenen contactes amb
diverses empreses perquè s’hi
puguin instal·lar. D’altra banda,
AgroDelta ha comprat l’antiga
fàbrica de cartó de Medesa, a
l’avinguda Santa Bàrbara d’Amposta. L’empresa agrònoma de
fertilitzants i fitosanitaris s’hi

planta. “Són naus bastant bones
per posar-hi petits tallers, per
exemple, de ferreteria. Alguns
empresaris de la ciutat estan
en sòl rústic i no poden créixer i ara podran anar al polígon,
comprant o llogant les naus”, ha
destacat Tomàs.
El consistori s’ha compromès a
facilitar els tràmits urbanístics
necessaris per reactivar les instal·lacions. Foto: ACN

traslladarà més endavant i podrà posar en marxa noves línies
de negoci. l’alcalde d’Amposta,
Adam Tomàs, reconeix que hi
ha “mancança” a la ciutat d’instal·lacions per a petites empreses. Les naus de Tosses forma-

ven un únic actiu bancari que
el fons d’inversió volia vendre
en bloc, i tot i que “feia temps
que s’intentava comprar, no
era fàcil adquirir-les totes”. Es
tracta de naus de dues plantes,
de 500 metres quadrats cada

AgroDelta adquireix
l’antiga fàbrica de cartó
de Medesa i un grup
d’inversors llogarà
o vendrà 14 naus de
Tosses
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AJUTS A LES
ASSOCIACIONS
DE FAMÍLIES
D’ALUMNES
L’Ajuntament d’Amposta aprova l’atorgament de prop de
20.000 euros a vuit associacions de famílies d’alumnes dels
centres d’educació primària i
secundària públics i d’escoles
de música de la ciutat. Uns
ajuts que serviran per fomentar la realització d’activitats per
als cursos 2020-21 i 2021-22.
La regidora d’Educació, Núria
Marco, detallava que “la finalitat d’aquestes subvencions és
fomentar i reforçar la realització, per part de les associacions
de pares i mares (AMPA) i les
associacions de famílies (AFA),
d’activitats que promoguin la
integració i la cohesió social des
de la vessant educativa”.
En la mateixa línia, al pressupost municipal del 2022 també
es va incorporar una línia
d’acció de 33.000 euros per
contractar monitors i monitores de menjador per a infants
amb Necessitats Educatives
Especials.
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MÉS
NOTÍCIES
ROQUETES I
JESÚS ANUL.LEN
LA CELEBRACIÓ
DE SANT ANTONI
L’incessant degoteig de casos
positius de Covid-19 i l’elevat
risc de rebrot de 3.881 punts
a la regió sanitària de les
Terres de l’Ebre, han portat a
l’Ajuntament de Roquetes i el
Patronat de Festes de Roquetes conjuntament amb l’EMD
de Jesús i la Secció de Festes
de Jesús, a prendre la decisió
d’anul·lar la celebració de la
tradicional festivitat de Sant
Antoni que estava prevista
celebrar el pròxim diumenge
23 de gener.

JESÚS
El literat jesusenc Joan Cid i
Mulet va traspassar el 10 de
gener de 1982 a Ciutat de
Mèxic, víctima d’una llarga
malaltia. Consegüentment,
aquest any 2022 fa 40 anys
del traspàs d’un homenot de
la catalanitat i un entusiasta
i heterogeni home de lletres.
Per commemorar l’efemèride literària es va organitzar
diumenge un acte en dos
indrets de Jesús: el cementeri i
l’avinguda Cid i Mulet.

SALES RENUNCIA
A L’ACTA DE
REGIDORA
Mònica Sales va anunciar
aquesta setmana a través de
xarxes socials que renuncia a
l’acta de regidora després “de
6 anys i mig apassionants.
Les meues obligacions com a
portaveu del grup parlamentari de Junts per Catalunya
no em permeten fer la faena
com a mi m’agrada fer-la,
amb el rigor i l’exigència que
mereix. Seguiré treballant
cada dia amb ells, ara des
de la banqueta! Però amb el
compromís intacte de sempre.
Gràcies a totes les persones
que us heu relacionat amb mi
com a regidora i que m’heu fet
sentir útil i també facilitadora
de moments”.

baix ebre

DELTEBRE
L’Ajuntament atorga 80.000 euros en ajuts
socials durant l’any 2021
Aquest inici del mes de gener,
l’Ajuntament de Deltebre ha
efectuat el balanç dels diferents
ajuts socials atorgats durant
l’exercici anterior. Segons informa l’Ajuntament, en aquest sentit, en total s’han adjudicat fins a
389 ajuts per un import econòmic que s’eleva als 79.700,75€
i que han permès ajudar a les
famílies del municipi. Els ajuts
que atorga l’Ajuntament es
concreten amb ajuts per al pagament dels tributs municipals,
per a activitats extraescolars,
per a l’accés a l’escola bressol,
per urgència social, per a la tarifa social de l’aigua i, finalment,
per a l’EuroDelta, la moneda de

Deltebre que també compleix
amb la vessant de dinamitzar el
comerç local i de proximitat.
Les xifres d’aquest any 2021 són
força superiors respecte a les de
l’any anterior, sent aquest 2021
l’any en el qual s’han donat
més ajuts i s’ha invertit més per
ajudar a les famílies. De fet, en
comparació a l’any 2020, s’han
atorgat 158 ajudes més (389 al
2021 i 231 al 2020) i s’han distribuït 34.853€ més (79.700€ al
2021 i 44.847,25€ al 2020). Al
mateix temps, cal esmentar que
aquests ajuts “es van posar en
funcionament des de l’arribada de l’actual govern municipal
l’any 2015”.

“Gairebé el doble de l’any anterior”

La NASA alerta que la forma del delta de l’Ebre
ja està controlada pel mar i no pel riu
La NASA afirma que l’estat i la
forma del delta de l’Ebre han
deixat d’estar controlats pel riu
i que ho estan ara per les onades del mar. Un estudi comparatiu amb fotografies dels
satèl·lits Landsat 5 i Landsat 8
demostra que l’illa triangular
de la desembocadura de l’Ebre,
prop de Riumar, a Deltebre,
s’ha retirat “diversos centenars
de metres”. La comparació
s’ha fet amb imatges del 1984
i del 2021. L’augment del nivell
del mar i les freqüents i intenses tempestes han comportat
“el retrocés més gran” que ha
patit el litoral deltaic.
L’agència estatunidenca recorda que el pla del govern
espanyol, per adquirir terrenys

Un estudi amb imatges
de satèl·lit demostra
que la desembocadura
de l’Ebre retrocedeix
centenars de metres

i ampliar la zona d’esmorteïment, suposarà la compra de
terres més gran a Europa per
mitigar el canvi climàtic.

No és la primera vegada que
la NASA publica un article o
estudi sobre el delta de l’Ebre,
però com ha apuntat Carles

Ibáñez, coordinador de la línia
de canvi climàtic del centre
tecnològic Eurecat, cada cop
són més els organismes internacionals que mostren el seu
interès per la situació del sistema deltaic.
La foto és del delta de l’Ebre
de l’Observatori de la Terra de
la NASA, feta des del satèl·lit
Landsat 5 el 1984. (ACN)

Jordi Gaseni es reuneix a Brussel·les com a president de
l’AMI per celebrar el desè aniversari de l’entitat
L’Associació de Municipis per
la Independència (AMI) va celebrar el seu desè aniversari,
complert al desembre, amb
una trobada a Brussel·les de
tots els presidents de l’entitat,
per tal que hi pugui assistir Carles Puigdemont. A la trobada
també hi va assistir l’alcalde de
Montblanc, Josep Andreu, que
va substituir Puigdemont quan
va ser escollit el 2016 president
de la Generalitat, i Neus Llove-

ras, relleu d’Andreu mentre era
alcaldessa de Vilanova i la Geltrú. També l’alcalde del Port de
la Selva i senador, Josep Maria
Cervera, que ha estat el penúltim president de l’entitat abans
de passar el testimoni a l’alcalde
de l’Ametlla de Mar, Jordi Gaseni. (La Cala Ràdio)

Associació de Municipis
per la Independència

anunci
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MÉS
NOTÍCIES
XERTA
Aquest dimarts s’ha procedit
a instal·lar dos cartells de
promoció turística amb el nom
de Xerta que estan formats
per planxes d’acer pintades
amb els colors del taronger de
l’escut de Xerta: un amb verd
sinople i l’altre amb taronja.
Segons informa l’Ajuntament, el “photocall” de color
verd s’ha instal·lat a un lloc
molt emblemàtic del poble,
al passeig del Riu, al costat
de l’Embarcador, i el de color
taronja a l’àrea de descans
de la C-12 situada al costat de
l’entrador de les Moreres.
Els disseny dels rètols ha anat
a càrrec d’Antoni Balada qui
ja ha fet treballs similars a
altres poblacions del territori.
“Aquest ha volgut jugar amb
la forma de la X per crear
dos fletxes que s’apunten i
vol significar que la vila de
Xerta és punt de trobada del
territori com a població situada
geogràficament a una zona
central de les Terres de l’Ebre”.
Aquesta acció ha comptat amb
el suport de la Diputació.

CONSELL
COMARCAL
‘‘12 mesos, 12 plats de quilòmetre zero. Baix Ebre, terra
d’alimentació sostenible’
Les Terres de l’Ebre produeixen
carxofes des de la meitat del
s. XIX, quan van arribar a les
nostres terres amb el regadiu.
En l’actualitat gairebé tot el
cultiu de la zona es localitza
principalment a les poblacions
de l’interior del Baix Ebre. “Al
gener, Carxofa de l’Ebre”.

baix ebre

ROQUETES
Llibertat provisional per a dos investigats més
per la mort violenta d’un jove
La titular del jutjat número 5
de Tortosa ha pres declaració aquest dimarts a dos nous
detinguts per la mort violenta
d’un jove a Roquetes, el passat
4 de gener.
La jutge ha decretat per a
aquests dos investigats la llibertat provisional amb mesures
cautelars. Han de comparèixer
cada setmana al jutjat, se’ls ha
retirat el passaport i tenen prohibit sortir del territori.
La magistrada també ha acordat modificar la situació personal per tres dels primers set
detinguts, que es trobaven en
situació de presó provisional
des de divendres.
Finalment, n’ha acordat la llibertat provisional amb les mateixes cautelars que als dos

nous arrestats.
La causa està oberta per un delicte d’assassinat i ja s’ha aixecat el secret de sumari.
Són nou ja els detinguts que
haurien pres part en l’assalt de
la casa que ocupava la víctima
al centre de Roquetes, tots ells
investigats com a presumptes
autors d’un delicte d’assassinat.
Un dels ocupants de l’habitatge, que va poder fugir, va avisar
la policia i els efectius d’emergències que van descobrir al
carrer el cos del jove de 26
anys, després de precipitar-se
des d’un pis de l’edifici i amb
dos ganivetades a l’esquena.
Els efectius del SEM no van poder fer res per salvar-li la vida.
(ACN). Foto: ebredigital.cat

També queden en llibertat tres dels set detinguts
que van ingressar a presó per l’assassinat

L’Ametlla de Mar presenta l’agenda
gastronòmica pel 2022
L’Ametlla de Mar presenta el
seu calendari gastronòmic pel
2022. Una agenda que preveu
totes les cites gastronòmiques
consolidades, sempre que la
pandèmia i les restriccions ho
permetin. El 2021 es van poder dur a terme totes les jornades, valorades positivament
tant pels restauradors com per
l’Àrea Municipal de Turisme,
excepte les diades que no es
van poder celebrar i que s’espera reprendre-les enguany.
La primera parada serà d’aquí
a pocs dies, concretament de
l’11 de febrer al 13 de març,

amb les Jornades de la Galera que es realitzen simultàniament a les quatre Viles Marineres de les Terres de l’Ebre.
Una cita que s’enganxarà amb
la ruta de tapes on ‘Tot s’hi val’,
de l’11 al 20 de març, als bars
de la població.
(La Cala Ràdio)

La primera parada
seran les Jornades de la
Galera de l’11 de febrer
al 13 de març

Aldover, Tivenys i Camarles, municipis que més
van invertir en cultura l’any 2021
Segons les dades que ha fet
pùbliques el portal de Transparència de la Generalitat,
Aldover és la població de la
comarca del Baix Ebre amb
una inversió més alta en cultura (18,44 %), seguit de Tivenys i de Camarles, municipi aquest darrer que amb
3.220 habitants censats, ha
invertit un 8,36% del total del
pressupost, un pressupost
d’un total de 3.669.722,48 €.

En quarta posició està Xerta,
seguit de l’Ametlla, Paüls, El
Perelló, Roquetes, Alfara...

Dades públiques
al portal de
Transparència de la
Generalitat

montsià
LA RÀPITA
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ALCANAR

Ajuts vinculats a l’educació
193 beques de
transport a estudiants d’infants i joves
de cicles superiors i
graus universitaris
L’Ajuntament d’Alcanar va aprovar a finals de desembre l’atorgament d’un paquet d’ajuts vinculats a l’educació dels infants
i el jovent del municipi amb
un import de 60.293 euros, als
quals s’hi ha presentat 426 famílies. Maribel Ramon, regidora

L’Ajuntament de la Ràpita ha
atorgat aquest mes de gener
les beques de transport a un
total de 193 estudiants de cicles superiors i graus universitaris. El pressupost destinat a
assumir les beques de transport
ha estat de 33.000 € i com en
els darrers anys, cada estudiant ha rebut un ajut que oscil·
la entre els 50 i els 300 euros,
dependent de la distància del
centre educatiu on va cursar
els estudis el curs 2020-2021

amb la Ràpita.
La regidora d’Educació, Èrika
Ferraté, explica que “aquestes
beques pretenen beneficiar el
jovent rapitenc que marxa a
estudiar fora de la Ràpita els
estudis superiors.
Al mateix temps, és una recompensa a l’esforç i el treball que
implica la formació superior,
molts cops lluny de casa i, ara
encara més, amb les complicacions que ha suposat la pandèmia”.

Encesa de torres a la mediterrània
pels drets humans

La Ràpita, com Alcanar i Amposta, se suma aquest any a
l’Encesa de torres, talaies i talaiots de la mediterrània pels drets
humans impulsat des de Mallorca i coordinat per l’Institut Ramon Muntaner.
L’encesa, que tindrà lloc simultàniament arreu dels territoris
de parla catalana el proper dissabte 15 de gener, vol reivindicar
el patrimoni històric i cultural i
sensibilitzar la població sobre la
situació al mar Mediterrani.
L’acte recrea la comunicació visual que tenia lloc entre torres

9

de guaita, les quals eren, essencialment, un recurs d’autodefensa i que ara amb aquesta
acció es converteixen en punts
de llum, en fars d’acollida que
mostren el camí.
Així ho exposa la regidora de
Cultura, Èrika Ferraté, qui exposa que “ens adherim a aquesta
iniciativa d’il·luminar de manera
simbòlica la Torreta perquè des
de la Ràpita estem compromesos en la reivindicació i la defensa dels drets humans, així
com en posar en valor la protecció del patrimoni”.

d’Educació, explica que “la finalitat dels ajuts és donar un cop
de mà a les famílies en la cobertura de les despeses derivades
dels estudis dels seus fills pel
que fa a l’assistència a llars d’infants, l’adquisició de llibres o el
transport”. L’alcalde, Joan Roig,

diu que “tal com indica el nostre
pla de govern, continuem donant suport a les famílies en tot
allò que està al nostre abast. Els
ajuts són una recompensa pel
treball i esforç dels xiquets i xiquetes, especialment en aquesta època de pandèmia”.

10
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ALCANAR

ALCANAR

Finalitzen les obres d’ampliació i
millora de l’antic escorxador

Subvenció del
Departament
de Cultura

L’Ajuntament d’Alcanar ha finalitzat les obres d’ampliació,
reforma i millora de l’edifici de
l’antic escorxador, que alberga la seu de l’Agrupació Municipal Canareva (AMC). El projecte es va adjudicar el mes
d’abril d’enguany a la mercantil Moiras Serviobra, SL, per un
import de 95.232,51 euros (IVA
inclòs).

L’obra ha rebut una subvenció
de 30.000 euros de la Diputació de Tarragona “per a la
millora i ampliació de l’antic
escorxador municipal”, amb
un import del 31,50 % del cost
total. La resta ha estat finançada per l’Ajuntament d’Alcanar.
L’alcalde, Joan Roig, destaca
que “aquesta actuació, junta-

SANT JAUME ULLDECONA
Tasques de
Reconstruint el
neteja del
Món: la Nostra
lateral de l’AP7
Història
en diversos
trams del
terme

L’exposició “Reconstruint el
Món: la nostra història”, és
una iniciativa del SIAD, el Servei d’Informació i Atenció a les
Dones del Consell Comarcal
del Montsià, amb la col.laboració dels ajuntaments de la
comarca que posa en valor
12 dones montsianenques.
“Aquesta setmana destaquem
a Pepita Llambrich Magrinyà
(1948) com a dona significativa en el nostre relat i en la
història del seu municipi, Sant
Jaume d’Enveja. Pepita, als 16
anys de manera autodidacta aprèn sastreria. Als 29 anys
s’interessa per l’art i estudia
durant 5 anys ceràmica artística a Barcelona. Imparteix classes a diferents associacions de
mestresses de casa i posteriorment crea el seu propi
taller on fa seminaris oficials.
Guanyadora del ‘Premi al valor
Femení’ de Sant Jaume”.

La Demarcació de Carreteres de l’Estat, del Ministeri de
Transport, Mobilitat i Agenda
Urbana, està efectuant treballs de neteja de tot el lateral
de l’autopista AP7 en diversos
trams del terme després dels
aiguats de l’1 de setembre.
Entre altres, s’han dut a terme
feines de desbrossament entre
la via principal i el camí lateral,
poda d’arbrat, neteja de col·
lectors i passos d’aigua, i s’han
deixat les aigüeres en condicions per poder absorbir noves
avingudes i riades. Aquesta és
una de les tasques que es van
demanar a altres administracions per part de l’Ajuntament.

ment amb les obres de reforma de l’EMMA i de creació del
conservatori, la construcció
del nou auditori i l’impuls del
grau de Discjòquei i So, són
els passos per a assolir aquest
model de poble que defensemen el nostre pla de govern,
basat en la cultura i la música
com a motors de desenvolupament social i econòmic”.

“Per a l’AMC ha
representat una millora
molt important, ja que
en l’anterior sala d’assaig
es feia complicat poder
assajar per un tema de
capacitat”

LA SÉNIA
Cremen per
complet dos
vehicles
La Matinada de dissabte passat, els Bombers van rebre un
avís per un cotxe que cremava,
causant petites explosions, al
carrer de la Verge de Pallerols, a
La Sénia. El foc va afectar també al bloc de pisos que es troba
just davant del cotxe incendiat.
Les flames van afectar la porta de fusta d’entrada, la planta
baixa i el balcó del primer pis
de l’edifici. Tanmateix, els veïns
no van quedar atrapats i van
poder sortir sense més problemes. El foc va afectar també
al cotxe que estava estacionat
davant del que es va incendiar
i aquest també va cremar completament.
El Cos de Bombers va actuar
per extingir les flames als cotxes i a la porta i mobiliari de la
planta baixa del bloc. Un veí
fou atès pel SEM per inhalació
de fum sense que es necessités
que fora traslladat a un hospital.

Complex
Esportiu:
Reobertura de
la piscina
Cesport va informar que la reobertura de la piscina s’ha fet
aquesta setmana, concretament dilluns passat dia 10 de
gener del 2022, després de
les actuacions dutes a terme
en la instal.lació.
“La intervenció realitzada per
per pintar l’estructura ha estat
excel·lent, però ara el servei
de manteniment ha necessitat
una setmana per realitzar el
manteniment anual pertinent
al vas de la piscina, poder-la
omplir i escalfar a la temperatura adient”.
Així mateix, aquesta setmana, segons informa Cesport,
també s’han reactivat tots els
cursets de natació, mantenint tots els grups i hores que
al mes de novembre estaven
establertes i que ara es reactiven.

Els forts aiguats de l’1 de setembre de 2021 van causar
greus afectacions a diferents
equipaments públics d’Alcanar, entre aquests, la Biblioteca Trinitari Fabregat. En
concret, aquest edifici es va
veure afectat per les filtracions ocasionades per la gran
quantitat d’aigua acumulada a la terrassa de la segona
planta, fet que va provocar
danys de diversa consideració a tres plantes de l’edifici. Tot plegat suposa una
despesa de 23.284,11 euros.
A hores d’ara ja s’han efectuat els treballs més urgents
d’electricitat i de guixaire. La
resta d’obres es preveu que
es duguen a terme en els
pròxims mesos.

S BÀRBARA
Continua la
polèmica per
les obres de
l’Ajuntament
La distribució dels pressupostos encara genera polèmica.
Especialment, entre els grups
que pensen que la de l’ajuntament no és una obra prioritària i que s’haurien d’invertir
amb la finalització del barranquet. L’alcalde, a la Plana Ràdio, ha respòs al grup d’ERC:
“que donen solucions en lloc
de dir que l’obra no és prioritària”. Antonio Ollés recorda
que des del 2014 no han parat
mai les obres d’arranjament
de la zona del barranquet. El
grup de Junts no tenim cap
“dèria” per acabar-la, si fora
obsessió, ja fa anys que estaria
finalitzada. Lo que sí que sembla una “dèria” és que el grup
d’ERC a Santa Bàrbara no vol
acabar-la. Si no la fem, què
s’ha de fer? Deixem allí tota la
inversió i un edifici al mig de la
plaça desaprofitat?”. Per finalitzar la fase V de l’ajuntament,
el consistori proposa demanar
un crèdit de 200.000 euros
que per a l’oposició suposarà
endeutar el futur govern que
surti el 2023. (La Plana Ràdio)

ribera/terra alta
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CORBERA D’EBRE

GANDESA

Conveni entre els governs català i valencià per
treballar junts en les polítiques de memòria històrica

Nou escut
oficial de la
Ciutat

El govern català i valencià han
posat a rodar el conveni per
col·laborar en polítiques de memòria històrica. Segons informa
l’ACN, la consellera de Qualitat
Democràtica valenciana, Rosa
Pérez, ha assenyalat que el País
Valencià va “endarrerit” respecte
a Catalunya i que es “un exemple” per desplegar la feina iniciada el 2015 per obrir fosses i
identificar les víctimes amb un
banc d’ADN. El govern valencià
també vol conèixer el funcionament del Memorial Democràtic
perquè s’hi pugui emmirallar

Catalunya i el País
Valencià intercanviaran
dades genètiques per
identificar els
desapareguts de la
Guerra Civil

l’Institut de Memòria Democràtica valencià. Una de les col·laboracions més importants serà
l’intercanvi de dades genètiques
per trobar els desapareguts a
banda i banda del riu Sénia,
com és el cas d’un familiar de la
mateixa consellera de Justícia,
Lourdes Ciuró. La consellera
valenciana i el seu equip han vi-

TERRA ALTA MÓRA D’EBRE
Programa
de Treball i
Formació 2021
El Consell Comarcal de la Terra Alta ha iniciat el Programa
de Treball i Formació 2021
MG45 i DONA a través del qual
s’han pogut contractar quatre
treballadors que estaran ocupats durant dotze mesos a jornada completa. Es tracta d’un
pla d’ocupació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
(SOC) que té la finalitat d’impulsar l’experiència laboral de
les persones participants i de
millorar la situació socioeconòmica de la zona.
Aquestes contractacions s’han
dividit en dues línies: dos contractes per a la línia Majors de
45 anys i dos més per a la línia
Dona. Les tasques que realitzaran aquests treballadors seran
les de manteniment de la Via
Verda i d’espais situats en altres
rutes turístiques de la comarca.

VIII Ruta Tapa
Porca 2022

Coincidint amb Sant Antoni,
des d’avui divendres, dia 14,
fins al 30 de gener, a Móra
d’Ebre, es podrà gaudir de la
VIII Tapa Porca on es poden
degustar elaboracions amb ingredients provinents del porc
a 12 establiments de Móra
d’Ebre.
“Pots obtenir la teva butlleta als
diferents establiments participants: Poliesportiu, Restaurant
Al Lio, Hostal Gastronòmic La
Creu, Cafè Comarques, Bar
Avenida, Turú, Bar Megalític,
Free Man, Llamineries, Cafè
Noisette, Pizzeria Carussos’s
Maridatge de vins de la Ribera
al 7 de Ribera. Aquesta serà la
vuitena edició de la Ruta Tapa
Porca morenca”.
Més informació a la plana 13.

sitat les Terres de l’Ebre acompanyats de Ciuró. Primer han
conegut el Poble Vell de Corbera, Bé Cultural d’Interès Nacional 2 i amb un projecte llest
per consolidar-lo i millorar-lo.
També han visitat el centre d’interpretació 115 dies, a Corbera, i
el Memorial de les Camposines,
a la Fatarella. (ACN)

La consellera valenciana
i el seu equip han
visitat les Terres de
l’Ebre acompanyats per
la consellera de Justícia,
Lourdes Ciuró

FLIX

ASCÓ

Conveni de
col.laboració
entre ERCROS i
l’Ajuntament

Festa de
Sant Antoni

El batlle de Flix, Francesc Barbero, i el director de la fàbrica
d’Ercros de Flix, Jaime Molina, han signat un nou conveni
de col·laboració per la liquidació de l’ICIO (Impost sobre
Construccions,
Instal·lacions
i Obres). Amb la pròrroga del
conveni, Ercros realitza una
aportació econòmica a l’Ajuntament corresponent a l’exercici del 2022 i el 2023 i que es
destina íntegrament a l’Escola
Bressol, a l’Escola de Música i a
la Reserva Natural de Sebes. Per
aquest motiu, també han assistit
a la signatura els directors dels
centres educatius, Alfons Guiu
i Naomi Zamora, i el president
del Grup Natura Freixe, Oscar
Bosch.

Tot i la situació d’incertesa, a
nivell sanitari, “que no podem
preveure ni controlar, som
optimistes i dins de les possibilitats volem que aquests
dies siguin festa!, Hem persistit i buscat alternatives per
a que la nostra població pugui gaudir d’una festa major
d’hivern segura i adaptada a
les circumstàncies”. D’aquesta
forma, dins de les possibilitats
del moment, s’han programat
actes que ja van començar
ahir dijous i que duraran fins
diumenge. No faltaran les corrides al circuit de Sant Antoni
ni els 3 Tombs. Avui divendres
(18h), pregó a càrrec de la senyora Ma Teresa Martorell. Seguidament, es durà a terme
l’encesa de la foguera per part
del pubillatge de l’any 2020 i
2021, la pregonera, el mossèn,
les autoritats i el clavari i la clavària junt amb els majorals i les
majorales.

La Generalitat de Catalunya
va aprovar el Reglament dels
símbols dels ens locals de Catalunya (decret 263/1991 de
25 de novembre).
El 23 de febrer de 1996,
l’Ajuntament de Gandesa va
rebre la primera proposta de
l’escut heràldic del municipi
per part de la Generalitat.
Des de llavors l’Ajuntament ha
treballat en diferents propostes per adequar l’escut de la
ciutat a la legislació vigent.
Segons explica el consistori gandesà, el 27 de març de
2018, el ple de l’Ajuntament
va acordar iniciar l’expedient
d’adopció de l’escut heràldic
del seu municipi.En sessió
de 19 de juliol de 2021, el Ple
de l’Ajuntament va adoptar
l’acord d’aprovar l’escut heràldic municipal amb el quòrum de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de
la corporació.
El 20 de desembre de 2021
el DOGC publica la resolució PRE/3823/2021, on dona
conformitat a l’adopció de
l’escut heràldic del municipi
de Gandesa, d’acord amb la
Legislació vigent (Reglament
del símbols dels ens locals de
Catalunya) i la normativa heràldica, organitzat i blasonat
de la manera següent: Escut
caironat: de porpra, un guant
sinistre, contrapalmellat i revessat d’argent. Per timbre,
una corona mural de ciutat.
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MÉS
NOTÍCIES
MALESTAR AMB
L’HORARI DEL
PROGRAMA
El dilluns de la setmana que
ve, 17 de gener, es farà el
programa d”El Foraster” de
Paüls a TV3. Aquesta setmana, des de l’Ajuntament del
municipi, “hem transmès el
nostre malestar al director de
TV3 per l’horari d’emissió del
programa, ja que a les 22.45h
és molt tard. Una queixa que
molts veïns i veines també ens
heu fet arribar”.

TIVENYS
L’Ajuntament ha agraït a “tota
la gent que heu participat al
primer concurs de fotografia i
al Foto Club de Tivenys per la
valoració de les fotografies”.
Des del Foto Club Tivenys
“després de valorar totes les
fotografies presentades al concurs hem triat la Guanyadora.
La veritat és que hi havia moltes fotografies però si seguim
el criteri de que havien de ser
fotografies de carrer (street
photo) això ha sigut més
complicat ja que moltes fotografies eren més de paisatge
o que no tenien a veure amb
la temàtica del concurs. Així
després de valorar aspectes
com composició, qualitat de la
fotografia i que la fotografia
representa un lloc emblemàtic
del nostre poble per ser una
de les primeres imatges que
els visitants veuen a l’arribar a
Tivenys. Moltes gràcies per la
feinada i valoració i enhorabona a Maria Ginovart i gràcies a
tota la gent que ha participat i
així seguir visualitzant els encants del nostre poble”. Nota i
foto: Facebook Ajuntament de
Tivenys.

terres de l’ebre

TV3
‘El Foraster’ aterra a Paüls,
“el poble més musical de Catalunya”
Es diu que a Paüls, rere cada
porta hi ha un músic. I en
Quim Masferrer tindrà ocasió
de comprovar fins a quin punt
sona bé la partitura d’aquest
poble del Baix Ebre: una xaranga que ha actuat a indrets ben
llunyans, una coral formada per
gent apassionada pel cant, i en
Domingo, un veterà saxofonista que afirma que Paüls, sense
la música, seria un poble trist.
Però el fet és que a Paüls hi
ha molt més que notes musicals. Al voltant de l’ermita de
Sant Roc, les famílies s’ajunten
per celebrar les grans ocasions
en els seus “corros” de pedra.
Al mercat setmanal, tres vells
amics reparteixen rialles i remeis populars a qui els vulgui
escoltar. L’Abdon i l’Isidre, dos
germans que fa més de 25 anys
que tiren endavant la modesta Paüls Televisió, autèntica
memòria històrica del poble.
A més, el jovent del poble, la

peculiar colla dels Visinfuà, tenen un embolic de por amb els
seus propis noms. I com a final
de festa, tots els veïns sortiran
als balcons per cantar i tocar
una cançó, igual que van fer
durant el confinament de març
de 2020. Una actuació única al
poble més musical.
Nota: TV3. Foto: Ajuntament de
Paüls

El dilluns de la
setmana que ve, 17
de gener, es farà
el programa “El
Foraster” de Paüls a
TV3 (22.45 hores)
Un instant de la gravació del programa. Facebook Ajuntament de Paüls.

Flix planta 1.800 arbres i arbustos
L’Hospital Comarcal Móra d’Ebre
per reforçar la reforestació de la
inicia les obres d’ampliació i millora
zona incendiada a l’Ermita del Remei
de l’àrea quirúrgica
La Fundació Repsol, a través
de l’empresa Sylvestris i amb la
col·laboració de l’Ajuntament
de Flix han reforçat les tasques de repoblament forestal
del terreny de 10,5 hectàrees,
afectat per l’incendi de 2019 a
la finca de l’Ermita del Remei.
En la primera fase el 2020 es
van plantar 4.250 espècies
d’arbres i arbustos a la zona

obaga i 1.000 a la solana i ara
s’ha revisat el terreny per detectar i reemplaçar els exemplars fallits. S’han plantat 1.800
exemplars nous i per fer-ho,
s’han contractat 6 persones
del municipi. Les espècies
plantades són arbocers, olivers
silvestres, pins blancs, olivelles, garrics, llentiscles, boixos,
alzines i ginebres. (ACN)

Aquest projecte s’emmarca
dins el pla d’inversions del
CatSalut previst per a l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre,
que des del passat 1 de juny
és gestionat per l’empresa
de dret públic Salut Terres de
l’Ebre.
La inversió prevista des del
Salut per a aquesta primera
fase és de poc més d’un milió

d’euros entre obra i equipament.
La següent fase, prevista per
aquest mateix 2022, comportarà una modernització dels
quiròfans i de l’àrea quirúrgica
en general, una humanització
dels espais destinats al procés
de part, així com una ampliació de la Unitat de Recuperació Post-anestèsica (URPA).

Empresa i treball destina 1,4 MEUR per a Formació Professionals
Dual i a Projectes Singulars de les Terres de l’Ebre
Empresa i Treballa, a través
del Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC), ha atorgat
1.441.921 euros als programes de Formació Professional Ocupacional (FPO) Dual
i a Projectes Singulars a les
Terres de l’Ebre, dos programes que faciliten l’accés del
jovent al mercat laboral i que
beneficiaran prop de 200 joves ebrencs. El programa FPO
Dual s’atorga al Consell Co-

marcal del Baix Ebre, la Cambra
de Comerç de Tortosa i l’Ajuntament d’Amposta els Projectes Singulars són per a la Fundació Antonio Jiménez, Anem
per Feina 22 de l’Ajuntament de
Tortosa i la Fundació Diagrama.
L’FPO Dual suposa la contractació de 44 joves i 4 professionals i Singulars reforçarà l’ocupabilitat 140 persones joves,
entre 16 i 29 anys, sense feina
ni estudis.

FOTO: FP Dual - educaweb.

anunci
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MÉS
NOTÍCIES
UN 20% MÉS DE
FAMÍLIES DE
TARRAGONA I
L’EBRE DEMANEN
AJUDA A CREU
ROJA PERQUÈ
ELS SEUS
INFANTS REBIN
JOGUINES
El nombre de persones que
han sol·licitat ajuda a la
Creu Roja perquè entreguin
joguines als menors que tenen
a càrrec ha incrementat un
20% al Camp de Tarragona
i les Terres de l’Ebre. Creu
Roja Joventut ha repartit
més d’11.600 joguines a 3.325
infants vulnerables de territori
i també s’ha encarregat de
recollir, classificar i distribuir-les pels municipis on dona
cobertura. Les conseqüències
de la pandèmia han perpetuat i
agreujat la situació de les famílies més vulnerables i la campanya permet garantir el dret
al joc i l’accés a joguines noves
dels infants, element essencial
per garantir el seu desenvolupament integral, intel·lectual i
motriu, i que suposa un eix de
socialització fonamental. La
Campanya de Joguines de Creu
Roja està oberta tot l’any perquè els infants puguin estrenar
una joguina independentment
de la situació econòmica de les
seves famílies. Són joguines
no bèl·liques, no sexistes, sostenibles i que, preferentment,
fomentin el joc cooperatiu.

terres de l’ebre

L’AMPOLLA
Reconeixement per a la
doctora Anna Sánchez
L’ampollera Anna Sánchez Caballé ha rebut el ‘Premio Larramedi sobre biblioteques virtuals
i humanitats digitals: enfocament metodològic i anàlisis de
casos d’estudi’ que atorga la
Real Academia de Doctores
de España per la tesi ‘La competència digital dels estudiants
universitaris: conceptualització
i avaluació. El cas de la URV’.
En el premi es podien presentar tots els doctors i doctores
de l’Estat espanyol amb tesis
defensades entre l’1 de juliol de
2020 i el 31 de juliol de 2021
amb una qualificació de ‘cum
laude’ i que encaixessin amb la
temàtica de la convocatòria.
👩La  tesi  doctoral  d’Anna  Sánchez, defensada a la Universitat
Rovira i Virgili (URV) durant el
mes de juliol de 2020, plantejava com a objectiu dissenyar
una estratègia institucional
per al desenvolupament de la

competència digital dels estudiants de la URV. El procediment es va estructurar en tres
fases. Una primera de revisió
sistemàtica de la literatura per
conèixer en profunditat l’àmbit
segons la literatura científica;
una segona d’anàlisi del nivell
de la competència digital dels
estudiants universitaris de la
URV; i una tercera d’anàlisi de
contingut dels plans d’estudi
dels graus de la Universitat. A
partir d’aquestes tres anàlisis i
amb els resultats obtinguts, la
tesi culmina amb la realització
d’una proposta institucional
per al desenvolupament de la
competència digital dels estudiants universitaris. Des de
l’Ajuntament “felicitem la doctora Anna Sánchez Caballé per
haver aconseguit aquest important reconeixement”.
Nota i foto: Facebook Ajuntament de l’Ampolla

Ha rebut el ‘Premio Larramedi sobre biblioteques
virtuals i humanitats digitals: enfocament
metodològic i anàlisis de casos d’estudi’ que
atorga la Real Academia de Doctores de España

L’Estat demanarà enguany l’ampliació de crèdit de
638 MEUR per pagar als bancs la indemnització pel Castor
L’Estat demanarà enguany una
ampliació de crèdit de 638 milions d’euros per fer front al
pagament als bancs que van
finançar la indemnització pel
projecte Castor, segons va ordenar una sentència del Tribunal Suprem.
El govern espanyol, que ja
va aprovar la mesura a finals
de desembre de 2020 amb
un Reial Decret, l’ha tornat a
incorporar recentment a un
projecte de llei de mesures de

suport econòmic i social per
la via d’urgència. Per fer front
al pagament de tot el deute,
1.351 euros més interessos,
s’ampliarà el crèdit fins aquesta
xifra a partir de la baixa d’altres
crèdits del pressupost estatal. El senador de Compromís,
Carles Mulet, ha censurat que
es prioritzi el pagament sense
voler investigar les causes del
fiasco del projecte.
Mulet ha criticat també que
el govern espanyol vulgui en-

deutar més la ciutadania amb
els bancs. “Els seus directius
estaran encantats amb aquesta
aplicació de crèdits multimilionària, quan el lògic i previsible
hauria estat que es paguessin
amb diners dels pressupostos,
de forma que en tot això no
només han guanyat Escal UGS
i els seus directius, sinó també
els bancs, quedant els consumidors de gas i l’electricitat
com els pagadors de la festa”,
ha reblat.

Junts, ERC i Bildu exigeixen a Brussel·les que “garanteixi una investigació
exhaustiva” dels atemptats de Barcelona
Junts, ERC i Bildu han exigit a
Brussel·les que “garanteixi una
investigació exhaustiva” dels
atemptats de Barcelona. En
una pregunta parlamentària,
els eurodiputats Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara
Ponsatí, Diana Riba, Jordi
Solé i Pernando Barrena han
instat la Comissió Europea a
actuar davant “la negativa de
les autoritats espanyoles a

investigar les circumstàncies
dels atacs i el rol del CNI”. En
paral·lel, han enviat una carta a
l’eurocomissari de Justícia, Didier Reynders, on l’alerten de
les declaracions de l’excomissari José Manuel Villarejo que
vinculen el CNI amb el 17-A.
També han fet un correu a tots
els membres del Parlament Europeu al respecte. “És necessari
comprovar si el CNI sabia que

es produirien els atacs i si va
fracassar per aturar-los. Donades les poques opcions perquè
s’investiguin a Espanya aquestes circumstàncies, caldran accions europees i internacionals
per garantir el dret a la veritat
de les famílies de les víctimes”,
defensen. Villarejo acusa el CNI
pels atemptats de Barcelona:
“Volien espantar Catalunya”.
“Les proves existeixen”, però no

en té còpia. Sobre les declaracions de Villarejo, l’alcalde
d’Alcanar, Joan Roig, ha manifestat que “les fa una persona
que tenia tenia un càrrec molt
important i les ha efectuat en
seu judicial, davant d’un jutge. Per tant, s’haurien d’activar
tots els mecanismes de transparència per arribar al fons de
la qüestió, perquè el que s’ha
dit és extremadament greu”.

Els seus eurodiputats
alerten la CE de
les declaracions
de Villarejo que
vinculen el CNI amb
el 17-A

terres de l’ebre
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POLÍTICA
Esquerra Republicana destaca el punt d’inflexió
positiu de les Terres de l’Ebre
Norma Pujol, secretària general
de la Federació de l’Ebre d’Esquerra Republicana de Catalunya, ha qualificat el darrer semestre de l’any 2021 com “un
punt clar d’inflexió positiu per a
les Terres de l’Ebre amb la Presidència de Pere Aragonès i la
recuperació de la Delegació de
Govern, amb Albert Salvadó al
capdavant”. Pujol ha manifestat que “Esquerra Republicana
treballem per transformar les
Terres de l’Ebre, tenim un model territorial de present i futur
molt clar, i estem posant els
fonaments de manera planificada, des de totes les adminis-

“Treballem per
transformar les Terres de
l’Ebre; tenim un model
territorial de present i
futur molt clar”

tracions i institucions on governem, per fer realitat aquesta
transformació”. En aquest sentit, ha citat diverses actuacions
que dibuixen aquesta transformació com ara la històrica inversió de Kronospan, l’impuls a
la Reserva de la Biosfera, l’obtenció dels Fons nuclear i la recuperació de la marca turística.
La diputada ha repassat les esmenes republicanes referents a
les Terres de l’Ebre incorporades als Pressupostos Generals;
i malgrat haver arrencat 1,5 M€
per a projectes de protecció
del Delta de l’Ebre ha valorat
com “extraordinàriament decebedores” les minses partides
previstes pel govern espanyol
al Delta. A la vegada ha recordat que “fa dos anys que vam
viure els efectes del Glòria i
continuem sense tenir un Pla
de protecció del delta de l’Ebre,
ni finançament per portar-lo a
terme. Necessitem que l’Estat,

que és qui té les competències reverteixi la situació com
abans millor”.Lluís Salvadó, diputat al Parlament, ha destacat
que l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat i la Llei
de Mesures d’acompanyament
comporten per a les Terres de
l’Ebre “un punt d’inflexió que
ens dóna eines importants
en l’àmbit de la governança
i l’impuls de projectes”. “Estem davant uns pressupostos
històrics per al nostre territori que incorporen inversions
rellevants per afrontar reptes
significatius”, ha afirmat Salvadó, que també ha qualificat de
“fita històrica” el Fons nuclear
derivat de la Llei de mesures.
“És el resultat d’anys de treball,
de posar-hi d’acord els departaments d’Economia i Hisenda, Acció Climàtica i Empresa
de la Generalitat; fet que ens
han de permetre disposar de
24 M€ anuals d’inversió per a

Reptes
Lluís Salvadó, diputat d’ERC al Parlament, ha destacat la incorporació de l’esmena del grup republicà a la Llei de Mesures, per la qual es va modificar la Llei de
turisme. “Es fa una excepció per a les Terres de l’Ebre i permet que en el nostre
cas un organisme de caràcter territorial gestioni la marca turística del territori”.
Ha afirmat, afegint tot seguit que “durant el 2022 caldrà acabar de pactar i portar
a terme la transferència de competències amb l’objectiu que el juliol de 2023,
una vegada constituïdes les noves administracions supralocals, es faci el traspàs
de la marca turística”. El president de la Federació de l’Ebre d’Esquerra, Albert
Salvadó, ha detallat els reptes del partit per a l’any 2022 després d’afirmar que
“hem aconseguit anar dotant-nos d’eines per avançar com a territori i ara el que
cal és desplegar tot el seu potencial”. Salvadó també ha incidit en la importància
de “desplegar durant el 2022 el reglament del Fons nuclear, fugint de models del
passat, de capelletes i repartidora que no serveix per transformar res; i que liderat
pel Departament d’Empresa i pel territori, ara serveixi per construir un nou model
socioeconòmic i crear ocupació”. Un altre repte important per a Salvadó és el de
“seguir treballant per millorar les eines de governança del territori, dotant de més
competències i més contingut el COPATE, únic consorci que aplega les quatre
comarques de l’Ebre”. Per últim el president republicà ha recordat la importància
de la constitució de la comissió d’estudi del delta de l’Ebre al Parlament, la qual fa
possible que “el Delta passi de ser un problema territorial a ser un repte de país”,
i que es pugui fer un seguiment de les actuacions que es faran al Delta.

Illa tanca la porta al referèndum que demana
Aragonès i aposta per un nou Estatut
El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha rebatut aquest dijous les manifestacions de president de la Generalitat, Pere Aragonès, on va advertir l’Estat que
cal que aporti “propostes concretes” a la taula de diàleg i el va emplaçar a ser
“valent” per convocar un referèndum. Illa ha afirmat que “no hi haurà referèndum d’autodeterminació” perquè la societat catalana està “farta de divisió”. En
tot cas ha afirmat que caldrà sotmetre al criteri dels catalans el que surti de la
taula de diàleg i ha apostat per un nou Estatut perquè cal “corregir l’anomalia”
que provoca que el marc vigent no sigui el que van votar els catalans.

revertir la situació econòmica
i social d’una part important
del nostre territori”. Pel diputat
ebrenc el repte que es planteja
per al 2022 és el de “definir
un Pla d’inversions que acabi
aportant valor sobre el nos-

tre territori, a més de redactar
i aprovar el Reglament que ha
de gestionar la governança del
Fons nuclear i els projectes que
es desplegaran”. El Fons es podrà començar a executar a partir de 2023.
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CELMA

ENTRENADORS
EBRENCS, EL MÓN
AL REVÉS
Vaig fer una enquesta a deu
gurus del futbol ebrenc. Em
diuen que els cinc millors
entrenadors que han entrenat en el futbol ebrenc en
les últimes temporades són
Teixidó, Nando Garcia, Camarero, Serrano i Pepe Balart.
Aquests dos últims per treure
un gran rendiment de les
seves plantilles. Fa 11 anys
que escric cada setmana a
Més Ebre. Mai havia vist tant
surrealisme a les banquetes:
a Nando el van cessar en tres
partits i a Camarero per ser
segon i guanyar dos partits
consecutius. El cas Serrano,
que porta 7 anys a La Sénia,
és una excepció que haurien
de seguir molts equips, com
Simeone a l’At de Madrid. En
aquestes terres no es deixa
treballar, per l’ansietat de
pujar o ser millor que l’equip
veí. Molts equips són uns
trituradors d’entrenadors,
cada any un de nou o cessament a meitat temporada.
No agraden els àrbitres, ni
els entrenadors i cada any un
canvi d’un 40% de la plantilla. Es treballa sempre a curt
termini i al final, com sempre,
no surten les coses per
això l’Amposta i el Tortosa
estan a 2a catalana. I així van
cremant entrenadors, Nando
i Camarero a casa i un dia
diran que ja no entrenen més
a categories amateurs, com ja
ha passat en el cas de Nando
Crespo que s’ha quedat al
futbol base.

MICHEL

SOMIAR DESPERT
A la Ràpita, des del club,
ningú confirma res sobre el
nou projecte esportiu que es
pot plantejar. Però tampoc es
desmenteix la informació. El
que jo sé és que que han hagut converses entre l’empresa
que invertiria a la Rapitenca i
el propi club.
No obstant, tampoc puc
informar de molt més perquè, de moment, tot és un
embrió i caldrà esperar per
veure si s’acaba concretant.
Faltarien per saber moltes
qüestions. Però, pels meus
anys d’experiència, entenc
que esta mena d’empreses de representació de
jugadors inverteixen en un
club i aquest és com una
seu perquè estos jugadors
progressen per a poder fer
el salt al futbol professional.
Llavors, el secret d’estes
empreses, en este cas a nivell
internacional, és que busquen
un perfil de jugadors, que són
en propietat, perquè després
tinguen opció de fitxar per un
club professional amb el que
això pot suposar pel traspàs i
per formació.
El projecte, d’entrada, sembla
fiable i pot impulsar esportivament a la Rapitenca.
Si s’acaba perfilant, el soci
rapitenc haurà de decidir. El
debat segur que estarà obert
perquè estos projectes no
acaben d’agradar a tothom.
En tot cas, la Rapitenca creix i
un projecte així, si es vol d’esta forma, la podria impulsar
més encara. A hores d’ara és
somiar despert.

UE RAPITENCA
Una empresa internacional
de representació de
jugadors invertiria en el
club rapitenc
Comença l’any i pot fer-ho
amb una notícia bomba. Segons ha pogut saber Més Ebre,
una empresa internacional que
es dedica a la representació de
jugadors podria apostar per la
Unió Esportiva Rapitenca per
efectuar una inversió. No és
cap innocentada. És cert que
han hagut reunions per plantejar el nou projecte. No obstant, des del club, el president
Fernando Garcia ni confirma ni
desmenteix res sobre l’afer.
Segons les nostres fonts, la
Rapitenca no perdria identitat
amb este projecte i es veuria
beneficiada de la inversió d’esta empresa que vol, amb clubs
com la Rapitenca, tenir un
trampolí per impulsar jugadors
que després puguin fer un salt
al futbol professional.
L’empresa esportiva té anys
d’experiència i la seua inversió
podria permetre també millorar
les instal.lacions.
Tot està sostingut a hores d’ara.
Cal considerar també que el
soci tindria la darrera paraula
en el cas que el projecte es pugués dur a terme.
La Rapitenca podria veure’s ja
aquesta temporada reforçada
amb algun jugador que arribés
a través de l’empresa i l’objectiu

LA PROPERA

3A DIVISIÓ

Guineueta-Ascó diu 12.30 h

1A CATALANA
Rapitenca-Catllar diu 12h

2A CATALANA
Diumenge
Perelló-R Bítem 16h
Ulldecona-Ebre Escola 16h
Camarles-M Nova 163.0h
Tortosa-Aldeana 17h
Amposta-Ampolla 17h
La Sénia, descansa

3A CATALANA
d’esta seria que el club, a curt
termini, estés a Tercera divisió i
fins i tot a la FEF 2, per poder
competir més a prop del futbol
professional.
Segons la nostra informació,
l’empresa, amb la seua inversió,
tindria accions de l’entitat rapitenca, però el funcionament del
club, amb la seua estructura directiva, no es veuria afectat i la
Rapitenca continuaria dirigida
com fins ara. Caldrà esperar per
saber si el projecte es confirma
i quin és el debat que origina. I
si s’acabaria aprovant.

Des del club no es
confirma ni es
desmenteix res sobre el
nou projecte

Dissabte
Catalònia-Corbera 16.30 h
S Bàrbara-Roquetenc 16.30h
diumenge
Godall-Rapitenca 15.45h
Gandesa-Tortosa 16 h
J i Maria-Flix 16 h
Alcanar-Olimpic 16h (Vinaròs)
La Cava-Amposta 16h
Benissanet-Ametlla 16h

Els partits de
Canal TE:

Juv Pref:
Rapitenca-FFormatiu
Dissabte 23.30 h // (R.) Diumenge
12.30h- 20.30h-Dilluns 0.30h-4.30h

Perelló-R Bítem

Diumenge 22.30h/Dilluns 10h

La Rapitenca es dispara amb el
triomf a les Borges (1-4)
La Rapitenca va començar l’any
golejant al cuer, les Borges (1-4).
Els locals es van avançar al primer temps. No obstant, segons
el mister Teixidó, “tot i arribar al
descans amb l’1-0, un gol en posició dubtosa, l’equip ja havia estat bé i va tenir oportunitats. A la

represa, va seguir molt bé en defensa i, a més, va fer 4 gols, tenint
més possibilitats”. Tot i les baixes,
l’equip segueix creixent. Oribe (2)
-és el pichichi del grup- Omar i
Rovira (del filial) van marcar. La
Rapitenca és quarta a 4 punts del
líder que té un partit més.

MINUT 91. Dilluns
a les 21.30 hores

Repors amb els gols: GuineuetaAscó; Rapitenca-Catllar;
Tortosa-Aldeana; Perelló-R
Bitem; Amposta-Ampolla,
Ulldecona-Ebre E, S BàrbaraRoquetenc; J i Maria-Flix i la
Cava B-J i Maria B; Convidats:
Fernando Garcia (Rapitenca);
Jesús Ferrando, Xavi Anell
(Aldeana), Chema (S Bàrbara) i
Carlos Gilabert (Roquetenc)

esports
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R BITEM

El Tortosa rebrà
diumenge l’Aldeana

Móra la Nova: suport a
Guillem i Nil

El Tortosa, segon classificat, rebrà diumenge l’Aldeana, líder. Un
partit clau per als dos equips per
a poder consolidar-se entre els
tres primers classificats.
L’Aldeana ve de golejar el Remolins Bítem (4-1). Un duel marcat
pel vent i que va decidir-se a la
segona meitat, quan els locals
van encarrilar el triomf. Tena
va fer l’1-0 a la primera meitat
mentre que Emili, del R Bítem,
va empatar a l’inici de la represa.
Va ser clau que dos minuts després de l’empat visitant, l’Aldeana va marcar el 2-1 amb el gol
de Barri, a la sortida d’un córner.
Amb el marcador favorable, els
aldeans van dominar el joc i la
pilota, fent bones combinacions i sentenciant amb el tercer
gol, del pichichi Nacho, després
d’una bona assistència de Xixo.
Beranuy, culminant una gran jugada, aprofitant un servei magnífic de Nacho, va establir el 4-1.
L’Aldeana, cas de guanyar a Tortosa, tindria ja la classificació per

Els jugadors del Móra la Nova,
abans del partit de dissabte passat, contra el Tortosa, van mostrar una pancarta de suport a
Guillem i Nil , tots dos lesionats
de llarga durada. Més baixes per
un equip que, com tots, continua minvat. En contrapartida, cal
destacar la incorporació d’Andrés, jugador de Móra d’Ebre
que estava a la Bordeta juvenil.
Va debutar amb bona nota.
El Móra la Nova va empatar contra el Tortosa (1-1). Segons Ambrós, tècnic moranovenc: “partit
treballat, davant d’un bon rival
que arribava amb una situació
nova. Vam intentar tenir la pilota però ens va costar a la primera meitat. Ells van tancar bé
per dins i natros no vam poder
aprofundir com volíem. Malgrat
això, vam tenir l’encert de fer el
gol, amb la rematada d’Agustí. A la segona meitat, amb els
minuts el partit es va trencar i
van haver més espais. Tot i haver d’estar més tancats, també

al play-off molt a prop.
El Tortosa, que confia en recupera efectius després d’una primera setmana de l’any amb moltes
dificultats, necessita guanyar per
distanciar-se de rivals directes i
fer un pas ferm per al play-off.
Serà el debut a casa del tècnic
Gabri Amores. I també dels darrers fitxatges, els coreans Kone
i Lee. Kone va jugar a Móra la
Nova, a la represa. A més del
gol de l’empat, va aportar molt a
l’equip. Un jugador que propicia
recursos, per la seua potencia i
definició.

S’enfronten el segon
classificat i el líder.
Partit transmès pel
web de l’FCF
Kone va debutar amb
el Tortosa, fent el gol

vam tenir més espais. No obstant, en una transició seua en
què no vam tancar bé, ens van
marcar. Ells van tenir les seues
opcions i nosaltres, amb espais
i amb els canvis per poder sortir
a l’espai, també vam fer arribades. El resultat es podria dir que
va ser just”. Gabri Amores, tècnic
del Tortosa, comentava que “va
ser un partit igualat, sobre tot a
la primera meitat. Com la resta d’equips també vam afrontar
la jornada amb baixes però, en
general, estic molt content de
l’actitud”. Amores afegia que “el
Móra la Nova va aprofitar la seua
opció i va marcar l’1-0 al primer
temps. A la represa, amb els
canvis i el canvi de sistema, vam
estar millor al camp, creant ocasions fins que va arribar el gol.
Cal valorar l’empat, davant d’un
equip que em va agradar molt.
Un bon rival, tot i la seua situació
a la taula. Es va jugar amb molta intensitat i amb bona actitud.
Aquest és el camí”.

Triomf del Perelló i
malestar faldut (3-2)

Ebre Escola i Amposta,
empat que va ser just

El Perelló va trencar la ratxa negativa, de sis derrotes seguides,
guanyant 3-2 a un Ulldecona
que ara fa cinc jornades que no
guanya (2 punts de 15).
Els locals van avançar-se amb un
gol d’Andreu, de penal. Regolf
empatava abans del descans. A
la represa, els perellonencs Eric
Marcos i Pau Castillo van posar
el 3-1. Callarisa establia el 3-2
i els darrers minuts van ser frenètics. L’Ulldecona va perdonar
nombroses ocasions però el
Perelló, a la contra, va disposar
també de bones possibilitats per
a sentenciar, en el darrer tram
del duel. Els falduts van acabar
molestos per decisions de l’àrbitre, reclamant un penal no xiulat
i dues jugades de gol anul.lades
per fora de joc. I també es van
queixar de l’actitud del col.legiat, per comentaris que va fer a
jugadors i també al president de
l’Ulldecona, segons asseguren
des del club faldut. Per això van
haver-hi nervis al final del partit.

Ebre Escola i Amposta van empatar (2-2) en un gran partit. Els
locals es van avançar amb un
gran gol de Buera. Acte seguit,
l’Amposta va empatar amb gol
de Quim, aprofitant una centrada de Calleja. A la represa, els
ampostins van remuntar amb
gol de Rubio, a centrada de Peque. Però, poc més tard, l’Ebre
va reaccionar amb el gol de Tornel.
Pepe Balart, mister de l’Ebre E.:
“estic molt satisfet. L’equip va
donar la cara i, en moltes fases
del partit, va tenir el control del
joc, amb pilota i sense. I vam
aprofitar les nostres armes de
robar i sortir ràpid. El resultat va
ser just i el dono com a bo, recuperant bones sensacions”. Ramon Sancho, tècnic de l’Amposta: “va ser un partit molt disputat,
intens. Pel que fa a l’actitud i el
treball estic satisfet davant d’un
rival que ens va pressionar molt,
com ja sabíem. Pel que fa al resultat, no puc estar-ho perquè

Amb el Perelló va debutar Salva
Bes (Rapitenca). També ha incorporat al central Camilo, procedent de l’Albí. Jack Cid, després de dos anys sense jugar per
lesió (sent operat a l’octubre), va
tornar a jugar, amb l’equip del
seu poble. Per part de l’Ulldecona, dir que van haver de jugar
juvenils, per les baixes, i fins i tot
van fer-ho jugadors amb molèsties. La nota positiva va ser el retorn de Pere Estellé, després de
molts mesos de Baixa.
L’Ulldecona, tot i estar molt minvat, va vendre cara la derrota lamentant “decisions arbitrals” que
van influir en el resultat. Per la
seua part, el Perelló, molt posat
i amb bona actitud, va sumar un
triomf que necessitava.

El davanter Adri
Alonso no continua.
Jordi López (Jesús i
Maria) fitxa al Perelló
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necessitem puntuar de 3 i amb
un empat ens quedem curts”.
Queden encara jornades, però
el president del club ampostí
Carlos Gilabert, admetia a Minut
91 que “poder entrar entre els
tres primers, no guanyant diumenge passat, està més complicat perquè cada setmana queda
menys. Diumenge es va repetir
la història d’altres jornades quan
ens posem per davant i al cap
de pocs minuts ens empaten”.
Després d’haver tingut baixes
com Valcàrcel o Ferreres, fins
ara no s’ha fitxat. Gilabert aclaria
que “s’han fet gestions però no
és fàcil poder fitxar. Incorporar
jugadors de categoria superior
no és fàcil i de categories inferiors i que milloren el que tenim,
tampoc ho és. Seguim treballant
i esta setmana ja efectuem un
fitxatge. I estem pendents de
poder-ne fer un altre”. El lateral
dret Guillem Fàbregues (Albí) ha
fitxat. Fa 2 temporades jugava al
Nàstic juvenil de Divisió d’Honor.

DERROTA A L’ALDEA
El R Bítem, també amb baixes,
va perdre al camp del líder
Aldeana (4-1). Fins al minut
60, amb empat a un, el partit
va estar igualat però arran del
2-1, l’Aldeana es va imposar. Va
ser clau el 2-1, acte seguit de
l’empat. Jordi Vallés, tècnic del
R-Bítem: “vam anar al camp
del primer, sabíem que era difícil. A més el vent va dificultar
el joc dels dos equips i això va
propiciar molta segona jugada
i en este aspecte l’Aldeana va
ser superior. L’1-0, tot i estar
defensant prou bé fins llavors,
va venir en una jugada en què
vam estar dèbils en la disputa.
I això ja va ser extensible a tot
el camp, en les disputes. A més
que home a home són millors,
van estar més forts. Malgrat
tot, fins al minut 60 estàvem
dins amb l’empat. Però acte
seguit ens van fer el 2-1 i després el 3-1 que ja va sentenciar”. El R Bítem, en la jornada
vinent, jugarà al Perelló pel
canvi d’ordre que ja va fer-se
en la primera volta.

SUSPÉS EL
PARTIT LA SÉNIACAMARLES
El partit La Sénia-Camarles va
ser suspés per casos de covid
en el conjunt senienc. En ser
diversos casos, la Federació va
suspendre el partit seguint la
normativa.
És el segon partit suspés fins
ara. L’altre fou el Remolins
Bítem-Móra la Nova.
RESULTATS. 14 jornada

Móra Nova-Tortosa
Ebre Escola-Amposta
La Sénia-Camarles
Perelló-Ulldecona
Aldeana-R Bítem
Ampolla, descansava

1-1
2-2
sus
3-2
4-1

classificació. 12 jornada
equip

GF

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

29
19
16
16
17
19
13
8
21
12
14

GC PNTS

14
14
14
15
17
20
15
18
24
13
20

27
24
21
19
18
17
14
14
13
12
12
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3A CATALANA

RAPITENCA B, 2
CATALÒNIA 2

TORTOSA B, 1
LA CAVA, 1

FLIX, 8
GANDESA, 2
SANTA BÀRBARA, 1 GODALL, 2

El líder Catalònia va cedir el primer empat de la temporada,
després d’11 victòries.
La Rapitenca va començar dominant, però va ser el Cata qui
va avançar-se amb rematada
d’Escoda que va culminar una
bona jugada per l’esquerra. Els
locals van reaccionar i Chimeno,
amb un tret que va ser desviat
per un defensa, i Rovira, aprofitant un servei intel.ligent de Saül,
van remuntar. El Cata no estava
còmode; no obstant, va empatar
amb una falta que va traure Aleix,
per l’escaire.
Al final del primer temps, els rapitencs van reclamar una segona
targeta a Cosido que no va mostrar-se. A la represa, la intensitat
va baixar (a la primera meitat va
ser molt alta). Amb els minuts, el
partit va tendir a trencar-se i el
Cata va tenir un parell de contres (una clara de Sergi Escoda) i
la Rapitenca va gaudir d’un parell
de situacions per a poder marcar
el 3-2. Al final, empat que es pot
considerar just.
Parra, de la Rapitenca: “penso
que a la primera meitat vam merèixer anar per davant en el marcador. Vam fer mèrits. Però la
falta d’Aleix va suposar l’empat a
dos. A la represa, d’entrada, vam
baixar i el Catalònia va tenir una
ocasió molt clara per marcar.
Arran d’un canvi tàctic que vam
fer, vam reaccionar i en els darrers minuts (ells van acabar amb
deu) vam pressionar i vam insistir, fent diverses aproximacions”.
Pau, del Catalònia: “el resultat es
pot considerar just. Vam poder
guanyar però també vam poder
perdre”. Pau afegia que “a la primera meitat, tot i avançar-nos
en el marcador, no ens vam trobar còmodes i la Rapitenca va
capgirar el resultat. Un gran gol
d’Aleix, de falta, ens va permetre
empatar. A la represa, vam estar més posats i vam fer un pas
avant. Tot i fer diverses arribades, de clara només en vam tenir
una, a través de Sergi Escoda. Al
final, amb deu, vam patir però
vam saber fer-ho i vam sumar
un empat en un camp que sabíem que seria complicat com així
va ser”.

Òscar Rumense, del Tortosa B:
“vam estar ben posats des de
l’inici. Sobre el minut 25 ens vam
quedar amb deu però, malgrat
això, vam seguir treballant amb
molt bona actitud. A la represa,
Elyas va fer l’1-0 i vam seguir
molt intensos en defensa, buscant contraatacar. Vam tenir les
nostres possibilitats, la més clara
un penal que no vam transformar
i que va ser clau. Avançada la represa, la Cava va empatar, però
vam continuar ferms en defensa i sortint a la contra per poder
poder marcar. Felicitar a l’equip.
Penso que mereixia la victòria”.
Jordi Roca, de la Cava: “a l’inici
del partit, 11 contra 11, vam estar
força bé, sent més dominadors
del joc. Arran de la seua expulsió,
no vam trobar-nos còmodes. A
l’inici de la represa, el Tortosa va
marcar l’1-0. Vam tenir opcions
per haver empatat i haver pogut
canviar la dinàmica del partit, tot
i que també cal dir que ells van
tenir un penal que Figo va aturar. Posteriorment, vam empatar,
però també es va acusar el cansament i el partit es va trencar.
Vam estar precipitats i no vam
poder aconseguir el segon gol.
Va ser una jornada complicada
pel gran nombre de baixes entre
covid i altres motius. Caldrà veure com evoluciona tot i si podem
recuperar efectius”.

El Gandesa va guanyar al Santa
Bàrbara. Josep i Dilla van encarrilar el triomf a la primera meitat. Però els gandesans es van
quedar amb deu, per l’expulsió
d’Iniesta. Malgrat això, no van
perdre el control del joc, tot i
que el Santa Bàrbara va fer un
pas Avant. El seu gol va ser al final, marcant Eric de penal.
Ivan Romeu, mister del Gandesa: “un partit que es va tornar
a complicar. Vam anar de menys
a més, tenint el control del joc
i amb el pas dels minuts estàvem sent superiors i arribant a
la seua àrea. I ens vam avançar
amb el 2-0 al minut 20. La dinàmica del partit feia pensar que
seguiria igual. No obstant, al minut 28 per una decisió estranya
ens vam quedar amb 10. Això va
condicionar. Vam haver d’adaptar-nos, fent un canvi que no estava previst. Tot i així no vam patir en excès, però fins el descans
no estàvem del tot còmodes. A
la represa, els jugadors van fer
un gran esforç, a nivell defensiu, fent també contres per fer
el 3-0. El Santa Bàrbara va tenir
més pilota però no va inquietar
excepte al final amb un tret que
va anar per sobre el travesser. I el
penal que ja fou en afegit. Tot i
les dificultats, vam sumar un triomf important, més sabent els
resultats del dia anterior. L’equip
va estar compromès i amb ganes
i ill.lusió de traure el partit i seguir progressant”.
Chema, del Santa Bàrbara: “el
Gandesa va tenir el control del
joc des de l’inici, i va estar encertat per transformar dues
ocasions i posar-se amb el 2-0.
Llavors ells van quedar-se amb
deu, i el partit va igualar-se. Nosaltres vam intentar-ho i a la segona meitat vam buscar entrar
en el partit, tot i que sense crear
ocasions clares. Ells tenen ofici i
qualitat i van saber gestionar el
marcador favorable. El gol nostre va arribar tard. Potser si el
fem una estona abans, encara
haguessin tingut alguna opció”.

SUSPENSIONS
El partit Amposta B-Jesús i Maria es va ajornar i es jugarà el dijous dia 3 de febrer. També es va
ajornar el partit entre el Corbera
i el Benissanet. Van ser les suspensions en la primera jornada
de l’any.

L’EXPULSIÓ DEL
PORTER INIESTA
En el partit Gandesa-Santa Bàrbara el porter local, Àlex Iniesta,
va ser expulsat al minut 28 del
primer temps. Anava a fer un
llançament de porteria i va estar
un xic indecís. Va tocar lleugerament la pilota i aquesta va rodar.
Carles, defensa local, no hi arribava i Iniesta va agafar la pilota
amb les mans, quan el davanter
rival, Sergio Ruiz, ja s’aproximava.
L’àrbitre va xiular la falta tècnica. I va expulsar amb la vermella directa al porter. La decisió
va generar moltes protestes i es
va considerar “esperpèntica”. “Va
ser tot molt estrany”, deien des
de Gandesa. A més, es va reclamar que Sergio Ruiz estava dins
de l’àrea quan va passar l’acció;
per tant, s’havia d’haver repetit el
llançament, si és així.
La jugada, molt similar, va passar
també diumenge, a l’Aldea, en el
partit entre els locals i el Remolins Bítem. Però llavors Sergio
Auré no va veure ni la groga.
En el partit de Gandesa, l’àrbitre

va considerar que la falta tècnica
d’Iniesta evitava una ocasió manifesta de gol i per això va expulsar-lo. Una interpretació que va
comportar polèmica i ser una de
les jugades més comentades de
la setmana.

Es va mostrar
la vermella per
una falta tècnica
del porter

El Flix va protagonitzar la golejada de la jornada. L’efectivitat
flixanca va ser aplastant davant
d’un Godall que va topar amb els
pals.
Albert Lizaso, mister del Flix, explicava que “va ser un partit en
el que tot el que tocàvem ens
entrava i ja a la mitja hora guanyàvem 4-0. També cal dir que
el Godall va fer, en els primers
20 minuts, fins a quatre pals. I
després a la represa també va
tenir altres opcions. Va ser un
partit trencat i boig. Penso que
un resultat de 8-5 hagués estat
més just amb les ocasions que
vam tenir els dos equips. Però
per nosaltres va ser un partit en
què ens va sortir tot en l’aspecte
ofensiu”.

AMETLLA, 2
ALCANAR, 2
Xavi Subirats, de l’Ametlla: “el resultat va ser totalment injust. A la
primera meitat, tot i tenir el vent
en contra, ja vam crear sis o set
ocasions clares. Però no vam poder avançar-nos i ells van fer-ho
arran d’una centrada en la que
el nostre porter va dubtar. Malgrat això, vam empatar abans del
descans amb el gol de Rullo. A la
represa, el vent va afluixar. Vam
tornar a tenir ocasions, fent diversos pals. Però no vam marcar
i ells, ordenats en defensa, van
establir l’1-2 en una contra. Ja
vam jugar precipitats però creant noves oportunitats, empatant
amb el gol d’Amador. Encara en
afegit vam fer un altre travesser.
Lamentar les ocasions no transformades. Mereixiem guanyar.
En tot cas, felicitar l’Alcanar perquè va fer el seu partit, ben posat
sobre el camp”. Miquel Agustí,
president de l’Alcanar, destacava
“el treball de l’equip. Es va avançar en dues ocasions i la llàstima va ser que ens van empatar
a poc del final. L’Ametlla va tenir
ocasions però nosaltres vam saber contrarrestar el seu joc amb
molt bona actitud defensiva i
aprofitant les ocasions. Esperem
que este punt ens pugui permetre revertir la situació. L’equip va
oferir una bona imatge i este és
el camí. Ara ens falta poder guanyar un partit” Ruben va marcar
els dos gols de l’Alcanar.

Alejandro Alonso
va debutar a la
banqueta de l’Alcanar

OLIMPIC, 0
ROQUETENC, 1
El Roquetenc va sumar una nova
victòria fora de casa. Va començar l’any guanyant al camp de
l’Olímpic Móra d’Ebre. Amb els
morencs va debutar Àlex Curto
a la banqueta. El partit a la primera meitat va ser igualat, si bé
el Roquetenc va dur la iniciativa
davant d’un Olímpic ordenat en
defensa. Al descans s’arribava
amb el 0-0. A la represa, el Roquetenc va fer un pas avant i
amb els canvis va tenir més profunditat. Morales va fer el 0-1 i el
partit va obrir-se. L’Olímpic, sent
més directe, va fer les seues arribades. Però el Roquetenc, ben
posat en defensa, amb bona actitud, va saber respondre als intentys locals i va tenir a la contra
les seues opcions com un pal
de Quim. Els de Roquetes, amb
el triomf, són tercers a la taula.
L’Olímpic continua a la cua.
Eloi Melich (Catalònia B) va debutar amb el Roquetenc. Ja va
estar, temporades enrera, al futbol base roquetero.
equip

GF

GC PNTS

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

39
29
18
25
28
21
28
26
25
21
18
19
11
21
21
8

11
18
6
12
13
19
16
20
20
23
41
22
27
42
32
36

34
27
25
24
22
22
21
18
16
11
10
9
8
8
6
2

ADRI ALONSO, EN
L’ÒRBITA DE LA CAVA
El davanter Adri Alonso no segueix al Perelló. La Cava estaria
interessat i quan rebi la baixa,
podria fitxar. Adri és de Vilanova.
Un davanter de qualitat, que va
jugar anys enrere amb la Rapitenca, el Tortosa i el Camarles.
Es una incorporació que podria aportar un plus a l’equip de
Roca en l’aspecte ofensiu, cas
de confirmar-se. D’altra banda,
Jordi López (J i Maria) ha fitxat
amb el Perelló.
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ROQUETENC
VETERANS

JOAQUIN CELMA

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

FIGO

(Rapitenca)

BARRI

(La Cava)

VADILLO

(Aldeana)

(Rapitenca)

AMADOR

PERE MARTINEZ

(Ametlla)

DURAN

(Flix)

INIESTA

(Tortosa)

(Catalònia)

XIXO

PERE ESTELLÉ

PAU NAVARRO

ALEIX LEON

ANDREU MAURI

QUIM

CARLES

SERGI BEL

KONE

ALCALÀ

INIESTA

CHIMENO

OMAR

AGUS

RUBEN

QUIM

(Aldeana)

(Ulldecona)

(Perelló)

(Amposta)

(Tortosa)

(Ebre Escola)

(Móra la Nova)

(Rapitenca)

(Santa Bàrbara)

(Gandesa)

(Tortosa B)

(Alcanar)

(Godall)

(La Cava)

(Rapitenca B)

(Roquetenc)

EMILI

(R Bitem)

TOP SECRET
· Amores, tècnic del Tortosa,
és un entrenador que estudia molt els rivals i prepara
molt els entrenaments. El
seu lema és treball, serietat i
compromís.
· Aquesta temporada a La
Cava li han xiulat 7 penals
en 12 partits. Rècord Guines.
Figo n’ha parat dos; si li xiulen una altre penal, besarà a
l’àrbitre.
· ¿Quin és el jugador del futbol ebrenc que té el cotxe
més bonic i que val una ‘pasta’?. Una pista: no té núvia i ja
té els seus anyets. Ja li toca
tenir parella.
· El senienc Gerard Verge ha
causat baixa al San Fernando
de l’FEF. Ha fitxat amb el San
Roque de Lepe
· Eric Alaixendri, Beto, Nando
Garcia, Nando Crespo, Xavi
Cid, Camarero, Jordi Font,
Mario Javaloyes, Narcís, Cotaina, Subi, Sergi Navarro,
Andreu Fibla, Pedro Garcia,
Robert....estan a l’atur. Esperem aviat puguin entrenar.
· Teixidó els va dir als seus jugadors que el partit a Borges
el podien perdre per 1-0. Va
encertar a la primera meitat. Al descans va dir: “us ho
he dit”. Van sortir a la segona part i haurien pogut fer 9
gols. Van vèncer 1-4.
· Un equip de 2a catalana
podria canviar d’entrenador. Espero que la directiva
no prengui aquesta decisió,
seria molt equivocada.

· Nervis a la tercera catalana.
Els tres últims classificats han
canviat de mister: Benissanet,
Olimpic i Alcanar. No crec
que hi hi hagin més canvis.
· Un històric, el jugador de
l’Alcanar, Jan, fa un mes li van
dir que no comptaven amb
ell. Surrealisme total. Des que
se’n va anar, quatre derrotes
fins al desembre. Es va notar
la seva absència; només una
persona l’ha trucat per tornar.
Hauria de fer-ho.
· Real Societat: m’agrada el
projecte esportiu i està en
llocs de Champions. Únic
equip que té un filial a la segona divisió i, a més, el tercer
equip és el primer classificat de la segona divisió B. El
Barça podria tenir un tercer
equip com el va tenir fa anys i
un filial a Segona. Fracàs total.
· I vaig córrer la meua sisena
Sant Silvestre. Després de 2
mesos d’entrenaments, tenia dubtes de córrer la Sant
silvestre vallecana, per la por
al cóvid. Però no em vaig poder contenir i al final em vaig
animar. Ambientàs: 20.000
persones. No tenia la meva
llebre, una gran amiga, Silvana. Ella va córrer en una altra
onada de corredors. Vaig arrancar, marcant tota l’estona
el mateix ritme, 10 k. Vaig fer
el meu pitjor registre: 1 hora
18 minuts. Vaig plorar en arribar, gaudint com un nan
per completar la meva sisena
Sant Silvestre consecutiva.

Amposta Veterans, finalista de la Súpercopa. El Roquetenc va imposar-se per 3-1. A la dreta, Celma en acabar la Sant Silvestre.

LA JORNADA
· Poc a poc, la Rapitenca ja és
quarta. Des que Teixidó va pegar quatre crits aquest equip
cada vegada juga millor. Sis
jornades invicte. Un jugador
del Borges, que el va tenir Teixitó, al final del partit, li va dir:
“Un espectacle el seu equip”
· El Catalònia va sumar el primer empat, davant d’un filial de la Rapitenca que va a
més: porta vuit partits invicte.
De totes maneres crec que
l’equip de Pau Alegria pujarà.
· Tot segueix igual a Tortosa,
en els darrers minuts resol la
situació. Un empat. Arribaran
temps millors.
· Les nostres terres es distingeix en moltes coses en el
futbol i una d’elles és el tenir
el campionat de veterans que
ja fa més de 30 anys que no

només serveix per competir, sinó
que els jugadors que van deixar
el futbol segueixen amb el seu
cuquet. Lidera l’Associació el
gran Paco Callarisa.
· La Cava, com altres equips,
aquesta setmana tenia 8 baixes i
només deu jugadors del primer
equip. Vindran setmanes difícils
entre covid, lesions i recuperar
el ritme després de l’aturada de
festes.
· La Sénia, entre l’aturada de Nadal, més el partit suspès i el proper descans, estarà 5 cinc setmanes sense competir.
· Vaig dir abans de començar la
temporada que l’Aldeana estaria entre els tres primers i així és;
bon equip i un gran mister. Si no
passa res, podria ser el Campió. I
si al play off ascendeix, tindrà un
problema: renunciarà o ascendi-

rà?.
· L’Ebre Escola juga com a la
tercera catalana, sense complexos. Balart, el seu mister, és
el gran director d’orquestra.
· Ja tenim els tres killers en el
millor moment: Agus del Móra
la Nova, Oribe de la Rapitenca
i Nacho de l’Aldeana. Tots 3
van mullar aquesta setmana.
· La temporada del Flix es pot
considerar suprema, 12 dels
seus jugadors han marcat. No
hi ha cap líder, el vestidor és
una pinya. Llàstima no poder
jugar el partit a Jesús.
· En el duel Perelló-Ulldecona
van haver moments de nervis,
al final.
Els falduts es queixaven de
decisions arbitrals però més
per l’actitud i el que, segon
ells, els va dir el col.legiat.
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4A CATALANA

PINELL, 4
GINESTAR, 1

CAMARLES B, 2
LA CAVA B, 0

LA FATARELLA, 4
GANDESA B, 3

EBRE ESCOLA B, 2
MASDENVERGE, 3

Blai, delegat del Pinell: “va ser un
partit molt competit, molt disputat i noble. A la primera meitat
es va avançar el Ginestar però
va ser important el gol de Bicho,
abans del descans. A la represa
vam sortir més posats i a través
de Velasco i Bicho vam remuntar. Els dos equips vam tenir opcions però va ser Bicho qui va
sentenciar amb el 4-1. Molt bon
partit davant d’un molt bon rival,
que també va tenir ocasions”. Va
ser la segona victòria a casa, del
Pinell, que va tornar a jugar com
a local després de dos mesos.
Antonio Morales, del Ginestar:
“vam començar molt bé, creant un parell ocasions, sobre
tot una clara d’Albert. I posteriorment ens vam avançar en
el marcador. El 0-1 era fruit de
la insistència i del bon joc, ben
posats. Arran del 0-1 vam baixar
una mica i ells ens van empatar després d’una errada nostra.
Penso que al descans mereixíem anar per davant. A la represa,
ho havíem parlat d’estar molt
concentrats en els primers minuts. Però no vam estar atents
en una jugada que va suposar el
2-1. Vam reaccionar i vam lluitar, tenint ocasions. Del 2-2 es
va passar al 3-1 en una falta en
què va haver un malentès i ells
van aprofitar per marcar. Vam
arriscar i vam tornar a crear opcions davant de Porteria. Però a
la contra, ja al final, ens van fer
el 4-1. Resultat inflat. Injust. Vam
fer mèrits per a no perdre. Hem
de recuperar-nos i seguir, partit
a partit”.

Florin, del Camarles B: “a la primera meitat, vam jugar a favor
de vent i vam saber aprofitar-ho
creant moltes ocasions. Hugo va
marcar un gol olimpic i, a més,
vam tenir altres opcions molt
clares. Però no vam marcar. Tot
i disposar d’opcions, al primer
temps no vam acabar de jugar en
equip, i la Cava ens va guanyar
segones jugades i va fer arribades per a poder empatar. Per la
represa vam parlar de posar més
intensitat i vam Fer-ho. Va ser
tota nostra. La Cava no recordo
que tingués cap opció de gol.
Natros vam fer aviat el 2-0, en
una contra d’Aleix, i vam saber
dominar el joc amb el marcador
faborable, tenint altres possibilitats com un penal que també
vam fallar. En general, molt bona
segona meitat”. Àlex Ventura, de
la Cava: “l’inici del partit va ser
de l’equip local clarament, ens
va costar molt sortir de camp
propi ja que entre la pressió que
ens feien i el vent en contra, ens
va costar molt combinar i sortir
en llarg. En un córner directe ells
es van avançar al marcador. A la
represa vam canviar de sistema
per intentar fer un pas endavant
però no ho vam aconseguir i no
vam ser capaços de dominar el
partit en cap moment. En una
contra ens van sentenciar. A seguir treballant aquesta setmana
de cara al derbi de demà dissabte, que sempre és un partit especial”. El filial de la Cava rebrà
el del Jesús i Maria.

Victòria de prestigi de la Fatarella contra el segon classificat,
el Gandesa B (4-3). Xavi Solé,
mister de la Fatarella: “vam sortir
enxufats i als 24 minuts ja guanyàvem 3-0. Al 13 en un córner,
Adrià va marcar de cap. Al 21,
una pilota al segon pal, la va rematar Houssain i al 24, centrada
d’Aitor i Silva va afusellar el 3-0.
Al 32 en un atac visitant, badada de la nostra defensa i Suñé va
fer el 3-1. Al 38 el més pillo de
tots, Oriol, amb un xut de fora de
l’àrea, va establir el 3-2. A la represa van haver moltes alternatives fins el 63 quan Joel va marcar el 3-3. El Gandesa es va tirar
avant i natros ens vam defensar
com vam poder, sent molt intensos. Al minut 89 en una contra, jugada embolicada i Pancho
amb assistència de Joan va fer el
4-3. Al final del partit, la plantilla es va posar al mig del camp
per aplaudir a l’afició pel suport.
Després de totes les adversitats
que hem tingut les darreres setmanes, ens vam merèixer un triomf con este. Tenim plantilla per
anar més amunt, però fins ara
hem tingut massa entrebancs.
Destacar la lluita l’entrega i els
compromís del tots els jugadors”.

El líder va sofrir per guanyar el seu
partit al camp del filial de l’Ebre
Escola. El pichichi del Masdenverge i de la categoria, Àlex Curto, va
fer aviat el 0-1 amb una rematada
acrobàtica i de qualitat. Bonet, de
l’Ebre Escola B, va empatar aprofitant una indecisió dels centrals
visitants. Però, poc abans del descans, Àlex Curto va establir l’1-2,
culminant una centrada des del
costat esquerre. A la represa, els
locals van tornar a empatar amb
un gran gol d’Àxel, amb un tret
parabòlic des de fora de l’àrea.
El Masdenverge va insistir, reclamant un penal no xiulat i Fent
diverses arribades, generant ocasions, tot i jugar un xic precipitats.
Al final va trobar el premi amb el
tercer gol d’Àlex Curto, que culminava el seu hat-tric.
Els de Cristian són més líders amb
la derrota del Gandesa B.
Miki, de l’Ebre Escola. “molt satisfet per l’actitud i el treball de
l’equip. Vam dificultar molt el joc
del rival i vam tenir les nostres
opcions. Penso que mereixiem
l’empat. En tot cas, content de la
progressió de l’equip i pel partit
contra el líder”.
Cristian, del Masdenverge: “a la
primera meitat, tot i avançar-nos,
no ens vam trobar còmodes so-

JESÚS I MARIA, 9
AMETLLA, 0
El Jesús i Maria va golejar un minavt filial de l’Ametlla. Els locals
van ser letals i a partir del 2-0
van imposar-se amb claredat.
Els de la Cala van presentar-se
amb 12 jugadors i alguns amb
molesties, que van haver de jugar igualment, tot i les lesions.
“Vam tenir la primera ocasió del
partit, amb el 0-0 i després una
segona invalidada per fora de
joc. Però després el Jesús i Maria va marcar l’1-0 i nosaltres no
vam poder contrtarrestar el seu
joc i intensitat. Així van anar arribant els altres gols. Res, hem de
recuperar gent i també la línia
dels entrenaments perquè les
darreres setmanes, per motius
diversos, no hem pogut entrenar
amb normalitat”, deia To, mister
del filial de la Cala.

SUSPENSIONS
En la primera jornada de l’any, es van suspendre els partits Perelló-Aldeana, S Jaume-La Galera i Catalònia-Tivenys que es jugarà
dijous vinent dia 20,a les 20.30h.

bre el camp; no vam estar ben
posats, amb les línies massa separades i no podent ajustar la pressió. Va ser important marcar l’1-2
abans del descans. A la represa,
tot i rebre el 2-2, l’equip va fer
un pas avant, jugant més a camp
contrari i, tot i que un xic accelerat, ja va poder combinar i tenir
arribades, fins que va arribar el gol,
que fou el 2-3”.
classificació. 4a. jornada 14
equip

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

GF

58
40
43
45
31
39
26
33
27
22
24
21
20
17
19
11
8
9

GC PNTS

14
13
11
24
17
11
17
38
27
37
22
30
32
28
35
32
74
31

36
31
29
29
27
26
26
21
20
16
15
14
12
10
10
8
6
5

*PROPERA JORNADA 4a.
Dissabte:
S Jaume-Xerta (15.30h); Masdenverge-Camarles (15.30h); Tivenys-Fatarella (15.30h); Ametlla-Catalònia (17h); la Cava-J i
Maria (17h); Perelló-Gandesa
(17.30h);
Diumenge:
Aldeana-Pinell (12h); la Galera-Ginestar (15.30h); Olimpic-Ebre E (16h)

EL CF XERTA
ESTRENA
L’EQUIPACIÓ DEL
CENTENARI
El Xerta va estrenar diumenge la
nova equipació amb motiu del
centenari. L’equip ja va lluir-la en
el partit contra l’Olimpic B.
Per tant, dia històric per a un
club modest però que ja és centenari. Pel que fa al partit, el Xerta va golejar un minvat Olimpic
(5-0). Des del Xerta comentaven
que “va ser un partit que va estar
marcat pel fort vent. Vam començar ben posats i en els primers minuts ja vam aconseguir
obrir el marcador amb un gol del
nostre porter, d’àrea a d’àrea. A
la mitja part arribàvem amb un
marcador de 3 a 0 i amb molt
bones sensacions de l’equip i jugant la pilota des de darrera amb
força encert. Una segona part

en la que vam seguir dominant i
vam aconseguir ampliar el marcador fins el 5-0. Victòria que
ens serveix per seguir a la zona
noble de la classificació”. Emilio
Pedrola, de l’Olímpic: “ens vam
presentar amb innumerables
baixes degudes principalment al
maleït Covid. Dins de les baixes
destacar la dels dos porters fet

que va provocar que el jugador
de camp Roger, va haver de posar-se sota els pals, fent un paper prou digne. Per completar la
plantilla vam convocar 6 juvenils.
Partit sense història on ja als primers 10 minuts els locals, que
jugaven a favor de vent, van
posar distància amb els dos primers gols. Malgrat això, no vam

perdre la compostura, però sent
inferiors en tot moment a la major experiència i ofici de l’equip
local. A la mitja part s’arribà amb
un clar 3-0. Segona part controlada pel Xerta que va marcar dos
gols més, guanyant amb un clar
5-0. Esperar a la pròxima jornada per recuperar efectius i donar
millor imatge”.
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ESCOLA TENNIS SERRAMAR VETERANS
Ian Barroeta, campió
aleví del Rafa Nadal

L’alumne de l’Escola de Tennis
Serramar, Ian Barroeta Centelles, es va proclamar Campió
Aleví del Rafa Nadal al guanyar
en una emocionant Final a Dario Ruiz (Federació Andalusa),
5/7 6/2 i al supertie-break decisiu (10 a 8).
Gran torneig el que va disputar
el jove Ian Barroeta (a la imatge). “Enhorabona Ian i, com no,
al seu equip tècnic de l’Escola Tennis Serramar format per

Paco Romeu, Jordi Morales,
Joan Vizcarro, David Garcia
Costa i Laia Carcellé”.
D’altra banda, les jugadores del
CT Serramar Àngela Geballi i
Maria Antonio van quedar Campiones de les finals infantil i Júnior al Màster Català (UTE CMT
Vall d’Hebron). Àngela va derrotar a AINA MIRALLES (C.T.Reus
Monterols-Tarragona). Maria va
poder amb la cap de serie nº2,
Maria Pardo (C Lleida).

El juvenil femení de l’espanyol
visita el de Futbol Formatiu
Terres de l’Ebre (0-1)

El juvenil femení de Futbol Formatiu Terres de l’Ebre va perdre
dissabte contra el líder Espanyol, equip que compta els partits per victòries (0-1).
Confrontació marcada pel fort
vent que va deslluir el joc. No
obstant, les ebrenques van estar ben posades sobre el camp,
amb bona actitud, i van poder
contrarrestar el potencial del
líder. Un gol en una acció d’estratègia, al primer temps, va valdre el 0-1 que va acabar decidint. Formatiu va tenir una bona
opció amb el llançament d’una

falta, a càrrec de Maite. La portera visitant va evitar el gol. Les
ebrenques van demanar penal
en una jugada sobre Kira, a la
represa. L’àrbitre no va xiular-lo.
El partit, tot i el vent huracanat
que va restar públic al municipal
de Camarles, va ser una festa
del futbol femení.

Les locals van
reclamar un penal a
la segona meitat

L’AV Roquetenc,
campió de la
Súpercopa
L’Agrupació Veterans Roquetenc va guanyar l’AV Amposta per 3-1 i es va proclamar
capío de la Súpercopa.
L’Amposta es va avançar
amb gol de Quique Cornejo. Moisés va empatar per al
Roquetenc, al primer temps.
Els ampostins es van queixar
d’una jugada de gol invalidada per una falta de Cornejo.
A la represa, el partit va estar
obert, amb espais. L’Amposta
va tenir opcions clares, també el Roquetenc que en els
darrers minuts va decantar la
final del seu costat amb el gol
de Sergi Panisello, que, arran
d’un servei de falta de Nando Crespo, amb el cap es va
anticipar a Diego, porter ampostí. Fou el 2-1. La incertesa
va seguir fins que a darrera
hora, una contra del Roquetenc va acabar amb el 3-1,
amb gol en pròpia porteria
de l’Amposta.

Breus

** FUTBOL FEMENÍ, SEGONA
DIVISIÓ: Primera jornada de
l’any. Cubelles-la Plana (2-5).
Rapitenca-Avinyonet 13-0. La
Plana és cinquè amb 19 punts,
la Rapitenca sisè en 18.
** FUTBOL SALA, DIVISIÓ
D’HONOR. El cap de setmana vinent torna la lliga, després de l’aturada nadalenca.
En l’última del 2021, derrotes dels 3 equips ebrencs. La
Sénia a casa contra la Sentiu
(2-4), l’Amposta a la pista del
Bodegas Somos Fraga (6-3)
i el Tortosa amb el Futsalpax
Tarragona (3-4). Els seniencs
són novens, amb 15 punts,
l’Amposta i el Tortosa, amb 10
punts, estan en zona de descens. En la propera jornada,
primera de l’any, el Tortosa
rebrà l’Huracans, l’Amposta al
Sicoris i la Sénia viatjarà a Lleida.
** FUTBOL SALA TE. Jornada
10 (darrera del 2021).
Benifallet-CFS Roquetes 6-5;
Toscà-Dertochip 6-1; Ebre
Escola-TM Tortosa 2-1; Marisc
Mediterrani-Salvem Lo Delta
7-1 i UE Campredó-FF MOTORS AFS Deltebre 6-4. Passades 9 jornades.
El Toscà és el líder. El cap
de setmana proper torna la
competició.
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CAMARLES
Solidaritat amb el futbol
base d’AEFA

Dissabte passat, Futbol Formatiu Terres de l’Ebre i el CF
Camarles van fer la donació
de 500 euros al futbol base
de l’Associació Esportiva de
Futbol d’Alcanar (AEFA).
Amb la visita d’un dels equips
canareus a Camarles, el dissabte passat, els presidents
de Futbol Formatiu, Juanjo

Gilabert, i Octavi Martí, del
Camarles, van fer l’entrega
del donatiu perquè l’Associació Esportiva d’Alcanar pugui
destinar els diners per ajudar
en l’adquisició d’equipacions
que van quedar malmeses
pels danys que els aiguats de
l’1 de setembre van ocasionar
a les instal.lacions esportives.

CLUB VOLEI ROQUETES
Primera jornada
de l’any

Resultats equips del Club Volei Roquetes, en el primer cap de setmana de l’any. Victòria del sènior masculí B contra el Club Voleibol Reus Verd (3-0)
L’infantil femení Blau va perdre (1-3) contra l’Escola Elisabeth.
Per la seua part, triomf del cadet masculí (3-0) contra l’Igualada
Volei Club. A la imatge, l’equip cadet.
L’infantil masculí Blau va vèncer (3-1) contra el Castelar.
Foto: Facebook Club Volei Roquetes
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gastronomia

YAKISOBA
AMB VERDURES

INGREDIENTS:
· Mig bròquil
· 1/4 o 1/2 col llombarda, depenent de la seva mida
· 120 gr de bolets shiitake frescos
· 2 dents d’all
· un tros de gingebre
· 250 gr de fideus udon
· 250 ml de brou de verdures
dues cullerades soperes de mirin
· dues cullerades de salsa de
soja

PREPARACIÓ:
Bullim els fideus i reservem. Saltem all i gingebre, breument,
per evitar que es cremin. Incorporem els bolets tallats a tires i
els saltem un parell de minuts. Els
reservem. És el moment de coure la col, prèviament remullada i
tallada a juliana gruixuda. Aquest
tipus de col necessita una cocció
més prolongada que un saltejat
ràpid, així que la taparem, baixarem el foc i ho deixarem coure
deu minuts. Tot seguit pujarem el
foc per donar-li un toc cruixent. La

reservem. Escaldem el bròcoli durant dos minuts per saltejar-lo a continuació uns minuts
més. Recuperem els bolets i la
col, ho saltem breument per
barrejar-ho bé i ho reservem
fins que tinguem la salsa a punt,
ja que paral·lelament haurem
posat a reduir en un bol els ingredients de la “yakisoba” casolana fins que adquireixin consistència de salsa. Incorporem
els fideus i la salsa a la paella de
les verdures (wok), barregem bé
i servim.

serveis
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VENDO PARQUING
TORTOSA
EN PLAZA DEL POZO

(AL LADO DELEGACIÓ
DEL GOVERN A LES

TERRES DE L’EBRE)
SUPERFICIES 11M2

PRECIO: 5.000€

VENDO
PARQUING
TORTOSA

EN PARKING CENTRE
(C/ARGENTINA,
FRENTE COLEGIO
CONSOLACIÓN)
SUPERFICIES 12M2
DESCUBIERTA

PRECIO: 5.800€

610 203 325 639 594 527

Sexo, masajes y mucho mas...

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

AMPOSTA

HERMOSA RUBIA

Melisa - 632 338 796
Martina - 632 146 386
Luciana - 643 116 300

DE PECHOS

680 239 519

632 454 507

Aquest és el teu espai
privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290
comercial@mesebre.cat

TORTOSA
667 250 912

MUY COMPLACIENTE

MÀXIMA DISCRECCIÓN

ANUNCIAR-TE?

SEXO MASAJES Y
MUCHO MÁS...
CON UNA
HERMOSA
LATINA JOVEN
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TRAVESTI MARTINA TORTOSA
ACTIVA, PASIVA Y CARIÑOSA

VOLS

¡Ven a
DISFRUTAR!

NOVEDAD

somos 3 hermosas morenas colombianas independientes.
Ven a conocernos. Te ofrecemos varios tipo de servicios
en un lugar ,tranquilo y discreto.

ORACIÓ A L’ESPERIT SANT

SERVEIS // RELAX

OFERTA

CATALANA

L’ALDEA

AMPOSTA

DOS CHICAS

3 MASAJES
COMPLETOS

PORTUGUESAS

JOVENCITAS

masajes
cuatro manos
terminación
oral

50€

9H A 20H
OBLIGACIÓN
MASCARILLA

NOVEDAD

657 529 278
642 274 405

643 708 528

TORTOSA

IMMOBILIÀRIA // TREBALL // FORMACIÓ//
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RELAX
LATINAS,
24 HORAS.
TAMBIÉN
SERVICIO
A HOTELES Y
DOMICILIO

624 294 377 877 075 973

VOLS ANUNCIAR-TE? Aquest és el teu espai privilegiat de PUBLICITAT 977 279 290
comercial@mesebre.cat

àries

21/03 al 20/04

taure

21/04 al 21/05

bessons

cranc

21/05 al 21/06

22/06 al 23/07

lleó

24/07 al 23/08

verge

24/08 al 23/09

Secció patrocinada per:

T’interesses per una
pràctica o estudi poc
convencional. Com
sigui, ja no vols fer el
mateix de sempre.
En aquests dies
pot emergir el teu
costat més sensible i
protector.

Voldries reconciliar-te
amb el passat, pot
ser una exparella, un
familiar o amistat.
Fas un esforç extra
per millorar la teva
imatge o sentir-te
més a gust amb tu
mateix.

Mercuri retrògrad
a Casa IX pot fer-te
redefinir un projecte. Sembla que algun tipus de retard
t’obliga a esperar.
Aprofita el temps
per perfeccionar el
teu objectiu.

Podries recuperar
part d’una quantitat
de diners que et
deuen o que estàs
a l’espera de pagament. El pare o una
persona de més edat
que tu, pot brindar-te
la seva ajuda.

Mercuri retrògrad a
Casa VII, inclina als
retrobaments amb
exparelles o d’altres
persones que pertanyen al teu passat.
Despeses extra,
vinculades als fills o a
un nou amor.

Mercuri retrògrad
pot portar una etapa
d’espera al sector
laboral. En la salut,
és temps de tenir
més cura i de ser
conscient d’algun
error del passat, per
no repetir-lo.

balança

escorpí

sagitari

capricorn

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

aquari

peixos

TELÈFONS D’INTERÈS

El Sol amb Plutó
col·labora en reafirmar-te i a mostrar la
teva essència sense
complexos. Compte
amb l’excés d’orgull
i la supèrbia. Treus
la Visa i et dones
alguns plaers.

Mercuri retrògrad
per Casa III inclina a
certa desconfiança,
però també pot
ajudar-te a expressar
les teves idees i
reflexions de manera
més elaborada,
sobretot per escrit.

Potser has estat una
mica innocent amb
persones del teu entorn i et penedeixes
d’haver-hi confiat. Et
fas el ferm propòsit
de centrar-te més
en els teus propis
interessos.

Si et sents més
cansat, aviat el Sol
entrarà al teu signe
i recuperaràs el to
vital. En assumptes
importants, no
prenguis decisions
precipitades, pren-te
el teu temps.

La tibantor de Mart
amb Neptú pot
inclinar-te a la impaciència o a posar
energia en objectius
estèrils. Tria bé cap
o vols dirigir-te per
no haver de tornar
enrere.

EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES (AMBULÀNCIES)

24/09 al 23/10
Si estàs interessat
sentimentalment en
una persona, observaràs en la distància
abans d’apropar-t’hi.
Et proposes deixar
de fer tanta vida
sedentària i surts a
caminar.

24/10 al 22/11

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03
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a l’última

MAITE GASPARIN
MONTAÑES
L’ESPERIT DEL TAITXÍ
F

Ho podríem resumir dient
que aquests exercicis permeten que l’energia circuli per
tot arreu i que cada òrgan
funcioni sense interferències?
Sí. La connexió és terra i cel,
i natros estem al mig, fluint, respirant, i movent tot el cos sincronitzat. El benestar que això
ens proporciona, juntament
amb la respiració fluida, fa circular lo Chi/Txi, que és el punt més
alt, la força vital, el flux per incrementar la sanació.

a més de vint anys que la
Maite practica taitxí, art
marcial i gimnàstica sanitària.
Avui recorrerem una part del
seu camí on ens explicarà
com l’alè que anima aquesta
disciplina va trastocar la seua.
Fa més de vint anys que es
va embarcar en el camí del
taitxí. Com va sorgir?
Jo vivia a Suïssa, i arran d’una
lesió vaig conèixer un professor xinès, Jhang, que practicava
taitxí i medicina xinesa. Recordo
que al principi les seves classes
eren molt dures perquè estàvem gairebé una hora i mitja de
peu, quiets, harmonitzant peus i
mans. És tot un art poder moure tot el cos, molt lentament, i
sincronitzant. Per a mi va ser un
repte perquè sóc molt inquieta,
i la quietud em cansava moltíssim, però alhora, en acabar la
classe, la sensació mental i corporal que aconseguia era genial,
així que vaig continuar fent taitxí
amb ell durant cinc anys.
Com
l’ha
transformat esta disciplina?
És una transformació total de
la ment. La lentitud fa que després, en el teu dia a dia, tot sigui
més fàcil, perquè quan el cos es
mou sincronitzat i conscient és
una sensació extraordinària que
t’aporta ben estar, calma i pau
interior. Ens permet viure en harmonia amb l’exterior, a més de
ser un calmant eficaç de l’estrès.
Segons la tradició taoista, el
taitxí va sorgir de l’observació del comportament d’atac
i defensa de sis animals: el
cérvol, l’ós, el mico, el tigre,
la grua i la serp. Per tant,
originàriament seria un art
marcial?
Si, podem dir que és un art marcial camuflat (riu). L’origen és
perquè va haver-hi un emperador que no deixava que el poble
practiques arts marcials, llavors,
els savis mestres, van buscar una
forma per no deixar de practicar-lo, i un mestre Zhang Sanfeng, va somiar la forma del
taitxí observant als animals, però

Llavors, aquesta pràctica
també actua sobre la nostra
salut?
Clar, perquè relaxa la ment, fa
que tot el cos funcioni millor i
amb la respiració lenta l’oxigen
arriba a cada racó i als nostres
òrgans; ens sentim bé interiorment i a més, incrementem el
poder de sanar físicament i psíquicament.

estan totes les formes marcials
del Kung-fu integrades en moviments lents.
Per tant, podem dir que
aquesta disciplina és alhora
una gimnàstica de salut, un
art marcial i una via espiritual?
Sí. El propòsit del taitxí és perfeccionar l’energia vital i així obrir la
consciència a una dimensió superior. Els xinesos li diuen “la camisa de ferro”, perquè pots practicar els moviments de manera
suau i harmoniosa, però també li
pots aportar una energia interior
a cada moviment, convertint-lo
en potència, força i un control
increïble. Lo més important és
la respiració, el control del cos i
de la ment. És un art molt regeneratiu per als òrgans i les fibres
corporals, perquè li dónes molt
d’oxigen, que és la part de sanació.
El taitxí es representa com
una esfera formada per dues

polaritats: una activa, yang,
i l’altra passiva, yin; a la
manera de ple i buit. Seria
com l’equilibri del món, i,
per tant, el nostre equilibri
individual, que es basa en la
complementarietat d’aquestes dues polaritats. Per això
el taitxí és alhora una pràctica de la ment i del cos?
Efectivament, és una pràctica
del Tao; l’ésser humà i la naturalesa o el seu entorn. Aconseguim l’equilibri quan tenim el
control de les vuit direccions del
nostre cos.
Vuit direccions?
A nivell dual: dreta i esquerra, a
dalt: braços, i a baix: peus i cames. Però també està el control
de dintre: l’esperit, i de fora: el físic. Endavant per atacar, i enrere
per esquivar. Li diem Pakua que
seria tenir el control i fer els moviments en vuit direccions. És
una sensació extraordinària, i
un treball per aprendre a tenir el
control de natros mateixos.

Què ens pot ensenyar el taitxí sobre natros mateixos?
Abans que res et diré que coordinem molt malament les dues
parts del cervell. La part dreta
molt bé, però la part esquerra, molt malament. També caminem sense tenir consciència
del nostre cos, a més, no veiem
ni la meitat de les coses que tenim al davant perquè anem massa de pressa. Per tant, el taitxí ens
aporta consciència per a fluir a
nivell físic, amb la respiració, el
moviment i l’atenció.
Vostè es va iniciar de la mà
de dos mestres, dos autèntics
filòsofs. Quines qualitats ha
de tenir un mestre o mestra?
Jo vaig anar fins a les muntanyes de Shaolin, a la Xina, per
titular-me com a mestra. Allí, els
Mestres t’ensenyen que el taitxí
és una forma de vida que utilitzes a cada moment: treballant,
cuinant, vivint..., és la filosofia
d’estar present en cada cosa
que fas, al cent per cent, i viure
el moment plenament. El Mestre
ha de saber transmetre aquesta
filosofia, perquè no hi ha un taitxí perfecte, ni millor, ni pitjor, lo
que hi ha és una forma de fer les

ISABEL CARRASCO
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coses, que per cadascú és única,
així que quan aprenem a respirar
i fer els moviments en calma, és
la base, no importa el temps que
tardem a aprendre, lo que importa és la profunditat de com
ho fem.
És important el lloc on es du
a terme aquesta disciplina?
Jo crec que sí. El taitxí interactua
amb els elements com l’aire, el
sol, la terra, l’aigua i el metall, i el
més màgic és fer aquesta pràctica en un entorn natural, si potser
a l’exterior, per comprendre millor i poder integrar totes les sensacions. Jo practico cada dia en
un entorn idíl·lic, al mig del delta.
Puc escoltar el mar, els ocells i
sentir el benestar del sol envoltada per un paisatge sorprenen..., és a la fundació Plegadis,
al mig dels arrossars i molt a la
vora de la línia costanera de la
Badia dels Alfacs. Allí organitzo
tallers de cap de setmana, perquè així ens podem concentrar
millor, i en un taller intensiu es
pot aprendre lo suficient per a
practicar-ho després a casa.

“VAIG ANAR FINS
A LES MUNTANYES
DE SHAOLIN, A
LA XINA, PER
TITULAR-ME COM A
MESTRA”
“ORGANITZO
TALLERS DE CAP
DE SETMANA A
LA FUNDACIÓ
PLEGADIS, AL MIG
DELS ARROSSARS,
A LA BADIA DELS
ALFACS”

