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a Comissió d’Estudi sobre la Protecció del delta de l’Ebre ha arrencat aquest dimarts al Parlament amb dures crítiques
de la Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE) a la inacció mostrada fins aquests moments principalment pel govern
espanyol, però també per part de la Generalitat. Cal trobar solucions per al delta perquè “volem seguir vivint aquí”. P3

La Terra Alta vol atreure els operadors turístics
La Terra Alta ha reunit en un catàleg físic i digital l’oferta d’experiències turístiques que es pot trobar a
la comarca. S’inclouen 200 propostes d’oleoturisme, enoturisme, cicloturisme, turisme actiu, cultural,
patrimonial i de memòria històrica, així com estades i experiències molt singulars.
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’augment de la factura
obliga a la humilitat.
Subratlla profundament
la realitat de la nostra
dependència energètica,
recordant a tothom els límits
de la capacitat d’actuar que
són l’arrel del problema.
El preu de l’energia s’està disparant i “la dolorosa”, la factura,
augmenta. L’electricitat, el gas
i el gasoil de calefacció costen
cada cop més a les llars i a les
empreses. Això és més que una
crida d’atenció en un moment en
què la situació militar a la frontera russo-ucraïnesa continua
indecisa i els ànims s’escalfen al
voltant de l’energia nuclear.
Però el preu de l’energia també és un indicador valuós de la
salut de la nostra societat. Uns
mesos d’inflació combinats amb
l’arribada de l’hivern van ser su-
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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

monoparentals i els joves són els
més afectats.
Darrere de les estadístiques, xoquen unes realitats que no podrien ser més reals amb unes
factures indirigibles i que fan els
finals de mes difícils, desencadenant tensions a la llar perquè
a més, dificulten l’educació dels
nens, dificulten el seu futur. La
manca de diners, sobretot quan
es deu a factors exògens, reforça
la insatisfacció amb les instituci-

L’HOSPITAL COMARCAL MÓRA D’EBRE INICIA
LES OBRES D’AMPLIACIÓ I MILLORA DE L’ÀREA QUIRÚRGICA

Disseny i maquetació

Neus Rovira
Edward Carter
Joaquin Celma
Eduardo Margaretto
Arnau Sales Rodríguez
Cinta Accensi Martínez
Pere Ferre
Miquel Biarnés

ficients per precipitar moltes
persones als centres públics
de Benestar Social. Es tracta de
persones que fins aleshores no
havien recorregut a l’assistència
social. Al costat dels més pobres, una classe mitjana en perill
d’extinció, no té altra opció que
recórrer a la solidaritat ciutadana per tirar endavant. D’obrer a
mestre, d’autònom a assalariat, treballen però els ingressos
ja no són suficients Les famílies

ons i contribueix a la fragmentació de la societat, i la major part
de l’esforç es concentra en les
llars més febles.
Per això es tracta de prendre’s
seriosament les alertes que es
posen en marxa.. Una primera
resposta és trobar els mitjans per
donar ajuda suficient a aquells
que no poden fer front.
Un IVA “social”, revisat a la baixa,
per tant, sobre l’energia, es podria
reservar per als menys benestants? Una altra idea: redistribuir
part dels “impostos” que inflen la
factura? La “dolorosa” és a dir la
factura, no es pot dissociar del
nivell de consum de les llars. No
obstant això, molt sovint està relacionat amb un comportament
inadequat i/o l’estat ruïnós de
l’habitatge, per als quals la millora
energètica continua sent una necessitat.

· La primera fase de les obres s’han iniciat aquesta setmana, i la inversió prevista per a aquesta fase és de més d’un milió d’euros entre obra i equipament.
· L’obra no tindrà, en aquesta primera fase, cap afectació en l’activitat hospitalària.

L

’Hospital Comarcal Móra
d’Ebre ha començat ja
la primera fase del projecte
d’ampliació, millora i
renovació tecnològica de
l’àrea quirúrgica del centre.
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.
En la primera fase d’aquesta
renovació i ampliació de l’àrea
quirúrgica, que ja ha començat
aquesta setmana, s’executaran
les següents obres:
• Nova Àrea d’adaptació al medi
per a Cirurgia Major Ambulatòria
(CMA): actualment aquesta funcionalitat es troba a l’àrea d’hospitalització. El projecte contempla agrupar-la i reubicar-la per
tal de situar-la a la mateixa àrea
quirúrgica de la Unitat de CMA
amb connexió amb l’hospital
general i unes millors condicions funcionals i major dotació
assistencial.
• Àrea de gabinets d’endoscòpia
i de cirurgia menor: s’habilitarà
una nova sala per a tècniques
endoscòpiques i altres procediments intervencionistes per
a intervencions quirúrgiques
de cirurgia menor ambulatòria,
així com per a les exploracions

endoscòpiques
ambulatòries
de l’aparell digestiu, ginecològiques o urològiques, i procediments anestèsics de la clínica
del dolor.
Aquestes dues àrees estaran comunicades i compartiran espais
no assistencials.
• Nova sala d’actes: la reestructuració dels serveis anteriorment mencionats permetrà a
l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre
disposar de l’espai per a una
nova sala d’actes, que es realitzarà en aquesta primera fase de
les obres.
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).
Amb aquest pla s’aconseguirà la
creació d’espais més adequats a
l’activitat actual que, amb aques-

ta renovació en l’àmbit estructural i tecnològic, esdevindran més
confortables, eficients i segurs
per a pacients i professionals.
Joan Nin, gerent de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre, ha destacat el fet que es “continua avançant per complir i fer realitat
els compromisos adquirits per
modernitzar i actualitzar l’HCME”, alhora que ha afegit que
aquesta ampliació “servirà per
poder oferir una millor qualitat
assistencial a la ciutadania i que
els professionals disposin dels
equipaments i espais necessaris per poder treballar en millors
condicions”.

en portada
MÉS
NOTÍCIES
DEUTE HISTÒRIC
AMB EL DELTA
La PDE confia que la Comissió d’Estudi del Parlament
permeti reclamar al govern
espanyol que no demori
més el Pla de Protecció i ho
faci tenint en compte en
tot moment la planificació
hidrològica de la conca i les
polítiques de gestió de la
costa. Recorden que l’Estat,
a qui acusen d’”ocasionar”
el problema prioritzant
interessos hidroelèctrics i de
regadius, té les competències, els recursos així com un
“deute històric” amb el Delta.
Abella ha reclamat, d’altra
banda, al Govern que entomi
definitivament la gestió dels
espais de la Xarxa Natura
2000, determinant les necessitats d’aigua, sediments i
indicadors de qualitat per garantir la seva protecció legal.
D’altra banda, des del parc
natural del delta de l’Ebre, el
seu director, Francesc Vidal,
ha certificat el paper clau
dels sediments en la supervivència de l’espai i ha descrit
gràficament la situació actual
de descens constant de les
aportacions agreujat pel canvi climàtic: “la conca de l’Ebre
acaba, des del punt de vista
dels sediments, a l’embassament de Flix”.

AFECTATS DE
COVID PERSISTENT
La GCT Terres de l’Ebre reclama que es creï una unitat
de covid persistent perquè
els ebrencs amb aquesta
síndrome puguin rebre “un
abordatge integral i amb visió biopsicosocial”. Proposen
oferir suport de professionals
de salut mental i rehabilitació
des de l’atenció primària, i
una unitat als hospitals, “per
al maneig multidisciplinari
post alta” dels quadres greus
en què persisteixen alteracions respiratòries i motores.
La síndrome pot afectar una
tercera part dels contagiats,
que ja són prop de 32.700 al
territori.
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MEDI AMBIENT
La inacció governamental davant els problemes
del delta de l’Ebre marca l’inici de la Comissió
d’Estudi del Parlament
El reconeixement de la situació
d’emergència que viu el delta de
l’Ebre no troba correspondència
en les polítiques de les administracions públiques competents
a l’hora de fer front de forma
urgent a aquests problemes. La
Comissió d’Estudi sobre la Protecció del delta de l’Ebre ha arrencat aquest dimarts al Parlament amb dures crítiques de la
Plataforma en Defensa de l’Ebre
(PDE) a la inacció mostrada fins
aquests moments principalment
pel govern espanyol, però també per part de la Generalitat. El
moviment social vol que es posi
fil a l’agulla de forma immediata
al pla estatal de protecció anunciat i que el Govern defineixi les
necessitats ambientals de l’espai
i reclami que es respectin.
Els governs de la Generalitat i
de l’Estat no acaben d’assumir
el lideratge que els toca ni assumeixen mesures concretes i reals per fer allò que cal fer. Estem
desenganyats com a societat.
Ens utilitzen com a excusa: que
no hi ha consens al territori. És
totalment fals: tenim consens en
les coses més importants. Cal
trobar solucions per al delta de
l’Ebre perquè volem seguir vivint
aquí”, ha subratllat la portaveu
de la PDE, Susanna Abella, en la
seva intervenció.
Després que el pas del temporal
Gloria fa justament dos anys deixés en evidència, aquest cop de
forma particularment visible, les
vulnerabilitats de l’espai natural,
les mesures promeses encara no

han arribat. El pla de protecció
anunciat i presentat pel Ministeri
per a la Transició Ecològica el
2020 encara no s’ha posat a caminar de forma efectiva. És més,
ha retret Abella, encara es desconeixen les dades dels projectes concrets, els pressupostos

La PDE reclama
concretar
imminentment
el Pla de Protecció
estatal i que el Govern
detalli les necessitats
ambientals

o el seu calendari. De moment,
sobre la taula, el moviment de
sorres al mateix Delta per poder reforçar els espais més fràgils davant la possible arribada
d’un temporal. Una solució que
està pendent de la finalització
de tràmits administratius i que,
segons recorda la PDE, no es
pot plantejar aïlladament sense
la voluntat real de recuperar el
trànsit de sediments des de la
part alta i mitja de la conca del
riu. “Les sorres tenen un efecte
més immediat i els sediments
són imprescindibles per no desaparèixer”, avisa.
Aquesta reivindicació, lamenten,
topa amb la manca efectiva de
voluntat política.
El moviment social retreu al go-

vern espanyol gestionar la conca
afavorint la construcció de més
embassaments canals i regadius
mentre encarrega “quatre estudis per fer-nos callar” sobre la
mobilització dels sediments al
pantà de Riba-roja.
En el cas del Govern, critica
també que anunciï 5 milions
per actuacions al litoral deltaica mentre n’aporta 50 per materialitzar regadius a l’interior,
com el del canal Xerta-Sénia. En
aquest sentit, la PDE confia que
la comissió permeti reclamar al
govern espanyol que no demori més el pla i ho faci tenint en
compte en tot moment la planificació hidrològica de la conca
i les polítiques de gestió de la
costa. (ACN)

La pandèmia segueix creixent al nostre territori
amb 827 positius ahir dijous
Ahir dijous es van sumar 827
positius a les Terres de l’Ebre
i des de l’inici de la pandèmia
se n’han detectat 31.709.
Entre el 9 i el 15 gener es van
produir 4.222 casos.
Segons va informar Salut ahir
dijous, actualment hi ha 60
persones ingressades per Covid-19, una menys que dimecres, 11 de les quals a l’UCI.
A les Terres de l’Ebre han mort
217 persones des de l’inici de
la pandèmia.

En dades d’ahir,
hi ha 11 persones
ingressades a l’UCI
per Covid
La incidència a 7 dies és de
2.337 i a 14 dies és de 4.128.
El 20,13% de les proves que es
fan donen positiu. Els vacunats

de la primera dosi arriben a
les Terres de l’Ebre a 146.036
(79,9%) i a 141.045 (76,8%) persones amb la pauta completa.
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MÉS
NOTÍCIES
ACTUACIÓ AL
BARRI DE SANT
LLÀTZER

tortosa

SERVEIS
Renovació de la vorera de l’avinguda Felip
Pedrell, al davant de la façana fluvial de Tortosa

L’ajuntament de Tortosa
ha comunicat esta setmana
de l’actuació a la vorera de
l’avinguda Canigó, al barri
de Sant Llàtzer, per a arranjar el paviment que havia
quedat malmès per l’acció
de les arrels dels arbres
entre els carrers Martorell i
Puigcerdà.

ACTES VANDÀLICS
A BÍTEM
Des de l’EMD de Bítem han
comunicat que “ja fa temps
anem trobant actes incívics
o vandàlics a Bítem. Vidres
trencats, pintades i molta
brutícia al parc infantil del
consultori. Els espais públics
són per gaudir-los i per això
els hem de cuidar entre
tots: utilitzar les papereres,
recollir els excrements dels
gossos, fer un bon ús del
mobiliari urbà... Demanem
més civisme i denunciar
l’incivisme, ja que els actes
incívics d’uns pocs els paguem entre tots”.
Dimarts 18 de Gener es va
reunir, en sessió ordinària,
la Junta veïnal de l’EMD de
Bítem. A més de tractar els
punts previstos en l’ordre
del dia, tots els grups presents a l’EMD van mostrar el
seu rebuig als actes incívics
i vandàlics d’aquests dies al
poble.

Este dimarts han començat
les obres de renovació de la
vorera de l’avinguda Felip Pedrell, entre els carrers Bisbe
Aznar i la Costa de Capellans.
L’actuació suposarà el canvi
de l’actual paviment de panot
per un altre de granet, seguint
amb el model implantat en
les anteriors actuacions fetes
a les voreres del nucli antic.
L’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, ha subratllat que
la vorera de l’avinguda Felip
Pedrell era una de les últimes
pendents per arranjar a l’entorn de la zona patrimonial
del nucli antic. A més a més,
ha recordat que s’ubica en una
zona molt destacada, ja que
connecta amb la nova plaça

de la Catedral i l’espai museístic Cota Zero, i just al davant
de la façana fluvial.
Per fer possibles els treballs,
amb una durada al voltant de
les sis setmanes, des d’avui
mateix s’ha habilitat una regulació semafòrica en este

Els treballs fan necessari
activar una regulació
semafòrica del trànsit,
amb pas alternatiu per
als vehicles mentre la
maquinària estiga
treballant

tram per donar pas alternatiu
als vehicles en un sentit i en el
contrari. Esta regulació estarà activada durant les franges
en les quals estiga treballant
la maquinària o que siga necessari per l’evolució de l’actuació. Fora d’estes franges, la
voluntat és restablir la circulació en els dos sentits quan es
puga, per evitar tant com siga
possible les afectacions a la
circulació. L’actuació en este
punt és una de les que estaven
previstes per complementar
l’execució de la nova plaça de
la Catedral i la museïtzació de
les restes arqueològiques del
subsòl. Juntament amb la renovació de la vorera de l’avinguda Felip Pedrell, està previst

que en poques setmanes puga
començar l’execució d’una altra obra complementària: la
que permetrà situar a un sol
nivell el carrer Costa de Capellans fins a l’accés al col·legi de
Remolins, al carrer Santa Anna.
Posteriorment també es durà a
terme l’asfaltatge de l’avinguda
Felip Pedrell, entre la Costa de
Capellans i la plaça de la Pau.
L’alcaldessa també ha apuntat
que l’Ajuntament està preparant l’arranjament de la plaça
exterior que l’Ajuntament està
preparant l’arranjament de la
plaça exterior del Museu de
Tortosa, on s’ampliarà l’arbrat i
es potenciarà el caràcter patrimonial de l’entorn, culminant
les actuacions en esta zona.

L‘Ajuntament ha renovat la senyalització viària
en 270 passos de vianants
L’Ajuntament de Tortosa ha
renovat la senyalització viària
en 270 passos de vianants de
diversos barris de la ciutat. Els
treballs tenen com a objectiu
repintar diferents elements de
senyalització horitzontal per
tal d’incrementar la seguretat per a les persones. A més
de passos de vianants, també
s’han repintat diferents estacionaments per a vehicles
així com línies que delimiten
els carrils de circulació. Així

mateix, els treballs han permès
crear una nova àrea d’estacionament per a vehicles de dos
rodes al carrer Sabina, i és en
marxa la creació d’un altre estacionament per a motocicle-

L’objectiu és
incrementar la
seguretat per a les
persones

tes a la zona de l’avinguda de
Lleida. Les tasques de repintada
continuen, també, amb la re-

novació de la senyalització de
diversos trams de carrils bici al
nucli urbà.

amposta
TREBALL
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INVERSIÓ

Programa Formació
Professional i
Ocupacional Dual
L’Ajuntament d’Amposta engega el nou programa Formació Professional i Ocupacional
Dual, una acció subvencionada
pel Servei Públic d’Ocupació
de Catalunya que vol millorar la qualificació professional i
l’ocupació del jovent de la ciutat. Previst per al febrer, oferirà
a 14 joves un contracte d’un
any per a la formació i el treball. D’aquesta manera, els participants dedicaran el 75% de la
jornada laboral a treballar i el
25% restant es formaran i obtindran una titulació relacionada
amb el sector. En aquest cas, els
joves contractats duran a terme formació i tasques d’auxiliar
de magatzem, manipulació de
transpalets i carretons de mà,
atenció bàsica al client i ofimàtica.
Els requisits per participar en

el programa són tenir entre 16
i 29 anys, estar inscrit o inscrita a Garantia Juvenil i a l’Oficina de treball com a Demandant
d’Ocupació no Ocupat (DONO)
i tenir una qualificació baixa.

L’Ajuntament executarà
4,6 milions d’euros en actuacions
a la via pública entre 2021 i 2022
L’Ajuntament d’Amposta executarà, entre el 2021 i el 2022,
més de 4,6 milions en actuacions de millora a la via pública.
Així ho ha xifrat l’alcalde, Adam
Tomàs. Tomàs ha explicat que
aquesta xifra inclou obres que
estan en execució, en licitació o en previsió de licitar durant el 2022 i que van des de
la renovació de l’enllumenat,
la renovació de pluvials, clavegueram, asfaltat i voreres, la
millora d’espais verds, l’arranjament de camins o la supressió
de barreres arquitectòniques,
entre d’altres. “Les actuacions
que estem fent són d’una gran
magnitud i tenen la capacitat de
transformar la ciutat”, ha defensat l’alcalde, tot destacant actuacions ja en execució com “els
40000 euros d’urbanització de

En un minut
** La llar d’infants La Gruneta estrena una nova aula per donar resposta
a l’augment de demanda. Destinada a
infants menors d’un any, permetrà la
reobertura d’un espai que es va tancar
l’any 2013 per falta d’alumnat.

** Carles Guerra, Marta Musté, Agustí
Maigí i Teresa Caballé, a l’11a edició de
les “Biografies ampostines”. El cicle de
conferències recupera la vida i obra
de personatges que han destacat en la
història d’Amposta.
En aquesta edició, que tindrà lloc del
4 al 24 de febrer, els biografiats són
referents en diferents camps professionals com l’art, la cultura, l’enginyeria
i la política del segle XX i XXI.
** Oberta la convocatòria d’ajuts per
a les persones usuàries dels espais de
coworking d’Amposta.
També s’ha obert el termini de presentació de sol·licituds als ajuts a projectes d’autoocupació municipals.

** L’Ajuntament d’Amposta atorgarà
fins a 30.000 euros per modernitzar
els comerços locals. Els comerços
que hagin invertit en transformació
digital, millora de la imatge o eliminació de les barreres arquitectòniques
poden demanar la subvenció fins al 14
de febrer.
** La Biblioteca Comarcal Sebastià
Juan Arbó d’Amposta, acull l’exposició sobre els 20 anys de la demarcació de les Terres de l’Ebre del Col·legi
de Periodistes de Catalunya (CPC).
El president de la demarcació, Josep
Baubí, va explicar el contingut de l’exposició a l’alcalde, Adam Tomàs, i a altres membres del consistori ampostí.
La mostra recull en sis plafons de gran
format fotografies i textos que fan un
repàs de les notícies més destacades
d’aquests vint anys d’història, tant de
la demarcació del CPC com del territori. “La podeu visitar a la Sala d’Adults
de la Biblioteca d’Amposta”.

l’exterior del casal de gent gran,
640.000 euros de renovació de
clavegueram, 100.000 de pluvials o 700.000 euros d’urbanització de via pública”.
El govern municipal demana
als veïns paciència davant la
necessitat de substituir serveis
abans de renovar el paviment.

Entre altres, hi
destaquen obres com
720.000 euros de
repavimentació de vies
públiques i camins
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DELTEBRE
RESPOSTA
DEL GOVERN
MUNICIPAL A ERC
Esquerra Republicana de
Deltebre ha lamentat en la
seva tornada al curs polític que el soterrament del
desguàs del Prestamo que el
ple extraordinari del passat 28
de desembre va aprovar amb
els únics vots favorables del
govern d’Enlairem Deltebre,
els “genera dubtes tècnics i de
viabilitat econòmica”. El grup
municipal republicà que va votar-hi en contra del projecte,
considera que “s’han sentit
exclosos de la planificació
política de l’obra com ja be
sent una constant amb el
govern de Lluís Soler”.
Des del govern d’Enlairem
Deltebre, “com sempre, restem a la disposició dels grups
municipals de l’oposició per
aclarir les qüestions que considerin. En el cas del Préstamo,
el projecte ha estat a l’abast
dels grups de l’oposició en tot
el tràmit previ a la celebració
del plenari del passat 28 de
desembre. Havent passat
també per comissió informativa sense cap pregunta ni
qüestió, ni tampoc cap consulta del propi projecte durant
aquest període. Entenem que
la política del ‘no a tot’ s’ha de
llegir en clau electoralista però
en cap cas ha de ser un fre per
a les aspiracions d’un municipi
que ha de seguir avançant i
que ha de resoldre problemes
estructurals que els grups
que ara estan a l’oposició,
tot i governar, no van ser
capaços d’oferir cap solució.
Pel que fa al finançament, a
hores d’ara es compta amb
subvencions del voltant dels
500.000€ per a la realització
de la primera etapa d’aquesta
obra i seguirem cercant totes
les subvencions possibles. En
tot cas, la bona salut econòmica de l’Ajuntament de
Deltebre, gràcies a l’acurada
gestió econòmica que hem
realitzat aquests anys, ens
permet afrontar aquesta obra,
en la seva primera etapa,
així com també altres que
tenim previstes sense haver
d’incrementar la pressió fiscal
ciutadana”.

baix ebre

DELTEBRE
L’Ajuntament inicia l’adequació de les voreres
de l’avinguda 1 d’Octubre
En el marc de les diferents actuacions que s’estan desenvolupant per a millorar l’accessibilitat i suprimir les barreres
arquitectòniques, així com per
arranjar els danys generats
pels temporals d’aquests últims temps, l’Ajuntament de
Deltebre ha engegat les obres
d’adequació de les voreres de
l’1 d’octubre.
En total, s’arranjaran fins al voltant de 1.000 metres de vorera
amb uns treballs que permetran
plantar fins a 220 arbres que no
malmetin la pavimentació, instal·lar nous bancs i papereres,
i crear un nou carril bici que
unirà l’avinguda 1 d’octubre

amb el Parc Fluvial del Delta,
el Passeig del Riu i el pont Lo
Passador.
Amb la voluntat de connectar,
d’aquesta manera, el municipi
de Sant Jaume d’Enveja amb
el futur Passeig el Carrilet que
s’està projectant a la façana
nord de Deltebre i que també
inclou la canalització i bombament del Préstamo.
Aquesta actuació, que té un
cost del voltant dels 285.560€,
està previst que es finalitzi durant el proper mes de març,
compta amb 123.000 euros de
subvenció provinents de l’Estat i també de la Generalitat de
Catalunya.

L’ actuació, que té un cost del voltant dels
285.560 euros, està previst que es finalitzi
durant el proper mes de març

Búhos serà el cap de cartell de la Candelera 2022
El grup de Calafell Búhos, un
dels referents del panorama
musical català, oferirà un concert el dissabte 29 de gener,
dins la programació dels actes
preludi, una setmana abans de
la Festa Major. És el cap de cartell d’una Candelera que també
aposta per les bandes musicals
locals, com Miquel del Roig,
Nautilus, The Baldats i Cràneos, entre l’1 i al 6 de febrer. La
Banda de la Cala, com cada any,
també hi seran present, el 30 de
gener, a les 12 h. També tindrà
cabuda la música dels dj’s locals Mireia, Sam i Sergi Calero. I
l’ambientació de la Xaranga Suquet Calero al correbars previst
pel 29 de gener, a les 16.30 h i
els diferents cercaviles amb els
nanos que tindran lloc diversos
matins de Festa Major.
A banda de la música, les enti-

més tradicionals com el Pregó,
la Processó de la Verge Candelera, -que s’informarà pròximament com serà-, el Ball de la
Candela, la Missa Major, el partit
de futbol de la Candelera o la
Festa del Vermut. A més com a
novetat, el dia 3 s’oferirà un espectacle de màgia, amb el Mag
Lari. Les entrades dels actes
es podran adquirir la setmana
vinent. (La Cala Ràdio)

tats culturals locals també tindran pes en la programació de
festes
De fet, el regidor de Festes, Jordi Llaó, remarca que s’aposta
per les entitats locals i apunta

Mor un submarinista
a la costa calera
Dissabte al matí, va morir un
home que practicava pesca submarina a la costa de
l’Ametlla de Mar. Els equips
d’emergència el van trobar
inconscient i ja no van poder
fer res per reanimar-lo. La
Guàrdia Civil s’ha fet càrrec
de la investigació i l’autòpsia
ha revelat que es va tractar
d’una mort natural.
La víctima feia l’activitat amb
un company i es va submergir

a pulmó sota l’aigua, mentre
l’acompanyant
l’esperava
dalt. En veure que tardava en
sortir, també es va capbussar
i el va trobar inconscient. (La
Cala Ràdio)

L’home de 74 anys
era veí de Sant Just
Desvern

que seran unes festes de màxims, que s’adaptaran a les mesures anticovid, unes mesures
que encara poden canviar. La
programació dels actes previstos també contempla els actes

Seran unes festes
de màxims, que
s’adaptaran a les
mesures anticovid,
unes mesures que
encara poden canviar

Pere Méndez, escollit
pregoner de la Candelera 2022
El pregoner de la Candelera 2022 serà el calero Pere
Méndez Marsal. El músic és
l’escollit per ser el convidat
d’honor de la Festa Major de
l’Ametlla. Méndez és membre del quartet de saxos Kebyart Ensemble des de 2014,
després de la seva carrera
musical en institucions locals com l’agrupació musical
Mestral, -l’actual Banda de
la Cala-, i l’Escola Municipal

de Música de l’Ametlla, i més
tard a l’ESMUC de Barcelona. El grup ha estat nominat
recentment per ‘ECHO Rising Stars’ i actualment, està
fent una gira de més de 20
concerts a diferents sales i
festivals de tot Europa. L’alcalde Jordi Gaseni destaca
l’emprenedoria i la projecció
professional del pregoner en
el món musical tot i la seva
joventut. (La Cala Ràdio)

anunci
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MÉS
NOTÍCIES
JESÚS
Tot i que es va suspendre la
Festa de Sant Antoni conjunta
amb la població de Roquetes,
diumenge vinent a les 11.30h
es farà la benedicció dels animals a la porta de l’església.
“Amb totes les mesures, us hi
esperem!”.

DESPERFECTES
A L’ERMITA DE
SANT BERNABÉ
Des de l’EMD de Jesús s’ha denunciat aquesta setmana que
s’han produït actes vandàlics
a l’ermita de Sant Bernabé. “Si
algú té informació, contacteu
amb nosaltres, amb la Policia
Local o amb els Mossos d’Esquadra”.

TIVENYS
L’Ajuntament de Tivenys ha
informat que les últimes setmanes “hem tingut dos incorporacions a l’Ajuntament fruit
dels convenis i els acords entre
l’institut de l’Ebre i l’Ajuntament de Tivenys. Gràcies al
conveni DUAL i als programes
de pràctiques dels cicles formatius ja comptem amb dos
reforços que ens ajudaran amb
les tasques de les diferents
àrees de l’Ajuntament. Els
objectius d’aquest conveni
són donar sortida al jovent
que està en plena formació i
poder sumar experiència per a
la seva carrera i complementar
amb més recursos humans
les tasques de l’Ajuntament.
Estem molt satisfets de poder
comptar amb dos Tivensans
entre nosaltres a l’Ajuntament,
benvinguts Joan i David”.

ROQUETES
Avui divendres 21 de gener a
les 20 h, torna “La Barraca de
Sant Antoni” a la Biblioteca de
Roquetes Mercè Lleixà, amb la
direcció de Toni Vives.

baix ebre

L’ALDEA
La multinacional Jabil anuncia una segona
inversió de 4 milions d’euros
L’Alcalde de l’Aldea, Xavier
Royo, en roda de premsa ha
anunciat aquest dilluns que
l’empresa nord-americana Jabil, invertirà 4 milions d’euros
a l’Aldea, al Polígon Catalunya
Sud.
La multinacional ampliarà l’activitat industrial amb 4500m2,
crearà 50 nous llocs de treball
i l’activitat a implantar, serà en
serveis de manufactura i embalatge de productes de consum.
L’Ajuntament va aprovar en
Junta de Govern Local la llicència d’obres; l’inici serà
immediat i tot apunta a que
durant el tercer trimestre de
2022 estigui totalment productiva.
Xavier Royo Alcalde de l’Aldea:
“És una gran notícia no només
per a l’Aldea, sinó per al territori, estem molt agraïts a JABIL, que ens faci dos inversions en un mateix any. Fet que
comporta augmentar l’activitat
econòmica al territori, la creació de llocs de treball i confirma que L’Aldea i el Polígon
Catalunya Sud, tenen molta

capacitat d’atracció industrial,
com s’està demostrant amb
aquestes inversions i a les demandes de sòl industrials de
petites i mitjanes empreses i
això, és molt bo no només per
a l’Aldea, sinó per a les Terres
de L’Ebre perquè al final generen un gran impuls econòmic”.
La multinacional nord-americana disposa de 260.000 treballadors a tot el món, amb

Quatre detinguts per amagar
una plantació de marihuana
interior a Camarles

Els Mossos van desmantellar
una plantació de marihuana interior amagada en una
granja en desús a Camarles
i van detenir quatre persones que se’n feien càrrec.
Un d’ells havia formalitzat
un contracte de lloguer la
nau ramadera. Tenien en
producció 1.350 plantes
de marihuana. Un operatiu
dels Mossos, en col·laboració amb la Policia Local, va
permetre localitzar la plantació gairebé per casualitat.

La granja està situada al límit
dels termes de Camarles i
l’Aldea. El desmantellament
i les detencions es van dur a
terme dimecres a la nit. Els
quatre arrestats van passar a
disposició del jutjat de Tortosa.

Els Mossos van
confiscar 1.350
plantes en una granja
en desús

centres de producció ubicats
en 100 indrets de 30 països.
Jabil, al primer trimestre de
l’any 2021 ja va anunciar una
inversió de 12 milions d’euros
a la planta aldeana, en la producció d’envasos de paper.
Amb aquesta segona inversió
de 4 milions d’euros potenciarà la seua producció industrial
i intensificarà tant l’economia
local com l’economia ebrenca.

La multinacional
ampliarà l’activitat
industrial, creant 50
nous llocs de treball
“És una gran notícia no
només per a l’Aldea,
sinó que per al territori”

L’Ampolla: instal·lació de
plaques fotovoltaiques a la
coberta del consistori

L’Ajuntament de l’Ampolla
ha instal·lat plaques solars
fotovoltaiques a la coberta
del consistori municipal amb
l’objectiu de reduir el consum elèctric provinent de la
xarxa, així com millorar l’eficiència energètica de l’edifici i potenciar l’ús d’energies
renovables. Aquest projecte
s’ha promogut en el marc del
pla de compromís adquirit
per l’Ajuntament de l’Ampolla
per cuidar el medi ambient
del municipi.
A més a més, la instal·lació

contempla la compensació d’excedents, és a dir, que
aquella energia que hagi estat
generada per les plaques solars fotovoltaiques i que no
s’hagi utilitzat de forma instantània, s’aboqui a la xarxa
elèctrica de distribució i sigui
retornada a hores nocturnes a
un preu estipulat amb la companyia distribuïdora d’electricitat. L’execució del projecte
ha anat a càrrec de l’empresa
Escrivà Energy i ha suposat
una inversió de 47.473,48 euros.

montsià
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LA RÀPITA
Celebració aquest
cap de setmana de
la festivitat de Sant
Antoni

La Comissió de Sant Antoni,
amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Ràpita, la Comissió de festes, la Penya Eqüestre
i la Penya Arrastre, programa un
conjunt d’actes per celebrar la
festivitat de Sant Antoni a la Ràpita el proper cap de setmana.
Hi ha canvis en la programació,

ja que el sant anirà d’una església a l’altra, és a dir, no hi haurà
majorals, davant el nombre elevat de casos positius de covid.
El primer acte serà la missa avui
(19 h) a l’església de la Santíssima Trinitat, des d’on arrancarà
la processó amb la imatge del
sant (19.30 h).

L’Ajuntament elabora
el pla local d’habitatge
L’Ajuntament de la Ràpita elabora el pla local d’habitatge
per aprofundir en les polítiques
d’habitatge que es desenvolupen actualment al municipi i
plantejar les accions de futur. El
Programa d’Actuació Municipal
d’Habitatge esdevindrà l’instrument que permetrà fixar l’estratègia i les actuacions a dur a
terme a la Ràpita.
La regidora de Polítiques Socials
i Igualtat, Oona Tomàs, declara
que “volem donar resposta a la
necessitat detectada des de les
regidories de Polítiques Social
i Igualtat i Joventut, i el primer
pas per fer-ho és conèixer la
situació d’habitatge que tenim
a la Ràpita”. Tomàs exposa que
“amb el Programa d’Actuació
Municipal d’Habitatge podrem
posar sobre la taula les línies
d’actuació per modificar la situació en relació amb l’habitatge
accessible, el teixit residencial o
el potencial de creixement resi-

La Ràpita reparteix els premis
#jocomproacasa valorats
en 20.000 euros

L’Ajuntament de la Ràpita va dur a terme el sorteig dels premis #jocomproacasa,
en què s’han repartit 20.000 € en 100 premis de 100 € i 50 premis de 200 €. Els
premis s’han retransmès en directe, a les 12 hores, mitjançant el perfil de Facebook de l’Ajuntament de la Ràpita i per tant, els guanyadors han pogut conèixer
al moment si alguna de les seves butlletes ha sigut premiada. La regidora de
Comerç, Conxi Vizcarro, valora que “la campanya d’enguany està sent més beneficiosa que l’anterior per a la vuitantena d’establiments adherits perquè amb
l’ampliació del termini, el nombre de butlletes donades en compres superiors a
25 euros ha augmentat notablement”.

dencial”.
Per a tot això, es realitzarà una
diagnosi mitjançant els antecedents en polítiques d’habitatge al municipi, el marc legal
que els fonamenta, l’estructura
territorial i l’estructura urbana
i residencial, entre altres. Així
com la dinàmica demogràfica
i residencial a la Ràpita; l’oferta i l’accessibilitat al mercat de
l’habitatge; les problemàtiques i
necessitats d’habitatge accessible i social; les característiques

generals del teixit residencial;
l’estat d’execució del sòl residencial; i el potencial i les previsions de creixement residencial.

El Programa d’Actuació
Municipal d’Habitatge
és l’instrument que
fixarà les actuacions a
dur a terme
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montsià

ALCANAR

ALCANAR
Ajuts a
l’educació
d’infants i
joves

Programació alternativa
virtual de la festivitat de
Sant Antoni 2022
A finals de desembre, la Comissió de Sant Antoni i l’Ajuntament
d’Alcanar feien públic que per
segon any consecutiu es cancel·lava la celebració de la festa
a causa de la situació epidemiològica. “La naturalesa de l’acte
i la seua preparació prèvia són
incompatibles amb les mesures
sanitàries i de protecció que cal
seguir per a fer front a la sisena
onada de covid-19”, detalla Jordi Cervera, regidor de Tradicions
de l’Ajuntament d’Alcanar.
Per la seua banda, Joan Roig, alcalde d’Alcanar i regidor de Cultura, recorda que “aquesta festa
centenària, molt estimada per la
ciutadania, es mereix una celebració, però encara ens trobem
en una situació complicada de
covid i s’ha hagut de mantenir
principalment la modalitat virtual.” I un any més, vol mostrar
el seu agraïment “als membres

L’Ajuntament d’Alcanar destina més de 70.000 euros en
ajuts vinculats a l’educació
d’infants i joves, en el marc
del pressupost de l’any 2021.
Aquest import inclou la convocatòria anual d’ajuts per
assistència a llar d’infants, la
compra de llibres i el transport
obligatori; així com el conveni
anual amb l’Escola Marjal per
a la compra de material escolar i les despeses de transport
intramunicipal de l’alumnat
del municipi. “Tal com indica
el nostre pla de govern, continuem donant suport a les
famílies en tot allò que està al
nostre abast”.

de la Comissió de Sant Antoni
per la gran feina que desenvolupen i per mantenir viu l’esperit
d’aquest patrimoni immaterial
d’Alcanar tan important”.
Des de la Comissió, Núria Balada
explica que “malgrat que no podrem celelebrar la festa ballant
com ens agradaria, enguany tornem a presentar una programació destinada a tots els públics i
que puga distreure sobretot a les
famílies confinades”.
Ahir dijous, dijous 20 de gener,
els membres de la Comissió de
Sant Antoni van dedicar unes
paraules a través del Facebook i
l’Instagram de la Comissió.

S BÀRBARA

“S’ha hagut de mantenir
la celebració en
modalitat virtual”

Responsabilitat
perquè es ‘facen
SANT JAUME ULLDECONA
MONTSIÀ
LA SÉNIA
inversions i el
Mor un
La comarca on Localitzen més poble avance’
Urbanització
del nou polígon conductor en més ha baixat de mil conills
sortir de la via
l’atur
barrejats amb
industrial
el turisme
exemplars
morts en una
granja il·legal

El Ple de Sant Jaume d’Enveja va aprovar l’estiu passat de
manera definitiva el Pla Parcial Urbanístic de les Salines,
el que permetia ja iniciar el
desenvolupament del polígon
industrial del municipi. Les
obres d’urbanització de la primera i segona fase es realitzaran aquest 2022 i el cost total
d’urbanització serà d’1,7 milions d’euros, subvencionats en
part per la Diputació de Tarragona. El nou polígon ocuparà
un espai de 41.000 m2 i estarà
ubicat al davant del cementiri
municipal al sud del nucli urbà
i a tocar de la carretera de les
Salines.
Els pressupostos per al 2022,
(5.242.230,24 €) prioritzen el
desenvolupament del nou polígon industrial.
Els pressupostos aprovats, de
5,2 M€, representen un increment del 21 %.

Un conductor va morir aquest
dimecres a la tarda en sortir de
la via el seu vehicle a Ulldecona per causes que s’investiguen, segons ha informat el
Servei Català de Trànsit (SCT).
Els fets van tenir lloc cap a un
quart de sis de la tarda al quilòmetre 10,4 de la carretera
TV-3319.
La víctima viatjava sola en l’automòbil.
Arran de la incidència es van
activar dues patrulles dels
Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la
Generalitat i dues unitats del
Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
L’SCT informa que en el que va
d’any han mort cinc persones
a les carreteres interurbanes
de Catalunya.

El Montsià tanca el mes de desembre de 2021 amb 999 persones menys aturades respecte
el desembre de 2020, fet que
suposa una baixada del 21,52%
d’atur. Aquesta és la segona xifra més baixa que s’ha registrat
durant els darrers 8 anys a la
comarca. Amb aquest percentatge se situa com la comarca
de les Terres de l’Ebre que més
ha recuperat l’ocupació després de la crisi ocasionada per
la Covid-19. La segueix la Ribera d’Ebre amb una davallada
d’atur del 20,10%, seguida molt
a prop pel Baix Ebre que ha disminuït un 20,08% i la Terra Alta
que ho ha fet en un 17,69%.
«Com a president del Consell
Comarcal del Montsià aquestes
dades són un orgull i hem de
fer una valoració molt positiva. De fet, des de l’ens comarcal treballem molt en aquest
sentit», comenta satisfet, Joan
Roig.

Els Mossos han denunciat una
veïna de la Sénia per criar i comercialitzar conills d’índies en
una granja il·legal. Dilluns passat, els agents es van personar
a l’explotació i van trobar més
de 1.000 exemplars en gàbies,
entre els quals hi havia animals morts. Les instal·lacions
es trobaven molt brutes, amb
excrements a terra entre els
cadàvers i els animals vius. Els
policies també van comprovar
que la granja no disposava de
cap mena d’autorització per
exercir aquesta activitat i que
comercialitzava els exemplars
com animals de companyia
sense control sanitari.

El regidor No Adscrit, Ximo
Martí, ha explicat aquesta
setmana a La Plana Ràdio del
perquè van aprovar els pressupostos. El regidor volia fer
referència a la comissió especial de comptes, on els tècnics de l’ajuntament els van
explicar com es distribueixen
els pressupostos. A Martí va
sorprendre’l que en aquesta
comissió només assistiren el
grup de Junts X Santa Bàrbara al govern i els regidors
No Adscrits. D’entrada, Ximo
va ser molt crític pel fet que
l’ajuntament s’endeutés: “vam
mostrar-nos favorables a què
es finalitzessin les basses de
laminació. Però l’alcalde també ens va dir que l’obra de
l’ajuntament era innegociable”. Per això afirmava que van
aprovar els pressupostos perquè “s’ha de tenir una mica de
responsabilitat perquè es facen inversions i el poble avance. Hem de sumar una mica
de responsabilitat els partits
de l’oposició donant suport o
no als pressupostos”.
(La Plana Ràdio)

ribera/terra alta
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TERRA ALTA

TERRA ALTA

Agents socioeconòmics denuncien el projecte de la
MAT Valmuel-Begues al Parlament

La comarca
vol atreure
els operadors
turístics

Agents socioeconòmics de
les Terres de l’Ebre i del Penedès, conjuntament amb GEPEC-Ecologistes de Catalunya,
han mostrat el seu rebuig al
projecte de la línia de molt d’Alta
Tensió (MAT) Valmuel-Begues a
la Comissió d’Acció Climàtica al
Parlament, que s’ha celebrat telemàticament aquest dimecres.
Han denunciat que la desena de
projectes de línies d’evacuació
entre Aragó i Catalunya estan
sobredimensionades i que la
seva instal·lació suposarà una
greu afectació a la fauna i la
biodiversitat del territori. “L’impacte d’aquesta invasió d’energia eòlica està destruint el futur

Joan Arrufí: “L’impacte
d’aquesta invasió
d’energia eòlica està
destruint el futur de la
nostra comarca”

de la nostra comarca”, ha dit el
president de la DO Terra Alta,
Joan Arrufí. Per tot plegat, han
reclamat un model de transició
energètica més sostenible i democràtica.
En la compareixença, la presidenta de l’Associació de Turisme
Rural de la Terra Alta, Pilar Miró,

ha denunciat que si s’aprova
el projecte de la MAT Valmuel-Begues, la línia travessaria
cinc poblacions de la comarca
i recorreria 38 quilòmetres. “No
ens conformarem a creure que
els projectes d’aquest tipus són
l’única opció; la transició energètica hauria de ser sostenible

i hauria de protegir el territori;
tot i que arriba tard, no es pot
implementar de qualsevol manera”, ha dit. També ha demanat
als representants polítics que
donin suport als “petits” projectes empresarials i polítiques per
frenar el despoblament de la
Terra Alta.

RIBERA D’EBRE

BATEA

GANDESA

MÓRA D’EBRE

Mercat de
treball català:
destaquen els
rellotgers de la
comarca

Nou gimnàs
municipal

Ampliació del
polígon La
Plana

Festa de
Sant Antoni

Enginyer i analista de gestió i
organització han estat les dues
ocupacions millor posicionades
en el mercat de treball català el
2021.
Per comarques, destaquen ocupacions com la dels rellotgers,
la millor posicionada a la Ribera
d’Ebre; o la de monitors d’activitats recreatives, al Pallars Jussà.
A Ribera d’Ebre els rellotgers i
mecànics d’instruments de precisió són els que estan millor posicionats.
En el cas del Pallars Jussà, la
feina més ben valorada és la de
monitors d’activitats recreatives.
També destaquen els veterinaris,
al Segrià i la Selva; els auxiliars
de vol i cambrers d’avió, vaixell i
tren al Gironès. (ACN)

L’Ajuntament de Batea ha informat que el diumenge dia 23
de gener es farà una jornada
de portes obertes per qui vulgui visitar el nou gimnàs municipal, que està situat a la zona
esportiva del municipi.
L’horari serà de 10 a 14 hores. I
està previst que al dia següent,
dilluns, el nou gimnàs municipal s’obrirà per al seu funcionament normal.
L’horari serà de dilluns a divendres de 15 a 21 hores. També hi
haurà activitat dirigides.

Segons informa el Diari de Tarragona, amb la modificació
puntual de sòl rústic a sòl urbanitzable industrial, es fa un pas
més per avançar en el futur polígon La Plana II. Per a l’alcalde
de Gandesa, Carles Luz, és una
necessitat per al futur creixement industrial, després d’exhaurir-se tots els metres quadrats lliures en sòl industrial al
polígon I. L’Institut Català del Sòl
(Incasòl) i l’Ajuntament treballen
en crear ara La Plana II, que tindrà una superfície de 25,79 hectàrees. De moment, però, s’està
treballant amb una àrea de 10,8.
«Estem treballant per avançar
el més ràpidament possible, ja
que el tràmits solen ser lents.
Començar per aquestes 10 era
l’opció més ràpida per respondre a la futura ampliació urgent
de Gràfiques Salaet, i també altres peticions d’altres empresaris que volen construir-hi naus».
(Diari de Tarragona).

Móra d’Ebre va viure, dins del
possible, la festivitat de Sant
Antoni, el cap de setmana passat.
Entre els actes duts a terme,
va haver-hi un homenatge a la
Pagesia en la figura de Cristina Pedret Crespo, dins de Sant
Antoni, Festa Major d’Hivern.
Es va poder fer la benedicció
de les coques tradicionals i
els panets o la mostra de jocs
tradicionals de Sant Antoni.
També la trobada D’URBAN
SKETCHERS, Dibuixants urban.
Així mateix, va tenir lloc la inaguració de l’Exposció 3a mostra d’artesania de Sant Antoni,
al Teatre Municipal la Llanterna.

La Terra Alta ha reunit en
un catàleg físic i digital tota
l’oferta d’experiències turístiques que es pot trobar a la
comarca, tant del sector públic com del privat.
D’entrada s’inclouen 200
propostes
d’oleoturisme,
enotursime,
cicloturisme,
turisme actiu, cultural i patrimonial i de memòria històrica, així com estades i experiències molt singulars. Com
ha destacat la presidenta
del Consell Comarcal, Neus
Sanromà, calia acabar amb la
dispersió de l’oferta i oferir-la
de manera “transversal” per
fer turisme a la Terra Alta “de
forma fàcil” i durant tot l’any.
El catàleg és una eina essencial per promocionar la
comarca a fires i certàmens
amb qualitat i de forma ordenada i clara”, com aquests
pròxims dies a Fitur.
El delegat del Govern a les
Terres de l’Ebre, Albert Salvadó, ha participat en la presentació del catàleg aquest
dimarts a l’Església del Poble
Vell de Corbera d’Ebre, i ha
destacat que reuneixi l’oferta
única i privada i es potenciï
aquesta col·laboració perquè
sigui “més potent i coherent”.
“És una iniciativa que suma i
ajuda a generar més activitat”,
ha dit Salvadó.
El delegat ha defensat que les
Terres de l’Ebre i la Terra Alta
poden competir amb altres
destinacions pels seus actius
naturals i de sostenibilitat,
l’agroalimentació, el patrimoni i la memòria històrica, entre d’altres. “És una destinació
turística basada en el que és
autèntic i s’aixopluga en un
segell que ho lliga tot, i conforma les Terres de l’Ebre en
una gran destinació turística,
que és la marca Reserva de la
Biosfera”, ha recordat.
Per a Salvadó, el desplegament d’aquesta marca, “anirà
a remolc” del que ja ha fet la
Terra Alta, per donar-li “potència” i que sumi “valor afegit” al sector turístic i agroalimentari, que al territori “van
íntimament lligats”.
(ACN)
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MÉS
NOTÍCIES
‘NO SOM ELS
ÚNICS QUE S’HI
OPOSEN’
“No som els únics que s’hi
oposen, no és culpa nostra
que no tiri endavant”. Un altre
dels portaveus de la Plataforma en Defensa de l’Ebre,
Josep Antoni Panisello, ha
afegit que la viabilitat de la
Via Blava de l’Ebre no depèn
del posicionament de la PDE i
ha lamentat “la forta pressió
mediàtica” que ha focalitzat la
responsabilitat en la plataforma quan es tracta “d’un
projecte privat que donarà
beneficis a una empresa
privada”. “Les inversions a
les Terres de l’Ebre sempre
han d’arribar a canvi d’alguna
cosa”, ha recordat el portaveu
de la Plataforma de l’Ebre. La
PDE rebutja construir nous
assuts al riu perquè suposa
“posar-hi una paret”. “Diuen
que no retindrà sediments,
però no ho farà perquè no en
baixen”, ha ironitzat Panisello.
També alerten que l’augment
de la làmina d’aigua que
preveu el projecte, pot donar
“una imatge irreal del riu”
que serviria d’argument per
autoritzar noves detraccions
riu amunt per als governs
transvasistes.

LA GUÀRDIA
MUNICIPAL
DE L’ALDEA
INFORMA QUE
S’HAN DETECTAT
BITLLETS FALSOS
EN ALGUNS
ESTABLIMENTS
DE LA POBLACIÓ
L’Ajuntament de l’Aldea ha
comunicat que la Guàrdia
Municipal ha detectat bitllets
de 50 i 100 € falsos en alguns
establiments de la població. “Recomanem extremar
les precaucions oportunes
al realitzar cobraments en
efectiu”, han manifestat des de
l’Ajuntament aldeà.

terres de l’ebre

PLATAFORMA EN DEFENSA DE L’EBRE
La PDE se sent cap de turc de Sercosa i denuncia
patir “agressivitat mediàtica” per oposar-se a la
Via Blava de l’Ebre
L’empresa catalana Sercosa va
reactivar al desembre el projecte, ara batejat com a Via Blava de l’Ebre, que preveu construir de tres assuts i centrals
hidroelèctriques al tram final
del riu. El va presentar a entitats socials i empresarials amb
el compromís de “ser respectuosos” amb l’opinió del territori,
però topar de primer moment
amb l’oposició de la Plataforma
en Defensa de l’Ebre va desencadenar retrets cap a l’entitat i
amenaces de deixar perdre la
inversió (de 125 milions d’euros, segons la companyia).
Sercosa va instar la PDE a fixar
el seu posicionament en una
votació assembleària i va retreure personalment a un dels
portaveus, Manolo Tomàs, que
rebutgés el projecte abans de
la presentació de l’estudi ambiental. La PDE ha anunciat
aquest dimecres que els assuts
i les hidroelèctriques de Sercosa seran un dels punts de
debat de la propera assemblea
general de l’entitat, al maig,

i així i tot han reiterat que no
els agrada el projecte perquè
desnaturalitza el riu. “Posar
més entrebancs, és empitjorar
la problemàtica de cabals, de
retenció de sediments i de biodiversitat”, ha apuntat Matilde
Font. “Cal treure entrebancs, i
no posar-ne més, perquè arribi
aigua i sediments”, ha afegit.
La PDE lamenta que se’ls converteixi en “el cap de turc”, i
s’han mostrat sorpresos perquè

XVè Premi Federico Mayor
Zaragoza
Aquesta setmana s’han comunicat les bases de la convocatòria del XV Premi Federico Mayor
Zaragoza que organitza conjuntament l’associació Amigues
i amics de la UNESCO de Tortosa i la Universitat Rovira i Virgili.
“La nostra voluntat és sensibilitzar i crear consciència sobre
la igualtat de dones i homes i
alhora, buscar solucions i compromisos en un tema que implica a tothom”. Els participants
són escoles, instituts, universitats, entitats, institucions i altres.
Hauran d’elaborar un vídeo, en
equips d’almenys 3 persones,
de 2 minuts de durada, sota el
lema: Dones i homes en igualtat. Aquesta temàtica està relacionada amb l’Objectiu de
Desenvolupament Sostenible
(ODS) número 5, impulsat per
les Nacions Unides.
La dotació dels premis concedits consistirà en un primer,
segon i tercer premi per a cada

categoria de 400, 250 i 150 euros respectivament.
El termini d’inscripció i tramesa
dels vídeos és del 24 de gener
al 25 de març de 2022.
L’acte de lliurament de premis tindrà lloc a l’auditori Felip
Pedrell de Tortosa, el dia 21 de
maig. Serà presidit pel Dr. Federico Mayor Zaragoza, President de la Fundación Cultura
de Paz i exdirector General de
la UNESCO.
El vídeo ha de ser de dos minuts
de durada, com a màxim, original i inèdit, creat expressament
per a participar en aquest premi.
Els vídeos han d’estar elaborats
en equip d’un mínim de 3 persones.

La temàtica d’aquesta
edició és: DONES I
HOMES
EN IGUALTAT

les acusacions s’hagin centrat
sobretot en la figura d’un dels
portaveus, Manolo Tomàs. “Si
tenim tant poder, per què no
ens fan cas amb el Xerta-Sénia,
el Consorci d’Aigües de Tarragona i el Pla de protecció del
Delta?”, ha qüestionat Tomàs.
“No som els únics que s’hi oposen, no és culpa nostra que no
tiri endavant”, ha insistit Font.

La plataforma
recorda que el
projecte no té el
consens del territori i
que la CHE “mai l’ha
vist amb bons ulls”

(ACN).

“Dins dels paràmetres de la
Unió Europea, els projectes de
SERCOSA són vàlids”
Des de SERCOSA han informat
esta setmana que “la millor
manera d’explicar els projectes és conèixer la veritat dels
mateixos, no les intuicions
o el què voldria cadascú. Els
projectes tècnics són precisament tècnics i estan molt ben
regulats, no al caprici individual. Quan la Unió Europea (UE)
ha publicat el document Barrier Removal for River Restoration, dins l’Estratègia per la
Biodiversitat 2030, SERCOSA,
com pot fer qualsevol ciutadà o empresa, es va posar en
contacte amb responsables
de l’area de Medi Ambient de
la UE per clarificar i conèixer
què volia dir aquest document
i quines exigències portava”.
Segons ha informat l’empresa,
“la resposta des de la UE ha estat que l’eliminació de barreres

es refereix principalment a les
barreres obsoletes, és a dir, les
que ja no compleixen el seu
propòsit original o que ja no
calen. Les barreres obsoletes
són l’objectiu principal, ja que
l’Estratègia de Biodiversitat,
així com la legislació de la UE
vigent (com la Directiva Marc
de l’Aigua), reconeixen que les
barreres poden complir funcions i serveis importants, com
ara la mobilitat o la generació
d’electricitat. Per tant, dins els
paràmetres de la UE els projectes de SERCOSA són vàlids”.

“La millor manera
d’explicar els projectes
és conèixer la veritat
dels mateixos”

anunci
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LA
ALCANAR
RÀPITA

EL PERELLÓ

Ajuts
Inici
de ales
l’educació
obres del
d’infants
i
futur
Centre
joves
d’Economia
Blava

Es va celebrar la Festa Major de Sant Antoni amb els
actes que es van poder dur a terme

L’Ajuntament d’Alcanar destina més de 70.000 euros en
ajuts vinculats a l’educació
d’infants i joves, en el marc
Aquesta setmana s’han inidel pressupost de l’any 2021.
ciat les obres per convertir
Aquest import inclou la conl’antic edifici de la Duana en
vocatòria anual d’ajuts per
el futur centre per al desenassistència a llar d’infants, la
volupament de l’economia
compra de llibres i el transport
blava de les Terres de l’Ebre.
obligatori; així com el conveni
La construcció d’aquest nou
anual amb l’Escola Marjal per
centre a la Ràpita permetrà
a la compra de material escoimpulsar els nous models de
lar i les despeses de transport
negoci basats en l’economia
intramunicipal de l’alumnat
blava a les Terres de l’Ebre.
del municipi. “Tal com indica
L’alcalde de la Ràpita, Josep
el nostre pla de govern, conCaparrós, declara que “cada
tinuem donant suport a les
vegada estem més prop
famílies en tot allò que està al
de fer realitat el futur cennostre abast”.
tre d’economia blava de les
Terres de l’Ebre, un projecte
estratègic per al nostre municipi que ajudarà a dinamitzar i transformar l’economia
de la Ràpita i ens posicionarà
en un lloc estratègic davant
dels objectius de desenvolupament sostenible i també,
de l’estratègia marítima que
el Govern de la Generalitat
està implementant“. Caparrós assegura que “es tracta
d’un projecte que situa la
Ràpita com un referent de
El regidor No Adscrit, Ximo
l’economia blava al nostre
Martí, ha explicat aquesta
territori i al nostre país”.
setmana a La Plana Ràdio del
perquè van aprovar els pressupostos. El regidor volia fer
referència a la comissió especial de comptes, on els tècnics de l’ajuntament els van
explicar com es distribueixen
els pressupostos. A Martí va
sorprendre’l que en aquesta
comissió només assistiren el
grup de Junts X Santa Bàrbara al govern i els regidors
L’Ajuntament
de Deltebre
No
Adscrits. D’entrada,
Ximo
ha ser
informat
que pel
la fet
setmava
molt crític
que
l’ajuntament
s’endeutés:
“vam
na passada es
van iniciat
els
mostrar-nos
favorables
a què
treballs d’enderroc
de l’Hoses
les basses
de
tal finalitzessin
Restaurant Buitre,
el qual
laminació.
Però
l’alcalde
tama causa de
la seva
situació
de ens
triplevaruïna
suposava
un
bé
dir que
l’obra de
perill a conseqüència
del
l’ajuntament
era innegociaseu estat.
ble”.
Per això afirmava que van
Tal comels
han
comunicatperdes
aprovar
pressupostos
de “s’ha
l’Ajuntament
del
muquè
de tenir una
mica
de
responsabilitat
perquè
fanicipi, l’actuació,
queesestà
cen
previst
inversions
que i el
s’acabi
poble avanesta
setmana,
hasumar
tingutuna
un mica
cost
ce.
Hem de
econòmic
que s’eleva
als
de
responsabilitat
els partits
48.000€
i està
sufragat
de
l’oposició
donant
suportde
o
forma
subsidiària pels prono
als pressupostos”.
(La
Planade
Ràdio)
pietaris
l’edifici.

Responsabilitat
perquè es ‘facen
inversions i el
poble avance’

El Perelló va poder viure la celebració del patró, Sant Antoni,
en la Festa Major d’hivern. Una
celebració marcada per les reestriccions sanitàries que van
suposar la cancel.lació d’actes
habituals. Però, d’alguna manera, després de dos anys, les festes d’hivern es van poder tornar
a celebrar. La majoria d’actes

que, en aquests moments, per la
situació actual, no es van poder
realitzar “els traslladarem a l’estiu, concretament del dimecres
22 al dilluns 27 de juny. La vespra serà el 22 i el dia del Patró el
celebrarem el 24 de juny”.
Dins dels actes que es van poder fer, cal destacar diumenge la
79ena cursa ciclista i el 53 trofeu

PAÜLS

Felicidad amb el partit de futbol
entre el Perelló i el Remolins
Bítem. Dilluns, dia del patró, va
tenir lloc la cercavila i els Tres
Toms amb el carruatge de Sant
Antoni. Es va fer la missa i la traca posterior a càrrec del Quintos. Per la tarda van efectuar-se
focs artificials que van poder
veure’s des de diferents llocs.

Els actes que, dins de
les possibilitats del
moment, es podien
fer, es van dur a terme
el cap de setmana i el
dilluns, dia del patró

ASCÓ

“El Foraster” de Tv3 de dilluns “Que Sant Antoni mos guardo”
fou el programa més vist del dia

SDELTEBRE
BÀRBARA

Enderroc de
l’Hostal Buitre

Dilluns es va emetre el programa d”El Foraster” de Paüls
a TV3. “Quasi un 25% de quota
de pantalla, el programa més
vist del dia”.
Va ser un programa força
emotiu i divertit.
“Es diu que, a Paüls, rere cada
porta hi ha un músic. I en Quim
va tenir l’ocasió de comprovar-ho fins a quin punt sona

bé la partitura d’aquest poblet
del Baix Ebre”.
El final del programa va ser
amb gran sentiment: “els veïns
van sortir als balcons per cantar i tocar una cançó, igual que
van fer durant el confinament
de març de 2020. Una actuació única en el poble més musical”.
Foto: TV3.

La música va recórrer tots els
carrers d’Ascó per anunciar la
festa de Sant Antoni. Els Majorals i les Majorales van preparar
amb il·lusió el tradicional programa d’actes que, com no podia ser d’altra manera, va estar
adaptat a les circumstàncies,
condicionat per la pandèmia.
Es van viure els dies de festa amb intensitat, però també
amb seny i restriccions.
Es van reviure els Tres Tombs,

la missa i la processó, les corrides, els jocs tradicionals, i la
jota i la foguera. Ingredients
bàsics que no poden faltar al
Des de l’Ajuntament s’agraia
“als organitzadors -Majorals/
es i parròquia- per tenir cura
d’aquesta festa que des de
2010 és Festa Patrimonial d’Interès Nacional. Que Sant Antoni mos guardo!”.
Foto: Facebook Ajuntament
d’Ascó

terres de l’ebre
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Esquerra Republicana presenta mocions per
defensar el cànon de residus de Catalunya

Ajuts
a
Una
dona
l’educació
ferida
en un
d’infantsa ila
accident
joves
C-12

Paco Gas, secretari de Transició
Ecològica de la Federació de
l’Ebre d’Esquerra Republicana,
ha anunciat que els grups municipals republicans presentaran
mocions a tots els ajuntaments
i consells comarcals en defensa
del cànon de residus de Catalunya, davant l’amenaça que
comporta la “Ley de residuos y
suelos contaminados para una
economía circular” i que s’està
tramitant al Congrés de Diputats. “La moció demana que es
blindi el cànon de residus català, el qual representa un model
de fiscalitat ambiental positiu i
fruït d’un gran consens polític i
social a Catalunya. Si no es respecta llavors que els grups parlamentaris votin en contra de
la seva aprovació a les Corts”.
Gas ha recordat que “Catalunya va ser pionera en instaurar
fa dues dècades una fiscalitat
ambiental que imposava un cànon sobre la disposició de resi-

dus, i del que se’n va derivar un
cànon en l’àmbit dels residus
municipals, un en l’àmbit dels
residus de la construcció, i un
en l’àmbit de residus industrials”. La importància i efectes
del cànon s’han vist, segons
Gas, per exemple en l’evolució
del nivell de recollida selectiva,
que ha passat del 30% de 2004,
any d’inici de l’aplicació del cànon, al 46% actual.
“L’èxit dels cànons a Catalunya
es deu a que el fet impositiu
que grava és l’activitat d’eliminació; incentivant així un comportament més respectuós
amb el medi ambient i establint
mesures de minimització i de
valorització material dels residus; i també, perquè el retorn
finalista dels fons recaptats ha
permès impulsar la jerarquia
de gestió de residus i el finançament de les infraestructures
de la seva gestió”.
Gas ha explicat que a “la moció

FITUR
Recuperació del mercat
britànic a la Costa Daurada
i l’Ebre

Les reserves anticipades de la
nova línia aèria Reus-Bristol
auguren la recuperació del
mercat turístic britànic a la
Costa Daurada i les Terres de
l’Ebre enguany. La companyia
JET2 ha venut el 30% de places dels vols del mes d’abril,
quan començarà a operar des
de l’aeroport de Reus, i TUI el
31% de les places disponibles
entre maig i octubre. El Patro-

nat de Turisme de la Diputació
de Tarragona s’ha reunit a Madrid FITUR amb les dues línies
aèries que han anunciat que
augmentaran les places respecte del 2019 en un 5% i un
14%, respectivament. El sector
considera que aquestes xifres
de reserves anticipades són
molt significatives, ja que la
tendència fins ara era reservar
a darrera hora.

demanem que els cànons que
s’estableixin a la llei estatal només s’apliquin a aquells territoris que no disposin d’una eina
fiscal amb les mateixes característiques per aquest concepte.
De moment l’impost tal com es
planteja té una concepció diferent, i a diferència del català, no
és de caràcter finalista”.

L’aprovació de la nova
llei de residus estatal
podria afectar
negativament el model
de gestió català i el seu
finançament

L’Ajuntament d’Alcanar destina
Segons
mésva
deinformar
70.000 euros
Imagina
en
ajuts
Ràdio vinculats
aquesta asetmana,
l’educació
el
d’infants
Servei Català
i joves,
de Trànsit
en el (SCT)
marc
del
va comunicar
pressupost que
de l’any
aquest
2021.
diAquest
inclou
la conmarts alimport
migdia
va tenir
lloc
un accident
a lad’ajuts
carretera
vocatòria
anual
per
C-12, dins del
terme
municiassistència
a llar
d’infants,
la
compra
de llibres i en
el transport
pal de Roquetes,
concret,
obligatori;
així com el17.
conveni
al punt quilomètric
L’avís
anual
amb l’Escola
Marjal per
va arribar
quan faltava
un
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la compra
de material
escoper dos
quarts de
tres
deli migdia.
lar
les despeses de transport
Dos vehicles van
una
intramunicipal
de sofrir
l’alumnat
col·lisió
per “Tal
encalç
dues
del
municipi.
comi indica
persones
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Un comissió de discrepàncies,
formada per tècnics de l’administració de la Generalitat i de
l’Estat, abordarà la viabilitat definitiva del projecte de connexió marítima alternativa de les
salines de la punta de la Banya,
al delta de l’Ebre. Aquesta és la
via a la qual s’aferra l’empresa
Infosa per executar unes obres
que li permetrien continuar
explotant les salines quan els

temporals marítims trenquen
la barra del Trabucador i n’impedeixen l’accés terrestre. Tot i
que la Generalitat ha avalat el
projecte, el Ministeri per a la
Transició va informar-ne negativament. Per això, Infosa espera reunir-se, prèviament, amb
els tècnics per convèncer-los
de la seva viabilitat ambiental.
Creuen que el govern espanyol
“no ha entès bé” la idea.
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aprovar els pressupostos perquè “s’ha de tenir una mica de
responsabilitat perquè es facen inversions i el poble avance. Hem de sumar una mica
de responsabilitat els partits
de l’oposició donant suport o
no als pressupostos”.
(La Plana Ràdio)
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CELMA

MICHEL

FC ASCÓ

LA PROPERA

Fitxatge d’Enric Bernat

RAPITENCA, A
PRIMERA DIVISIÓ?
Al mes de desembre em
va venir a veure, a Madrid,
l’actual president de la Rapitenca Fernando Garcia. Ell
va insistir: “on puc comprar
loteria?”. El vaig acompanyar
i va comprar-ne. Fa uns dies
em va escriure: “Gairebé em
toca el primer premi; era molt
semblant al meu”.
La Rapitenca fa molts anys
que ja li va tocar la grossa
de ser un equip clàssic de
1a regional a estar a l’elit
del futbol provincial. En les
últimes 20 temporades, amb
tan sols 4 presidents, ha
estat en 3 divisió, 1 catalana i
preferent i sol una vegada a
segona catalana. No només
va agafar el lideratge del
futbol amateur, també del
futbol base. Don Fernando
ha sabut fer un gran tàndem,
Teixidó i Juanma, ha aconseguit que segueixi Hernan i
també un vicepresident amb
molt poder. Ell ho té clar: s’ha
de pujar a la tercera divisió
aquesta o la temporada
vinent . Ara salta la notícia.
Un grup inversor ha posat els
ulls a la Rapitenca per portar
jugadors i pujar-los al futbol
professional. I diria un poeta:
si el Numància o Eibar han
estat a la 1a divisió, per què
no pot estar la Rapitenca?
O a Segona. No serà per no
tenir una passió pel futbol
com pocs llocs vista. Mentre
estigui Fernando viurem moltes aventures. A la Rapitenca
es respira mar, bones paelles i
cada cop més futbol.

JOC I RESULTATS
La destitució de Nando Garcia
a l’Amposta, a la tercera jornada, va ser una barbaritat. La de
Camarero, el dia abans de cap
d’any, encara va ser-ho més.
Han passat poques setmanes i
el Tortosa té maldecaps. Ja no
per la derrota contra el líder
Aldeana, que també, si no per
l’estabilitat. Es veia venir que
la ruptura d’emocions es podia
produir. I ara hi ha queixes. La
directiva va parlar amb els jugadors abans de l’entrenament
de dimarts. S’ha de buscar una
calma que només pot arribar
amb bons resultats. Aparentment, el canvi a la banqueta
era per joc i per resultats. Els
aficionats, que suposadament
es queixaven, tampoc deuen
estar massa satisfets ara.
Jo continuo pensant que en
la destitució de Guillermo
va haver una mica de tot.
Però crec que algú havia de
valorar que no era moment de
prendre cap decisió. El preu de
prendre-la podia ser molt car.
I així està sent. De vegades,
i ara parlo de futbol, s’ha de
mirar cap un altre costat i, si
els resultats van bé, acceptar
el funcionament d’un equip. Ja
arribarà l’hora de decidir. Els
missatges de what tampoc
ajuden. Un jugador ha marxat
destapant la caixa dels trons.
Tot s’ajunta.
D’altra banda, el club ha informat que és totalment fals
que es pensi en donar baixes.
Mentrestant, les tres primeres places es compliquen. Els
propers partits seran claus per
a tot.

Enric Bernat, torna a l’Ascó
despres de jugar al Lleida i al
FC Toronto II de la USL League
1 dels Estats Units. Per la seua
part, Rafa Llop ha causat baixa i
ha fitxat amb el Nàxara (la Rioja)
de Segona RFEF.
L’Ascó no va poder jugar diumenge passat, per casos positius, el partit al camp de la Gunieueta. En la propera jornada,
demà dissabte, l’Ascó rebrà el
Granollers, rival directe en la
lluita per la permanència. Un
partit clau per la salvació. D’altra
banda, la directiva de l’Ascó ha
efectuat un comunicat anunciant que el 4 de febrer s’obre el
procés electoral que finalitzarà
el dia 2 d’abril amb les elecci-

ons. “La Secretaria General de
l’Esport ens ha indicat que a
partir del dia 11 d’abril de 2022,
aquesta Junta Directiva deixa
d’estar en vigor, amb el que tot
això comporta. L’Assemblea del
passat 17 de setembre de 2021
va aprovar que el dia de la realització de les
votacions fos el 2 d’abril de
2022, per lo tant aquest serà
el dia on decidirem el futur del
nostre club”. La setmana vinent
es preveu una assemble informativa.

El 4 de febrer s’obre el
procés electoral al club

(2-0): la Rapitenca continua
enlairant-se i s’acosta al liderat
La Rapitenca va guanyar el Catllar (2-0) i segueix progressant.
Es tercera a tres punts del líder.
Són ara 17 punts dels darrers 21.
L’equip de Teixidó es va avançar
amb un gol de Rangel, a la sortida d’un córner, a boca de canó,
empenyent la pilota a la xarxa.
Fou el primer gol d’Àngel amb el
primer equip rapitenc. Amb l’1-0,
la Rapitenca va ser dominadora
del joc i de la pilota, amb bones
combinacions i arribades que
van comportar moltes ocasions.
Però cap es va transformar i a la
represa, tot i no passar angúnies
pel bon treball defensiu, va haver
incertesa amb l’1-0. El partit es
va travar fins que Edgar va assolir el 2-0 que va sentenciar. Una
jugada en què l’assistent va aixecar la bandera però després va
donar el gol. Poc més va passar
excepte en temps afegit quan
l’àrbitre va mostrar la vermella
a Rangel per un comentari que
va fer-li a un rival, després d’una
topada en un córner.
Teixidó valorava “la ratxa de
l’equip i el bon ambient que hi
ha a l’equip, dins i fora del camp.
A la primera meitat vam estar
força bé i mereíxiem haver am-

pliat l’avantatge. A la represa no
vam generar tan però vam tenir
el partit. El 2-0 ja va sentenciar”.
Enric Rovira, del filial, ha passat
al primer equip. Àlex Gonzalez,
mister del Catllar admetia que “a
la primera meitat la Rapitenca va
ser molt superior i la seua victòria fou justa. A la represa vam
estar una mica millor però ells
van seguir tenint el domini del
joc i es van imposar merescudament”.
D’altra banda, informar que el
president Fernando Garcia va
estar a Minut 91, a Canal Terres
de l’Ebre, dilluns passat. Va parlar
de l’empresa de representació
de jugadors que podria invertir a
la Ràpita. Cas de tancar-ho, llavors es convocaria una assemblea i el soci hauria de decidir.
Finalment, Fernando va respondre sobre un afer d’uns jugadors
del juvenil B que han demanat
la baixa. El club no els hi dona.
L’Amposta, dels jugadors que
han demanat la baixa, vol recuperar als que són ampostins. El
club va fer una denúncia però
s’ha desestimat i es dona la raó a
la Rapitenca de que pot no donar la baixa als joves.

3A DIVISIÓ

Ascó-Granollers diss 17 h

1A CATALANA
Igualada-Rapitenca diu 12h

2A CATALANA
Dissabte
Móra la Nova-la Sénia 16.30h
Diumenge
Aldeana-Camarles 11.30h
Ampolla-Ulldecona SUSPÉS
Perelló-Tortosa 16h
Ebre E-Rem Bítem 18h

3A CATALANA
Dissabte
S Bàrbara-Tortosa 16h
Flix-la Cava 16.15 h
Roquetenc-Alcanar 16.30 h
Amposta-Gandesa 16.30h
Ametlla-Catalònia 16.30h
Rapitenca-J i Maria 18.15 h
diumenge
Corbera-Godall 16.30h
Olimpic-Benissanet 17h

El partit de
Canal TE:
Ebre Escola-R Bítem
Diumenge 23.15 h/
(R.) Dilluns 9 h, 13.30h/ 23.55 h

MINUT 91. Dilluns
a les 21.30 hores

Repors amb els gols: GranollersAscó, Igualada-Rapitenca;
Aldeana-Camarles; El PerellóTortosa; Ebre-R Bítem; AmetllaCatalònia; Amposta B-Gandesa;
Rapitenca B-Jesús i Maria i
Pinell-Gandesa B. Convidats:
Juanma Rodriguez (Rapitenca),
Nogales (El Perelló), Bertomeu
(Camarles), Cano (Amposta B) i
Blai (Pinell).

esports
SEGONA CATALANA

Pas ferm de l’Aldeana, L’Ulldecona supera a
en vèncer a Tortosa (1-2) l’Ebre Escola (2-0)
El líder Aldeana va fer un pas
avant molt ferm per assegurar-se una de les tres primeres
places en guanyar al camp del
Tortosa (1-2). Els jugadors van
dedicar el triomf al mister Ferran
Simó. Joel Marigot va fer l’1-0
per al Tortosa al primer temps.
Paez i Nacho van remuntar a la
represa. Des de l’Aldeana, del
partit, es comentava que “ja a
la primera meitat vam dominar
moltes situacions del joc. Però el
Tortosa va tenir l’encert d’avançar-se en el marcador i, amb
l’1-0, va crear un parell de possibilitats més. Vam passar per una
fase en què el gol ens va afectar
però amb els minuts vam reaccionar i vam acabar bé el primer
temps, tenint ocasions. A la represa, vam sortir amb convicció
i vam fer un pas avant, generant
oportunitats. Vam anar pel partit.
Pensem que els canvis fets van
marcar el que volia un equip i
l’altre. Vam controlar el joc amb
pilota i arran d’un córner vam

empatar. Vam gaudir de diverses situacions fins que al final va
arribar el gol arran d’una bona
combinació entre Moha i Paez,
amb culminació de Nacho. Molt
contents del treball i del resultat.
Hem de seguir”. Fou la primera
visita aldeana al Tortosa.
Gabri Amores, tècnic del Tortosa, declarava que “la primera
meitat va ser igualada, amb poques ocasions. Nosaltres en vam
aprofitar una i vam fer l’1-0. A la
represa, no vam saber gestionar l’avantatge i amb els minuts
ens vam fer enrere i l’Aldeana a
darrer hora va remuntar”. El Tortosa ha sumat un punt en dues
jornades. Ara se li complica la situació. L’equip va estar, per moments, feble. Aparentment, més
per una qüestió anímica per tot
el que ha passat. Els canvis de la
represa, rellevant els davanters,
no van anar bé. Han donat que
parlar. El defensa Eloi s’ha acomiadat amb missatges contundents a les xarxes.

L’Ulldecona va guanyar l’Ebre
Escola (2-0), trencant d’aquesta
forma la ratxa negativa de 5 jornades sense guanyar. Dos gols
de Callarisa, un a l’inici i l’altre
al final, van valdre el triomf faldut. L’Ebre Escola va dominar en
moltes fases però no va generar
excessiu perill. L’Ulldecona va
defensar-se amb molt d’ordre,
sentenciant al final quan una
jugada d’Albert Saragossa, amb
molta velocitat i amb una incursió de 50 metres, va suposar una
assistència que David va aprofitar per matar el duel amb el 2-0.
Xavi Castillejo, mister de l’Ulldecona, admetia estar “molt satisfet per la victòria davant d’un
equip molt potent. Nosaltres ens
vam avançar i en els primers 15
minuts vam tenir alguna opció
més per fer el segon gol. Posteriorment, vam estar bé defensivament. Ells són un equip que
juga bé a futbol, i per això ens
van exigir tenir molta intensitat
en defensa. I cal destacar l’equip

perquè va fer un gran treball i a
la represa va saber sofrir i al final
va sentenciar. Una victòria balsàmica que ens permet canviar la
dinàmica. Teníem, com tots els
equips, nombroses baixes però
l’equip va respondre a l’altura del
partit. Molt content per la victòria i las feina dels jugadors”.
Josep Balart, tècnic de l’Ebre Escola: “vam començar el partit espessos. Ells a l’inici van crear una
ocasió i acte seguit van marcar.
Després, natros vam tenir molt
la pilota però ens va costar generar. Hem de ser més agressius
en els darrers metres. Vam tenir
un parell d’ocasions al primer
temps, una potser més clara. A la
represa, vam seguir intentant-ho
i amb els minuts vam arriscar. No
vam poder crear amb claredat i
ells, al final, amb espais, van sentenciar en una contra. Felicitar
a l’Ulldecona per la victòria i pel
partit que va fer. Per part nostra,
hem de crear molt més i hem de
buscar aconseguir-ho”.

El trofeu Felicidad es
queda a casa (2-0)

El Camarles fitxa
3 brasilers

En partit de festes de Sant Antoni al Perelló, el trofeu Felicidad,
que arribava a la 53ena edició, es
va quedar a casa perquè el Perelló va guanyar el Remolins Bítem
(2-0). Partit igualat a la primera
meitat, amb joc travat. El Remolins Bítem, ben posat, no va
deixar maniobrar a l’equip local
que, amb els minuts, va ser més
dominador però sense generar
opcions. En els darrers minuts
del primer acte, els de Bítem van
tenir dues ocasions amb trets
exteriors que va evitar Nogales,
porter local. A la represa, el visitant Balada va tenir la primera
opció però acte seguit el Perelló
va marcar aprofitant una escletxa en la defensa visitant, amb
una bona jugada de Cristian que
va assistir a Didac que va servir
per a Jordi López, que debutava,
i que va establir l’1-0. Tres minuts
més tard, els locals encarrilaven
el triomf amb una rematada de
Didac després d’un rebuig de
Reolid, porter dels de Bítem.

El Camarles ha incorporat 3 brasilers. Dos ja van debutar: Allan
Ribeiro (migcampista) i el defensa Pedro Venceslau. El davanter
Sinval encara no va jugar. Pel
que fa a Alan, va sofrir una lesió a
l’espatlla. Una ambulància es va
desplaçar fins el camp i el partit
a la represa va estar aturat.
Del partit, el Móra la Nova es va
imposar amb un gol d’Agustí als
primers minuts (0-1).
Alberto López, tècnic del Camarles: “va ser un partit en el
que ells van rebre massa premi
i nosaltres massa càstig pel que
es va veure al camp. En l’única
ocasió, arran d’una jugada per
banda, que ells van generar, a
l’inici del partit, ens van fer el
0-1. A partir d’aquí vam insistir
per donar la volta al marcador.
Recordo diverses ocasions, una
molt clara d’Ivan que va evitar
el seu porter. A la represa vam
sortir igual, amb convicció tenint
el control total del partit. Ells excepte una contra no van arribar.

Amb el 2-0, el Perelló a la contra
va disposar d’opcions i el Remolins Bítem va insistir per entrar
en el partit sense poder aconseguir-ho. Al final, 2-0 i el trofeu
que va ser pels locals que van
sumar la segona victòria seguida, trencant la ratxa de derrotes.
Camilo (Albí) va debutar amb
el Perelló, com també va ferho Jordi López (J i Maria). Els
dos equips presentaven baixes
per covid. Burgos, tècnic local,
destacava “el triomf i la feina de
l’equip, contra un molt bon rival,
que es defensa amb ordre i surt
bé a la contra. Triomf treballat”.
Vallès, del R Bítem, parlava d’un
“partit molt igualat que en cinc
minuts de la represa se’ns va escapar, rebent els dos gols, quan
el teníem controlat”.

Triomf contra el
Remolins Bítem
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Van defensar-se dins de l’àrea
però la falta d’encert nostra ens
va penalitzar. També destacar el
seu porter que va aturar un penal. Vam pressionar i vam insistir
però no vam empatar. Es la tònica de la temporada. Però amb
esta actitud estic segur que tornarem a la dinàmica guanyadora”. El Camarles és cuer i ja queda lluny de les primeres places.
La directiva ha informat que hi
ha plena confiança amb el tècnic per revertir la situació.
Ambrós, del Móra la Nova, valorava “el treball de l’equip,
amb molta actitud, sabent sofrir. La pressió del Camarles ens
va obligar a fer-nos enrere i no
vam poder sortir com haguéssim
volgut. També destacar que fou
clau l’aturada del penal de Sergio, ja avançada la represa”.

L’equip d’Alberto va
perdre contra el Móra
la Nova (0-1)

CARLOS
GILABERT
FITXA AMB
LA SÉNIA
El davanter Carlos Gilabert
que, com vam informar a Més
Ebre fa dues setmanes, va ser
baixa a Ascó també ha tingut
diverses ofertes i finalment
s’ha decidit per fitxar per la
Sénia. Carlos Gilabert encara
és juvenil.

SUSPÉS EL
PARTIT AMPOLLAULLDECONA
El partit Amposta-Ampolla es
va ajornar el diumenge passat
pel matí per un brot de covid al
conjunt ampollero.
I per diumenge vinent ja
s’ha suspés el partit Ampolla-ulldecona per diversos
casos positius a cadascun dels
equips. El derbi ja es va ajornar
dimecres passat. L’Ampolla
està en tractes amb un jugador
polivalent de categories superiors, per poder-lo fitxar.

CD TORTOSA
El club ha desmentit que donarà més baixes per incorporar
nous jugadors: “és totalment
fals”.
RESULTATS. 15 jornada

El Perelló-Rem Bítem
Ulldecona-Ebre Escola
Camarles-M Nova
Tortosa-Aldeana
Amposta-Ampolla
La Sénia, descansa

2-0
2-0
0-1
1-2
sus

classificació. 15 jornada
equip

GF

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

31
20
19
16
16
19
23
13
13
8
14

GC PNTS

15
16
17
14
15
20
24
13
17
20
21

30
24
21
21
19
17
16
15
14
14
12
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3A CATALANA

CATALÒNIA, 3
CORBERA, 1

GANDESA, 4
TORTOSA B, 0

GODALL, 1
RAPITENCA B, 3

BENISSANET, 1
AMETLLA, 6

El líder Catalònia va remuntar a
la segona meitat i va imposar-se
per 3-1 al Corbera.
Pau Alegria, del Catalònia: “la
primera meitat vam estar precipitats i nerviosos, i arran d’una
indecisió ens van marcar el 0-1.
Teníem moltes baixes però això
no és cap excusa perquè a la
segona meitat vam rectificar un
parell de coses i vam reaccionar.
Per a mi la millor segona part de
la temporada. Ens vam imposar. També dir que el porter del
Corbera va parar-ho tot. Vam
remuntar i vam acabar 3-1 però
haguessin pogut guanyar per
més diferència. Esperem recuperar les baixes”. Ruben Viudez,
del Corbera: “vam plantar cara
al líder, avançant-nos en el marcador per mitjà de Kike i arribant
al descans amb avantatge. A la
segona part, els locals van ser
superiors i finalment van imposar el seu estàtus de líder. L’equip
va fer un gran esforç però no va
poder ser perquè el líder va reaccionar a la represa i ens va
superar, també quan natros vam
baixar físicament com és normal
després de dies sense competir i
amb el complicat que està sent
la situació per tots els equips. En
tot cas, gran treball de l’equip”. El
Corbera ha fitxat al central Michel i al davanter Ayestas, procedents de l’Icomar.

El Gandesa va golejar el Tortosa
B en un partit en què va ser letal als primers 20 minuts quan ja
guanyava 3-0.
Ivan Romeu, del Gandesa: “als
primers 20 minuts vam ser molt
efectius, posant-nos amb el 3-0.
Ells, tot i el resultat, no van baixar
els braços i ens van fer treballar
molt. A la represa el partit es va
anivellar fins la seua recta final
quan, amb espais, vam tornar a
tenir ocasions i vam fer el 4-0. El
resultat és ampli però insistir en
què ens va tocar córrer molt per
contrarestar la reacció del rival”.
Òscar Rumense, del Tortosa B:
“va ser un partit que no va tenir
història. Vam sortir malament,
amb poca concentració i amb
poca intensitat. I tres errades
greus van penalitzar davant d’un
Gandesa que té molta pegada. El
marcador als 20 minuts ja era de
3-0 i ja fou impossible. A partir
de llavors, la confrontació es va
igualar. A la represa vam competir i l’equip ja va estar millor però
el partit estava decidit des de la
primera meitat”.

La Rapitenca continua progressant amb el triomf a Godall (13). Són 9 jornades sense perdre,
sis victòries i 3 empats. El Godall
s’encalla amb 3 derrotes seguides.
Juanjo Agustin, del Godall: “va
ser un partit molt igualat tant a
nivell de possessió com d’ocasions. Al final, es va decidir a favor de la Rapitenca que va saber
aprofitar les oportunitats puntuals que va tenir, i així es va emportar els 3 punts. Ells van avançar-se aviat; natros vam empatar
arran d’un penal bastant clar. A
partir d’aquí, a la represa, la confrontació va ser intensa, amb
possessió de pilota compartida.
La Rapitenca va aprofitar també
un desajust de marcatge nostre
i així va arribar l’1-2 i el tercer gol
va ser arran d’una errada més
nostra, quan ja estàvem abocats.
Amb l’1-3 es va intentar, però
més amb el cor que amb el cap.
Les errades ens segueixen condemnant, tot i jugar un bon partit. Fins que no solucionem estes
errades, complicat guanyar els
partits”.
Parra, de la Rapitenca B: “la primera part va ser igualada, tot i
gaudir de més ocasions que el
Godall i avançar-nos en el Marcador. A l’últim minut de la primera part, el Godall va empatar
de penal. A la segona part, vam
estar molt bé físicament i vam
fer l’1-2 arran d’una acció d’estratègia. I ja les acaballes del
partit Chimeno, aprofitant una
errada del porter del Godall, va
establir l’1-3. Partit molt treballat
en un camp difícil com ho és el
del Godall; un 10 per l’equip”.

L’Ametlla va golejar el Benissanet i continua en línia ascendent: porta 14 de 18 punts.
Ramon Grau, tècnic del Benissanet: “el pitjor partit que hem
fet des que estic a l’equip. No
vam estar en cap aspecte dins
del partit. Vam sortir malament i al minut 30 ja anàvem
0-4. Al 40 vam fer l’1-4 i poc
abans del descans vam tenir
una bona ocasió que cas de
transformar-la hagués pogut
ajustar més el partit de cara a
la represa. Al descans vam fer
3 canvis, i a la represa vam estar una mica més posats i vam
tenir alguna opció però també
vam deixar més espais i ells van
aprofitar-ho per marcar dos
gols més. Este partit ha de servir per adonar-nos que hem de
rectificar i millorar. Ja hem de
pensar de cara al derbi al camp
de l’Olímpic buscant la reacció”.
Xavi Subirats, de l’Ametlla:
“vam fer un gran partit, dominant en tots els àmbits. Vam
adaptar-nos al camp fent el
que havíem treballat durant la
setmana. L’efectivitat que ens
va faltar en la jornada anterior
vam tenir-la esta. Als 30 minuts
ja anàvem 0-4. Cada arribada
es convertia i l’equip, a més,
va ser més intens i va jugar ben
posat. A la represa, vam gestionar l’avantatge contrarestant
el seu joc per evitar que ells es
puguessin posar dins del partit.
Amb l’1-5 es va matar el partit
i després va venir l’1-6. Felicitar
els jugadors per l’actitud que
va ser espectacular. Gran partit”.

J I MARIA, 4
FLIX, 1
El Jesús i Maria va remuntar a la
segona meitat. Lluís va marcar
el 0-1. Ferreres, a la sortida d’un
córner, va establir l’empat. A la
represa, Joab i Àlex Pérez (2)
van sentenciar. El segon d’Àlex
va ser un golàs.
José Maria Torres, director esportiu del J i Maria: “el Flix ens
va agradar molt, un molt bon
equip. La primera meitat va ser
anivellada. A la represa vam dominar més i l’equip va reaccionar bé, davant d’un bon rival.
Victòria justa, potser el resultat
massa ampli pel que va ser el
partit”. Lizaso, del Flix: “a la primera meitat ens vam avançar i
vam estar ben posats. Però el
problema fou les baixes i més
per les lesions que vam tenir
durant el partit. Vam haver de
reinventar l’equip amb jugadors
fora del seu lloc. La represa ja va
ser complicada i no vam tenir
opció. El Jesús i Maria es va imposar però penso que el resultat
va ser massa inflat”.

LA CAVA, 5
AMPOSTA, 1
Tal com vam avançar la setmana passada, la Cava va fitxar a
Adri Alonso, davanter procedent
del Perelló i que va fer dos gols
i dues assistència. Sergi Bel, Devon (del filial) i Imanol van posar el 5-0. Al final, el pichichi de
l’Amposta Aleix va marcar el 5-1
definitiu.
Jordi Roca, de la Cava: “va ser un
partit que vam encarrilar a la primera meitat amb el 2-0. L’Amposta va tenir la seua ocasió per
poder entrar en el partit, però
no va aprofitar-la. Del 2-1 es va
passar al 3-0. A la represa, vam
dominar el joc i arran del 4-0
el partit va quedar sentenciat.
Al final, a darrera hora, ens van
xiular un altre penal per mans,
i ja en van vuit. Estem de pega
amb este tema. Pau va veure la
groga i després se li va mostrar
la segona”. Andreu Cano, de
l’Amposta B: “durant el primer
temps, tot i rebre el primer gol
aviat, encara vam estar dins del
partit. Però vam aguantar fins
que vam poder. Portem setmanes sense competir, sense poder
entrenar amb normalitat i, com
altres equips, ho estem acusant,
amb moltes baixes i juvenils a la
convocatòria. No és cap queixa
ni excusa. A veure si podem recuperar gent”.

PARTITS
AJORNATS
De la jornada passada, dir que
es van suspendre dos partits. El
Santa Bàrbara-Roquetenc i l’Alcanar-Olimpic. Per casos de covid. En el cas del Santa Bàrbara,
l’equip de la Plana ja va informar
al Roquetenc, dijous de la setmana passada, que hi havien dos
positius i, pels símptomes d’altres
jugadors, el número de casos
podia ampliar-se com així va ser.
El Santa ja va plantejar l’ajornament però “des de Roquetes ens
van dir que fos la Federació qui
decidís la suspensió. I com era
normal, amb més casos positius,
vam presentar la documentació
de les baixes covid i el divendres la Federació va comunicar
la suspensió de la confrontació”.
Els dos partits suspesos s’afegeixen als dos que ja estan ajornats,
Amposta-J i Maria i Corbera-Benissanet. L’Amposta-J. i Maria ja
té data, el dia 3 de febrer.
Cal esperar que els equips que ja
tenen partits ajornats, no hagin
d’ajornar-ne més.
equip

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

GF

42
33
30
18
24
32
29
32
26
21
19
19
21
12
22
8

GC PNTS

12
18
13
6
20
17
17
21
25
27
44
22
42
33
35
36

37
30
27
25
25
24
22
21
16
11
10
9
8
8
6
2

ADRI ALONSO
DEBUTA AMB LA
CAVA
Tal com va avançar Més Ebre la
setmana passada, el davanter
Adri Alonso va fitxar amb el CD
la Cava. Adri, esta temporada,
estava al Perelló. Ha jugat també
amb la Rapitenca, Tortosa i Camarles. Un davanter diferencial a
la categoria que va debutar amb
dos gols i dues assistències.
D’altra banda, el club va decidir
donar la baixa al davanter Miguel
Reverté. Finalment, informar que
el davanter Jordi López va demanar la baixa al Jesús i Maria.
Com vam manifestar, va fitxar
amb el Perelló amb qui va marcar un gol diumenge passat.

Adri Alonso va debutar amb el CD la Cava. Foto: Facebook CD la Cava
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L’AMETLLA DE MAR

JOAQUIN CELMA

EQUIP DE LA SETMANA
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EQUIPS DE LA JORNADA. SEGONA EQUIPS DE LA JORNADA
TERCERA I QUARTA
(ASCÓ, 1A I 2A CATALANA/TERCERA CATALANA)
CARLOS PANISELLO

DAVID

(Ulldecona)

PAU

(Corbera)

MANOLO PUIG

(Camarles)

(Aldeana)

CARLOS GARCIA
(Flix)

BATISTE

ENRIC

(Catalònia)

ÀLEX PÉREZ

(Móra la Nova)

(Jesús i Maria)

PACHU

ARMENGOL

SAMPER

CANALDA

PAULINO

YOUNES

KAMEN

MARC PALOMAR

EDGAR

IVAN PAEZ

GUILLEM

CALLARISA

(Rapitenca)

(R-Bítem)

(Rapitenca)

(Tortosa)

(Ebre Escola)

(Perelló)

(Aldeana)

(Ulldecona)

(Rapitenca B)

(Amposta B)

DILLA

(Gandesa)

ADRI

(La Cava)

(Godall)

(Benissanet)

RULLO

(Ametlla)

YASSINE

(Tortosa B)

TOP SECRET
· El jugador Jordi López va de-

· Ens haurem d’acostumar cada

manar les baixes al Jesús i Maria: “motius de treball”. Al final
va fitxar amb el Perelló.
· Andi, de la Rapitenca, pot tenir ofertes de segona divisió.
Gombau el va observar esta
setmana. Igual el té en agenda
per anar als Estats Units.
· Sempre s’ha acusat a Teixido
de que és defensiu. La Rapitenca és el segon equip més golejador i entre la setmana passada i aquesta s’haurien pogut fer
deu gols més. Els savis del futbol ebrenc, que n’hi ha molts,
no coneixen res de Teixidó.
· 18 anys com a jugador professional, 24 entrenant. Jordi
Fabregat, nova aventura. Deixa
Andorra i se’n va a Uzbekistan
amb l’equip de primera divisió
Surkon Termez. Vaig parlar una
bona estona amb ell, dilluns.
Segueix respirant futbol per
tots els costats. Ja són quatre
entrenadors de les terres de
l’Ebre a nivell internacional:
Gerard Zaragoza (va deixar la
seva aventura a Grècia al desembre i té ofertes); Gombau
als Estats Units, Delfin Ferreres
a Puerto Rico i ara Fabregat.
· Ja queden pocs com ell: Jesús Ferreres. Diumenge enterraven a la germana del seu
pare. Ell va anar a jugar per ajudar l’equip, un gest que l’honra
com a persona. I va marcar. Em
va dir: “Sóc jugador amateur,
però ho visc molt i m’implico
al màxim de les meus possibilitats”.

setmana als partits ajornats pel
covid. També cal ser positius: fa
un any semblava impossible reprendre les competicions. I ara
es juga. Hi ha dos partits pendents de 3a i de 2a catalana i
4 de quarta. Cal mentalitzar-se
que, fins que no baixi el cóvid,
veurem cada setmana aquesta
tònica. Tingueu cura molt i precaució.
· Manolo Puig, Villarroya, Xavi
Anell, Nacho, Moha i Dani Bel
han jugat al Tortosa i ara són a
l’Aldeana. Els 6 podrien jugar
al seu exequip. I per què no ho
fan?.
· L’Aldeana ja està classificat
virtualment per al play off d’ascens i ha donat un exemple als
totpoderosos Amposta i Tortosa de com es construeix un
equip, amb bons jugadors que
juguen i entrenen al 110%.
· La Cava no para; una estrella
més, Adri del Perelló. Imanol
estarà cinc setmanes sense jugar per motius laborals. Després
el tàndem Adri-Imanol seran els
pistolers de la Cava.
· Com deia Jose María Garcia
“ojo al dato”. A Guillermo Camarero el volien renovar a la
Cava i a Gandesa. I a Nando
Garcia també a Móra la Nova
i Catalònia i ells van voler tenir
experiències en altres equips.
· A l’estiu vaig recomanar a
l’equip dels meus amors, la Sénia, que fitxés al davanter Carlos Gilabert. Esta setmana l’ha
fitxat.

L’Aldeana, celebrant la victòria a Tortosa. Trio de genis de la Rapitenca: Fernando, Rangel i Teixidó.

LA JORNADA
· Aleix té molt a veure en el
gran estat de forma del Catalònia, amb 15 gols. I va camí de
batre les seves pròpies marques. El seu secret és que la
seva dona li ha canviat la marca de cafè.
· El Corbera s’ha reforçat amb
Ayestas i Michel (Icomar) que
s’afegeixen a David (vivia a Alcorcon) i a Piñeiro (Miami).
· La Rapitenca segueix invicte a
casa. Em diu el mister del Catllar, Àlex: ”Té jugadors de molta qualitat i amb ofici, defensen
bé, no es compliquen la vida, i
si han de jugar directe ho fan,
pesquen la segona jugada, i
ataquen ràpid”. Cada vegada
més gent a la Devesa, el diumenge 558 espectadors.
· Els dos últims partits amb
Camarero, el Tortosa va su-

mar dues victòries. Dues jornades
sense Camarero un punt i assolit
en els últims minuts. La directiva
del Tortosa amb la seva decisió
està fent més bo a Camarero.
· Vaig parlar amb el mister de l’Aldeana, Ferran Simó, diumenge al
matí: “guanyarem”, em va dir. I
així va ser. Perdien i van remuntar.
I Nacho ja porta 17 gols. Exjugadors del Tortosa van jugar molt
motivats, com tot l’equip.
· Increïble això del Benissanet:
dels 12 gols que ha fet, 9 els ha
realitzat Carlos Figueroa.
· Chimeno ja és el segon màxim
golejador del filial de la Rapitenca. I com el màxim, Enric Rovira,
està al primer equip, potser el
màxim artiller. És titular indiscutible i aporta el seu carisma als més
joves. És l’anima de l’equip.
· Els equips més en forma a la 3a

catalana, últimes 5 jornades:
Catalònia, Gandesa, Rapitenca
B i l’Ametlla, que va fer 6 gols a
Benissanet i 11 dels seus jugadors han marcat.
· Ha despertat el Pinell, darreres 5 jornades, cinc victòries i
només dos gols en contra.
· L’Amposta B va anar a la Cava
amb 5 juvenils; van jugar 3, dos
de primer any. Andreu Cano
segueix amb el seu projecte de
joventut i més joventut.
· Cara i creu, Camarles i Móra
la Nova; els d’Ambros darrers 4
partits, tres empats i una derrota. L’equip d’Alberto, últimes
6 jornades, només una victòria. Estic segur que el Camarles
sortirà de la seva minicrisi.
· Vuitè penal en contra de la
Cava. Figo no va besar a l’arbitre perquè el van canviar al 90.
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4A CATALANA

MASDENVERGE, 1
CAMARLES B, 0

LA GALERA, 2
GINESTAR, 3

ALDEANA B, 0
PINELL, 2

TIVENYS, 0
LA FATARELLA, 0

Cristian Torta, tècnic del Masdenverge: “va ser un partit molt
igualat també condicionat per
l’estat del camp, prou irregular.
El Camarles em va agradar molt,
intens en defensa, molt organitzat, sabent el que volia fer.
Natros a la primera meitat vam
intentar jugar des de detràs. No
ens va anar gairebé. Al descans
vam apostar per reforçar el centre del camp, buscant amplitud. Vam estar millor, tot i que
el partit va seguir bastant travat.
Arran d’una jugada per banda,
la centrada va rematar-la Garxo fent l’1-0. Vam saber defensar-nos fins el final i vam sumar
una victòria treballada. La veritat
és que costa traure els partits,
la categoria està molt competida”. Florin, del Camarles: “va
ser un partit molt igualat, molt
tàctic, disputat sobre un camp
irregular. Cap dels dos equips
mereixia perdre. És d’aquells
partits en els que qui marca se
l’acaba emportant. I així va ser.
Natros vam tenir una ocasió a la
primera meitat i ells van fer sensació de perill en accions a pilota aturada. A la represa va seguir
la mateixa dinàmica, joc travat i
poques opcions, potser una per
banda. Fins que, arran d’una falta d’atenció nostra en el marcatge, ens van fer l’1-0. Ells van saber gestionar l’avantatge i natros
no vam poder empatar. Tot i la
derrota, orgullós de l’equip pel
seu treball. Seguim amb l’objectiu de fer créixer jugadors i anem
avançant en esta línia”.

Laura Matamoros, entrenadora
de la Galera: “partit que afrontàvem bastantes baixes, improvisant posicions de jugadors.
Vam començar molt bé. Però
ells, amb jugadors de qualitat, es
van posar amb el 0-2. Malgrat
això, vam marcar el gol que ens
va posar en el partit. I, tot i rebre
l’1-3, vam tornar a ajustar el marcador amb el 2-3 i vam competir
fins als darrers minuts, apretant
contra un equip capdavanter.
Hem progressat i els equips que
ens visiten ho tenen complicat per guanyar. Estic orgullosa
de l’evolució de l’equip, a nivell
d’actitud van fer un molt bon
partit”. Per la seua part, Antonio
Morales, tècnic del Ginestar: “no
vam sortir amb la convicció necessària. Ens vam confiar. Estic
molt disgustat perquè l’equip no
va tenir l’orgull d’afrontar el partit com ho havíem parlat. Amb
l’actitud que el partit requeria.
Vam avisar amb un parell d’opcions i vam avançar-nos amb gols
de Titi. Però no ens vam adaptar
al partit i la Galera, un equip jove,
va ser més intens i es va créixer.
I va marcar. Per il.lusió i ganes la
Galera estava millor. A la represa,
en un córner, la pilota se li va escapar al porter i Marc va fer l’13. Tot i així, tampoc vam tenir el
partit controlat. I la Galera va reduir distàncies amb el 2-3. I vam
patir fins el fina. Si no ens posem
les piles, patirem en cada partit.
Hem de jugar millor. I podem
fer-ho, amb més actitud”.

Rafel, de l’Aldeana: “vam començar bé, tenint una ocasió clara
aviat. L’equip va estar ordenat
en una primera meitat igualada,
en què van haver dues jugades
que es podia xiular penal. A poc
del descans ells van marcar el
0-1, amb una volea. Gran gol. A
la represa ho vam intentar però
no vam poder i arran del 0-2,
arran d’un error greu nostre, ells
ja van decidir i vam merèixer la
victòria”. Blai, delegat del Pinell:
“va ser un partit que vam afrontar sense porters i Biel, defensa
de 16 anys, es va posar sota els
pals. Cal destacar que va estar
força bé, evitant l’ocasió inicial dels locals. En tot cas, potser
per això vam estar més pendents
de defensar-nos que d’atacar.
L’equip va estar molt compromès en tasques defensives i va
jugar amb bona actitud. Velasco va marcar el 0-1 a la primera
meitat i a la represa vam seguir
ben posats i Bicho va sentenciar
amb el 0-2, ja avançat el segon
temps”.

David Montardit, president de la
UE Tivenys: “partit marcat per
les nombroses baixes i jugant en
un jugador de camp de porter.
Primera part amb molt joc directe i jugant més a no encaixar
que a marcar. Ells van tenir la
millor ocasió en errar una pena
màxima. A la segona meitat, un
pèl mes de domini nostre però
sense tenir cap ocasió clara i ells
a la contra van avisar amb trets
que van passar lluny de la nostra
porteria. En definitiva empat que
no satisfà a ningú però, en les
baixes que teníem i el poc encert, el considerem com a bo”.
Xavi, tècnic de la Fatarella: “ens
vam presentar a Tivenys amb 13
jugadors. Ells estaven igual o pitjor, sense porter. Els dos equips
a la primera meitat vam estar
temerosos. Natros vam tenir la
millor opció amb un penal que
el porter, que era un jugador, va
aturar amb el peu. Després el
partit va tenir alternatives, sense
ocasions. A la represa, durant els
primers 30 minuts, vam portar el
pes del partit però sense encert
en els darreres metres. En els
darrers 15 minuts, els locals van
dominar més i natros buscàvem
la contra. Cal destacar els porters. El nostre amb dues parades, una a cada temps, va evitar
el gol local”.

EL PERELLÓ, 4
GANDESA B, 5
El Perelló B es va avançar amb un
gol de Jack, de penal. El Gandesa
va remuntar i a la represa es va
posar amb l’1-5 i el partit semblava finiquitat. Però el local Tomàs
va marcar el 2-5. El Gandesa es
va acomodar i Jack, de penal, va
marcar el 3-5. I el mateix Jack, a
manca de 20 minuts, va culminar
el seu hat-tric amb el 4-5. “I si bé
és cert que el Gandesa va tenir
opcions a la contra, natros encara vam tenir-ne alguna per haver
pogut empatar”, deia el delegat
perellonenc, Tomàs Franch que
destacava la gran afluència de public en el partit de festes majors.
El Perelló va donar emoció al partit i va fer patir al segon classificat,
el Gandesa B. Els de la Terra Alta
tenen un partit menys, el que han
de jugar al camp del J i Maria B.

AMETLLA B, 1
CATALÒNIA B, 2
To, de l’Ametlla B: “seguim amb
la dinàmica complicada. Malgrat això vam començar bé, tenint una ocasió molt clara. Però
després vam acusar la debilitat
del moment en què el rival amb
poques arribades ens marca. El
Catalònia en pocs minuts es va
posar amb el 0-2. A la represa,
vam tenir més domini però sense claredat d’idees. Al final vam
marcar però ja no va haver temps
per a empatar. Cal recuperar gent
i revertir la situació”. Dani, del Catalònia B: “partit igualat, amb poques opcions a la primera meitat.
El juvenil Ivan, amb una incursió
de gairebé mig camp, va marcar
el 0-1. I Ramon va assolir el 0-2,
de falta directa. A la represa vam
estar ben posats, vam intentar
defensar amb pilota i vam tenir
les nostres possibilitats. No va ser
fins el final quan l’Ametlla va marcar, fent-nos patir a darrera hora”.

LA CAVA B, 2
J I MARIA B, 0
La Cava es va imposar en el derbi de filials (2-0), al Jesús i Maria.
Àlex Ventura, tècnic de la Cava,
manifestava que “d’entrada vam
cedir més la iniciativa al J i Maria
i vam buscar la contra. Ells van
pressionar en el primer tram del
partit però vam poder contrarrestar-ho. El partit estava igualat i arran d’un córner ens vam
avançar, amb gol en pròpia porteria. L’equip va tenir més confiança i arran d’una altra falta, David va establir el 2-0. A la represa
vam gestionar l’avantatge amb
molt de treball, evitant les seues
ocasions. Ells en van tenir una de
clara. L’equip es va defensar molt
bé i a la contra també va tenir un
parell d’opcions per fer el tercer
gol. Molt satisfets del partit. Felicitar els jugadors per l’actitud.
El filial progressa seguint el seu
objectiu”. José Maria Torres, director esportiu del J i Maria, admetia que “el filial està fent un
gran temporada i estem molt
contents, però no va fer un bon
partit. Potser es va confiar i no va
saber reaccionar. Cal pensar en
el proper partit, amb el líder. Cal
seguir en la bona línia, fent créixer joves jugadors, com fins ara”.

SANT JAUME, 0
XERTA, 5
El Xerta, amb hat-tric de Jota, va
guanyar a Sant Jaume (0-5). Des
de Xerta comentaven que “vam
afrontar el partit amb molta
serietat. Aviat, arran d’un córner,
la pilota ja entrava i un jugador
local la va acabar de desviar a la
seua porteria. El gol ens va donar seguretat i confiança. Posteriorment va arribar el 0-2 amb
el que es va arribar al descans.
A la represa vam sortir amb la
mateixa actitud i amb intensitat,
jugant molt bé. Així va arribar el
0-3 i després, amb espais, vam
generar altres opcions, fent dos
gols més. Seguim progressant,
estant a la part alta de la taula
i així hem de continuar, disfrutant i sent competitius. Destacar
també al Sant Jaume perquè
no va perdre la compostura i va
competir fins el final”.

PARTITS AJORNATS
Este cap de setmana passat,
no va haver cap suspensió al
grup 20 de Quarta Catalana.
Fins ara, hi ha quatre partits
ajornats. Ahir dijous estava
previst disputar-se el Catalònia B-Tivenys.
classificació. 4a. jornada 15
equip

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

GF

59
45
48
36
43
41
26
27
34
26
22
22
21
20
19
13
8
13

GC PNTS

14
17
26
17
13
11
18
27
40
23
40
32
32
28
35
35
79
36

39
34
32
30
29
29
26
21
21
18
16
15
14
13
11
8
6
5

*PROPERA JORNADA 4a.
Dissabte: J i Maria-Masdenverge
(16h); El Perelló-Tivenys (16h); Camarles-Olimpic (17.30h); Diumenge: Catalònia-la Cava (12.30h);
Ebre Escola-S Jaume (15.30h); La
Fatarella-Ametlla (15.30h); la Galera-Xerta (15.45h); Pinell-Gandesa
(15.45h) i Ginestar-Aldeana (16h)

OLIMPIC B, 0
EBRE ESCOLA B, 3
Emilio Pedrola, de l’Olímpic B:
“vam fer el pitjor partit de la temporada com a local, mostrant
una falta d’intensitat i implicació col·lectiva, tot el contrari de
l’equip visitant que va mostrar-se
ben posicionat tot el partit i en
les idees clares del que fer. Fruit
d’això van arribar els dos primers
gols arran de dos greus errades
defensives nostres. A la represa
vam intentar canviar el sentit del
joc efectuant 5 canvis però sense assolir l’objectiu de ficar-nos
dins el partit. I en un joc sense
ocasions per cap banda els visitants van fer el 0-3 fruit també
d’una altra errada defensiva. Partit per Oblidar. Caldrà treballar
en equip per corregir els errors”.
Miki, de l’Ebre Escola: “la primera
meitat vam ser dominadors mereixent arribar al descans amb el
0-2. A la segona a l’inici ells van
ser dominadors generant varies
ocasions. Amb els minuts, vam
tornar a recuperar el control
del joc i vam tenir possibilitats
a la contra per sentenciar, fent
el 0-3. Contents i a seguir en la
bona línia”.

esports
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CLUB HANDBOL AMPOSTA

HANDBOL

FUTBOL

Nova derrota, es complica la
permanència (21-26)

Triomf de l’equip
ampollero

Futbol Formatiu s’imposa en
el derbi, a la Ràpita (1-2)

L’Amposta Lagrama va recuperar, a casa, dimecres, el partit
pendent contra l’Hapo Joventut
Mataró (21-26). L’Amposta va
estar fluix en defensa i amb poc
joc col·lectiu en atac, on només
individualitats d’algunes de les
jugadores donarien “vida”. Es va
tornar a pedre. D’altra banda,
l’Amposta “Lagrama” no va poder puntuar diumenge passat
en el seu desplaçament a València, a la pista del Levante UDBM
Marni, rival directe per la llui-

ta per salvar la categoria. Amb
aquest resultat les valencianes
surten dels llocs de descens.
La primera part fou força igualada, arribant al descans amb el
marcador de 15-13. A la segona
meitat el conjunt valencià es va
sentir més còmode, amb més
rotacions, i poc a poc va augmentar l’avantatge per arribar al
30-26 final. Demà, a casa, partit
contra el Castelló. Amb les dues
darreres derrotes, la situació es
complica.

El reglament permet
competició mixta fins a la
categoria cadet
Aquesta setmana, des de l’Escola de Futbol de la JE Flix han
fet un comunicat en el que diuen que “ens disposem a fer
front al que considerem que
és una injustícia, i és que ens
trobem amb el cas d’una jugadora que a partir d’aquest any
no podrà seguir jugant amb
nosaltres pel fet de complir 14
anys i ser noia. Arran d’aquesta
problemàtica hem decidit emprendre una campanya i una
recollida de firmes amb l’objectiu d’aconseguir que des de
la Federació Catalana de Futbol permetin l’esport mixt fins
als 18 anys”.
A l’assemblea de la Federació de Blanes, del 2020, es
va aprovar que el futbol mixt
s’ampliava fins la categoria cadet. Per tant, segons el reglament, la jove jugador flixanca
pot continuar jugant amb els
seus companys les properes
temporades. No obstant, està
clar també que per incrementar l’esport mixt fins als 18 anys
caldrà iniciar un procés i fer
unes propostes per properes

assembles. Però a curt termini,
la jugador podrà seguir jugant
en categoria cadet.

Per tant, la jove
jugador flixanca de
14 anys pot seguir
jugant amb els
seus companys les
properes temporades

El cap de setmana passat,
l’Handbol Club Ampolla va
disputar el partit de la jornada 11 contra l’Esplugues,
que es va suspendre 2 cops
per motius Covid, i en el que
les ebrenques es van imposar per un contundent 31 a
22 sense donar opcions a
les del Llobregat en cap moment, tot i les moltes baixes
que presentava l’equip de
Javier Garcia, que només tenia 10 jugadores disponibles
per aquest partit. Cal destacar també el debut de Paula
Mendoza a la porteria, així
com a la resta de jugadores
per la seva entrega i compromís amb l’equip.

Breus

** FUTBOL FEMENÍ, SEGONA
DIVISIÓ: Vendrell-Rapitenca
4-2. El partit de la Plana es va
ajornar.
** FUTBOL SALA, DIVISIÓ
D’HONOR. El CFS Tortosa va
perdre contra l’Huracans la
Selva (1-3). L’Amposta va caure a casa contra el Sicoris (16). El partit de la Sénia a Lleida
es va ajornar. Demà dissabte,
derbi entre la Sénia i l’Amposta (19h).
** FUTBOL SALA TE. Jornada
11. Salvem lo Delta-Campredó (sus); TM Tortosa-Marisc
Mediterrani
3-2;
Dertochip-Ebre Escola Esportiva 4-6;
CFS Roquetes-Toscà (1-6);
Inter Rasquera-FS Benifallet
(sus). El Toscà lidera la taula
amb 22 punts.
** Lliga veterans. Rapitenca-Amposta (sus); Ametlla-Roquetenc (2-2); Tortosa-Aldeana (6-2); Delta de
l’Ebre-Canareu (1-1); Vinaròs-Alcanar (2-2). Roquetenc
és líder amb 22 punts.
** Durant el cap de setmana
passat es van celebrar al pavelló de Ferreries de Tortosa les
Súpercopes d’Espanya infantil
i júnior de judo. Van competir
representants del Tecnificació
Priorat-Terres de l’Ebre, entitat
organitzadora.

Futbol Formatiu Terres de
l’Ebre es va imposar en el
derbi ebrenc en categoria juvenil, al camp de la Rapitenca (1-2).
Els rapitencs van dominar
durant la primera mitja hora,
tenint possibiltats que va evitar Hugo, porter de Formatiu.
D’una bona opció local, es va
passar en la jugada posterior
al 0-1, quan Aleix Bertomeu
va engaltar un fort tret pa-

rabòlic que va sorprendre a
Verge.
A la represa, Formatiu va estar molt ben posat, sent molt
intens i la Rapitenca, amb
precipitació, no va poder tenir claredat.
En un córner, Aleix va fer el
0-2 que ja va encarrilar el triomf pels visitants, tot i que la
Rapitenca va fer un pal al 83 i
Ruben va establir l’1-2 però ja
va ser en afegit.

CLUB VOLEI ROQUETES
El partit entre el Volei
Roquetes i el Mur, ajornat

El partit entre el Volei Roquetes i el Mur, de Superlliga 2, es va ajornar per covid a l’equip roquetero. La resta de resultats, d’equips
del club, del cap de setmana passat, van ser: derrota del sènior
masculí B a la pista de l’Inef Volei Lleida (3-1). El sènior femení va
guanyar (0-3) a la pista del Reus. Victòria del juvenil femení (1-3) a
la pista de l’Alpicat. També victòria del cadet femení (1-3) a la pista
de l’Alpicat. L’infantil femení Blau va perdre (3-2) a la pista Volei
Vilanova groc. Victòria de l’infantil masculí blanc (0-3) a la pista del
Torredembarra. L’infantil femení Blanc va perdre (3-1) a la pista del
Reus. Victòria del cadet masculí (2-3) a la pista del Torredembarra.
L’infantil masculí Blau va caure (3-0) a la pista del Sant Pere i Sant
Pau B. Nota i foto: Facebook CV Roquetes
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gastronomia

CASTANYES CONFITADES /
MARRONS GLACÉS
Confitar castanyes és molt senzill i podràs gaudir-les de una forma totalment diferent.

INGREDIENTS:
· 300 g de castanyes
· 400 ml d’aigua,
· 250 g de sucre
· Una branca de canyella i la pell
d’una llimona.
PREPARACIÓ:
Primer coem les castanyes 15
minuts en aigua bullint, fent

abans una petita incisió a la pell
de cada castanya perquè no
rebenti. Un cop refreden una
mica es pelen bé i ens quedem
amb les castanyes que han quedat senceres. Preparem una cassola amb almívar posant l’aigua
i el sucre, quan ha bullit uns 15
minuts i ha espessit, afegim la
canyella i la llimona i retirem de

foc. Afegim les castanyes cuites i pelades. Deixem refredar
i tornem a dur-les a ebullició
durant 10 minuts. Repetim
l’operació de refredar i bullir
un parell de vegades. Si volem
elaborar un marró glacé, hem
d’esperar 24h entre cada bull
i realitzar l’operació un mínim
de tres vegades.

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...

¡Ven a
DISFRUTAR!

NOVEDAD

AMPOSTA

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

HERMOSA RUBIA

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

SEXO MASAJES Y
MUCHO MÁS...
CON UNA
HERMOSA
LATINA JOVEN

110

TRAVESTI MARTINA TORTOSA
ACTIVA, PASIVA Y CARIÑOSA

DE PECHOS

TORTOSA
667 250 912

MUY COMPLACIENTE

MÀXIMA DISCRECCIÓN

680 239 519

632 454 507

OFERTA

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

SERVEIS // RELAX

CATALANA

VOLS ANUNCIAR-TE?

3 MASAJES
COMPLETOS

DOS CHICAS

50€

Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

9H A 20H
OBLIGACIÓN
MASCARILLA

comercial@mesebre.cat

643 708 528

PORTUGUESAS

masajes
cuatro manos
terminación
oral

657 529 278
642 274 405

TORTOSA

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

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:

Pot ser que un
viatge es desmunti
i toqui esperar una
mica. Si tens contactes a l’estranger,
pots tenir-ne notícies
novament. Et torna
a interessar la pràctica esportiva.

El Sol per Casa X,
enfoca el sector
professional. Sembla
que és moment de
plantejar-te què vols
fer realment amb
el teu futur laboral.
L’amor pot aparèixer
en un viatge.

Temps per filosofar, per prendre
distància d’alguns
problemes i sortir
de l’habitual subjectivitat. Possible
atracció fatal que
pot portar a una
relació sentimental.

El Sol per la Casa
VIII, inclina a enfrontar algunes pors,
com per exemple no
poder fer front a les
obligacions econòmiques. Període més
tranquil pel que fa a
la feina.

Si acabes d’iniciar
una relació sentimental, pots sentir
una mica de por a
perdre la llibertat.
Al sector de la salut
es poden donar
facilitats. Més bon
ambient laboral.

Venus i Mart al sector de l’amor col·laboren perquè trobis
algú amb qui tinguis
bona connexió.
Si tens parella, les
dificultats es posen
damunt la taula per
solucionar-los.

balança

escorpí

sagitari

capricorn

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

aquari

peixos

TELÈFONS D’INTERÈS

Etapa per fer front a
temes familiars, possiblement relacionats
amb persones d’edat
avançada. Amb
Mart a Casa III pots
expressar-te amb
vehemència. S’aconsella prudència.

No vols continuar
mantenint silenci vers
un assumpte. Tot i
les despeses, també
tens entrades de
diners que equilibren
l’economia. Et planteges tenir una nova
font d’ingressos.

El sector de l’economia demana la teva
atenció. Cal posar
els números en ordre
per no endeutar-te
massa. Resultes
més atractiu que de
costum i això porta
nous pretendents.

Felicitats! El Sol
entra al teu signe,
renovant energia i
il·lusions. Tens ganes
d’innovar, fer més
vida social i augmentar els contactes.
Retorn d’una vella
amistat..

El Sol transitant per
la Casa XII, inclina
a un temps de reconnexió amb el teu
món més íntim. Gaudeixes de la solitud
i somnies despert.
Penses molt amb
algú del passat.

EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES (AMBULÀNCIES)

24/09 al 23/10
Pots gaudir de més
tranquil·litat interior
perquè has après a
gestionar millor les
emocions. Possibles
admiradors secrets,
et faran saber d’alguna manera, el seu
interès.

24/10 al 22/11

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03

112

24

a l’última

DIARI MÉS EBRE • divendres 21 de gener / 2022

FRAN LÓPEZ

“VOLEM APROPAR LA CUINA ALS COL·LECTIUS
VULNERABLES PERQUÈ VAL MÉS ENSENYAR A
PESCAR QUE DONAR PEIX”
Text: Manuel Arenas (Clack) | Fotos: Marina Rodrígez (Clack) · Amic – Redacció

E

l xef estrella Michelin Fran
López, referent culinari de
les Terres de l’Ebre, coneix bé
el poder i la utilitat social de la
cuina.
López és el màxim responsable,
entre d’altres guardonats restaurants, del complex hoteler Villa
Retiro, a Xerta (Baix Ebre, Tarragona), des d’on impulsa l’Escola
de Cuina Villa Retiro. És allà on,
des de fa tres cursos i a través del
programa Incorpora de la Fundació “la Caixa”, el cuiner dirigeix
la formació de cursos de cuina a
persones en risc d’exclusió social. “Vam pensar que, com que el
nostre ofici és la restauració, el
millor era donar les eines perquè
aquestes persones puguin tirar
endavant la seva vida a través
d’una professió tan maca com la
cuina”, explica el xef López.
Com va sorgir la implicació
de L’Escola de Cuina de Villa Retiro com a seu d’aprenentatge de persones en risc
d’exclusió social en el marc
del projecte Incorpora de la
Fundació “la Caixa”?
Nosaltres som una empresa familiar, quarta generació, i, dins
dels diferents restaurants que
portem, volíem fer quelcom per
a la gent; volíem fer un apartat
social. Ara bé, no enteníem bé
el tema de donar calers o donar
un àpat en un dia puntual, cosa
que crèiem que acabava no portant a res. I sempre s’ha dit: “val
més donar una canya i ensenyar
a pescar que donar peix”. Aleshores ens vam proposar que, si
el nostre ofici era la restauració,
perquè no ensenyar l’ofici i donar
les eines perquè aquests col·lectius vulnerables puguin acabar
exercint una professió tan maca
com és la cuina, i poder, així, tirar endavant la seva vida a través
d’aquesta professió.
Com van ser els inicis del projecte?
Doncs vam agafar l’apartat de
l’escola i ens vam enfocar allà.
Primer de tot, amb una plaça
solidària que era per a algú del
territori [les Terres de l’Ebre] perquè som d’aquí i volíem que algú

que es tira a sobre d’una pastera,
que creua el Mediterràni i que,
al final, la seva sort depèn d’una
barqueta que, com tots sabem,
és possible que no acabi ni arribant. Abans no sabia nedar, però
ara ja en sap perquè ha estat fent
classes.

d’aquí ho aprofités. I que aquesta persona pogués fer el nostre
curs de cuina durant un any i
mig, sigui a través d’ajuntaments
o a través d’altres entitats. Una
mica després, vam voler anar
més enllà amb el tema de la Fundació “la Caixa”. Ens vam conèixer i vam dir: “I si fem una cosa
conjunta?”. Vam passar d’un
primer grup, que va continuar
la línia, a un grup que en aquell
moment va ser de deu alumnes.
Fem un curs, d’uns tres mesos,
però hi posem totes les nostres
eines perquè els nois i noies puguin entendre què és una cuina,
la utilització dels ganivets, les jerarquies...
Parli’ns de com treballen per
garantir les sortides professionals dels alumnes.
Al final estem parlant de deu
alumnes per grup. Deu no són
cent ni mil, de manera que, al
cap i a la fi, és molt personalitzat.
Parlem amb ells, escoltem què
volen fer, mirem com de preparats els veiem i, a partir d’aquí, els
intentem orientar. La finalitat del
projecte no és altra que el fet que

trobin feina i que es puguin dedicar molts anys a aquest ofici. O
no, però que puguin ser feliços
amb ell. Si aquesta és la finalitat,
crec que l’acompanyament és
tan important com la formació.
Aleshores sí que ho personalitzem molt en cada cas: què vol
fer cadascú i per què. Sí que ells
han de fer un esforç, clar, perquè
no ens enganyem: no trobarem
un restaurant que s’adapti als
seus horaris, a les seves necessitats... Si no que haurem de trobar
quelcom que s’adapti a ells, però
que ells també s’hi puguin adaptar, al local.
En aquests tres anys de projecte i col·laboració, hi ha hagut alguna història que l’hagi marcat personalment?
Hi ha la història d’un noi, en Yayá,
que va arribar en pastera des de
l’Àfrica. Ell era molt jove; encara
m’abraça quan me’l trobo al carrer. Sé que està vivint a la Ràpita.
Va creuar en pastera i no sabia
nedar. I ens deia: “Bueno, ¿y si
la barca se hunde?”. Doncs... No
ho sé. Clar, aquestes històries
marquen: l’atreviment d’un xaval

Per què creu que la cuina pot
esdevenir una sortida vocacional per a una persona en
aquesta situació?
Al final, cadascú ha de triar el seu
camí. El meu és la cuina, i jo no
sé quin serà el de cadascú. Però
hi ha moltes persones a qui els
agrada aquest ofici i és un gran
ofici; un ofici que t’omple moltíssim. El cas d’en Yayá n’és un
clar exemple perquè encara està
treballant de segon de cuina a
un restaurant important, però no
tots els exemples seran així. Potser hi ha gent que, al final, troben un ofici. I ja és suficient, que
trobin un ofici i que puguin guanyar-se la vida i tirar endavant
amb la seva vida i amb la seva
carrera professional.
M’interessa la cuina com a
sortida de vida per a persones amb problemes. Fins a
quin punt l’ha ajudat a vostè a sortir d’alguna situació
complicada?
Doncs no ho sé. La cuina ha sigut la meva vida i encara ho és
ara. Llavors, jo crec que situacions complicades en passem tots
i la cuina ha estat sempre amb
mi. Jo vaig néixer a un hotel, he
viscut envoltat de restauració i
he tingut moments difícils com
tothom, clar; la cuina no ha sigut
quelcom que hagi arribat en un

moment difícil, sinó que estava abans dels moments difícils i
després.
Haver sigut el quart cuiner
més jove de la història a obtenir una estrella Michelin li
ha pesat durant la seva trajectòria?
I si hagués sigut el cinquè o el
vintè? És igual, al final. No té més
importància. És una xifra.
Quina és l’essència clau dels
aprenentatges que intenta
transmetre als nois i noies
que participen del seu projecte de formació?
El què han de tenir clar és el rigor,
la disciplina, la rectitud i els valors de l’esforç. Jo crec que això
és el principal. M’agradaria que
tots sortissin amb aquests valors.
Després ja ens enfocarem en un
tipus de cuina o un altre, però el
que està clar és que, en aquesta
vida, si volen triomfar realment,
s’hauran d’esforçar molt durant
moltes hores de dedicació i molta rectitud per tirar endavant els
seus projectes i la seva carrera.
Als joves en situacions d’exclusió social què creu que els
ajuda més a apassionar-se
per la cuina: formacions com
la seva o tota aquesta onada
més mediàtica que parteix
de programes de cuina tipus
Masterchef?
Jo no sé què fan els programes
de televisió amb aquestes persones. Jo sé què fem nosaltres:
els ensenyem una realitat, els
donem una oportunitat, una formació i una sortida laboral. Això
és el que fem nosaltres. Jo no sé
el que fa la resta.

