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Paco Gas renuncia
a l’alcaldia de Roquetes
L

’alcalde de Roquetes, Paco Gas, renunciarà al càrrec d’alcalde en un ple convocat avui divendres. Ho fa per evitar que
“la repressió i la venjança” de l’Estat per l’1 d’Octubre entorpeixi la bona gestió del final de l’actual mandat. La decisió
ha estat meditada però “difícil”. Gas ha fet un balanç molt positiu dels seus 15 anys a l’alcaldia.
l’alcaldia. P3

El Govern prioritza treure
sorres del Fangar per
reforçar les platges del
front deltaic
El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
projecta moure 1,4 milions de metres cúbics de sorra per reobrir
la badia del Fangar. L’obra, que necessita el vistiplau de l’Estat, té
una partida inicial superior als cinc milions d’euros.
					

P14

Més
inversions
a les Terres
de l’Ebre
La setmana passada ja vam informar de la inversió de Jabil a l’Aldea,
de 4ME. En aquesta cal afegir la d’Amiblu, de 3 ME, a la seva fàbrica
de Camarles i la de Nomen Foods (7 ME) a Deltebre.
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S

ous i primes a personal
prejubilat, per no treballar
i alhora mantenir la titularitat
de la seva plaça obligant a
crear-ne de noves?
Això no ve d’ara, no. Aquest fet
es va iniciar en el període de
la presidència d’Ernest Benach
(2003 2012), afectat per aquest
afer. Per acció o per omissió,
però ambdues causes assenyalen responsabilitats. Per tant,
estan afectats la institució més
important de Catalunya i la majoria de partits polítics que, en
el transcurs d’aquests anys han
tingut representació a la mesa.
Actualment, Benach fa de lobbista en una empresa amb tres
eixos de treball: l’estratègia política, l’estratègia reguladora i
l’estratègia social. Pel que fa al
primer, aquesta empresa consultora s’ofereix com interlocutor amb el govern, les administracions públiques i els partits
polítics. Quant al segon, diu que
la consultora participa de forma
efectiva en processos legislatius
i canvis normatius. Finalment,
en el tercer lloc, diu clarament
que intermèdia en grups d’interès i en el diàleg amb la societat civil. Per acció o per omissió, des de les hores cap de les
meses del Parlament d’ençà
que aquest fet es va iniciar en el

període de la presidència d’Ernest Benach. Una situació que
afecta la institució més important de Catalunya i que sembla
que no afecta ni responsabilitza
a la majoria de partits polítics
que, en el transcurs d’aquests
anys, han tingut representació
a la mesa. I per si no fos prou,
un altre escàndol ha esclat amb
les dietes per desplaçaments. El
fet és que els diputats perceben
dietes per a desplaçament que
no han de justificar, ni pagar impostos. Però ara, la majoria de

tasques parlamentàries es fan
a distància a causa de la covid
i malgrat això tothom continua cobrant dietes de desplaçament, que no són petites. A
quants treballadors l’empresa
els hi subvenciona amb dietes el
fet d’haver d’anar cada dia a treballar? Lo dilema és que hi hauria dos maneres de ser polític:
Viure “per” la política o viure “de”
la política. Amb tots aquests privilegis dels polítics està clar que
falta transparència i esperit comunitari.

Una situació que
afecta la institució
més important de
Catalunya

MANIFEST DE L’AMIC SOBRE L’INCREMENT DEL PREU DEL PAPER
L’AMIC, l’entitat referent que aplega 475 mitjans de premsa en paper i digital de tots els
territoris de parla catalana, vol manifestar la preocupació de tot el sector
per l’increment desorbitat dels preus de les matèries primeres,
especialment del paper que en només un any ha patit un increment que supera el 70%.

www.mesebre.cat
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

Aquest increment arriba després
de gairebé dos anys de greu crisi sanitària, social i econòmica
en què les empreses periodístiques, sobretot de proximitat,
han hagut de treballar en condicions difícils, doblant els esforços per fer arribar informació
constant a la ciutadania. I, per
altra banda, han vist disminuir
els seus ingressos publicitaris
pel fet que els seus anunciants
naturals; comerç, restauració i
empreses de serveis, també pateixen una situació econòmica
molt difícil.
Una pujada que afegida a la resta de costos com els de l’ener-

gia, perjudica greument el sector de periòdics, la majoria de
distribució gratuïta; increments
impossibles d’aplicar als nostres anunciants. L’Associació de
Mitjans d’Informació i Comunicació, a banda de manifestar
aquest malestar i fer una crida
a la indústria paperera perquè

moderi aquests augments difícils d’assumir, demana per part
de la ciutadania i de les empreses anunciants, que es valori un
producte que des de les diverses
empreses editorials, distribuïm
com a element de servei informatiu, de cohesió i d’arrelament
ciutadà.

en només un any ha
patit un increment
que supera el 70%

en portada
MÉS
NOTÍCIES
“OPTIMISME “
Paco Gas ha finalitzat la seva
intervenció (notícia adjunta)
llençant un missatge d’optimisme. “Des dels setanta que
estem aquí i hem fet moltes
coses; si analitzem des d’una
perspectiva històrica l’evolució
de l’independentisme podem
constatar que és molt positiva
perquè ara som l’eix vertebrador de les polítiques que es fan
a Catalunya”.
El president de la Federació
de l’Ebre d’Esquerra, Albert
Salvadó, ha qualificat a Gas
de “referent polític, personal
i territorial”, al qual ha agraït
el seu mestratge i feina feta.
“Persona íntegra, clau en el
creixement d’Esquerra Republicana a l’Ebre i un gran defensor
mediambiental i dels drets
socials”. Gas va ser regidor a
Roquetes el 1991, únic edil de
Catalunya Lliure al Principat,
i el 1999 es va vincular a ERC,
partit que ha representat com a
regidor i alcalde -des del 2007-,
conseller comarcal o diputat.
ERC governa amb minoria a
Roquetes, amb 6 de 13 regidors,
però si no hi ha un altre candidat alternatiu de l’oposició, el
nou alcalde o alcaldessa serà
un dels regidors republicans. Se
sabrà el 7 de febrer.

SANTA BÀRBARA
Les entitats veïnals reclamen
que l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) revisi el risc
d’inundació dels terrenys on
es vol ubicar una planta de
compostatge a Santa Bàrbara.
Els veïns justifiquen la seva
preocupació amb un vídeo de
la barrancada de novembre
on la Finca Lo Sant, on s’ha de
construir, s’inunda. El projecte
d’Ecompost és polèmic des
del primer dia, els veïns van
votar-hi en contra a l’abril però
van rebre un informe favorable a l’octubre de la Ponència
Ambiental. Com ha explicat
l’alcalde de Santa Bàrbara,
Antonio Ollé, les al·legacions es
tindran en compte i es proposaran correccions en la llicència
ambiental que s’atorgarà aviat.
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ROQUETES
Paco Gas: “queden moltes coses per fer i moltes
lluites que continuar, seguiré contribuint a fer
gran el projecte republicà”
Acompanyat del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Roquetes, del president de la
Federació de l’Ebre, Albert Salvadó i del president comarcal
del partit, Enric Adell; l’alcalde de Roquetes, Paco Gas, ha
anunciat la seva renúncia al
càrrec municipal que ocupava des de 2007, i que avui es
formalitzarà en un ple extraordinari. Gas ha afirmat que “la
meva jubilació serà d’alcalde,
però continuaré actiu defensant els interessos de la gent
treballadora de les Terres de
l’Ebre”; afegint tot seguit que
“queden moltes coses per fer
i moltes lluites que continuar,
i per tant, seguiré contribuint a
fer gran el projecte republicà”
L’alcalde ha reconegut que
malgrat que alguns companys
no hi estaven d’acord, “la decisió està molt meditada” i
“calia posar punt final a l’etapa d’alcalde perquè penso que
ningú s’ha de perpetuar en els
càrrecs, de fet, a les darreres
eleccions municipals ja vaig dir
que eren les darreres que em
presentava”. Tot i tenir previst
fer la renúncia més aviat s’han
donat diversos motius per ferla ara. “Primer perquè m’he

entenc que no pleguin, continuïn lluitant i es defensin davant una repressió de l’Estat, la
qual continuarà fins al dia que
no aconseguim la independència de Catalunya”. Un altre
motiu que ha volgut destacar
per fer efectiu el relleu ara és
que “estem en un bon moment
d’estabilitat a l’Ajuntament,
hem acabat l’exercici amb un
bon superàvit, hem aprovat els
pressupostos amb una àmplia
majoria i tenim una perspectiva
excel·lent pel que fa a programació i planificació de final de
legislatura”.

trobat en unes circumstàncies
que al començar la legislatura
no estaven previstes, com és la
repressió que l’Estat espanyol
està exercint sobre molta gent
que l’1 d’octubre es va significar
pel càrrec que representàvem;
perquè lluitar i sortir al carrer
ho vam fer tothom. La repressió ha estat part de la meva renúncia, però no per la repressió
en si, que no en fa temor, sinó
per les conseqüències que pot
comportar en la gestió del dia
a dia de l’Ajuntament, sobretot

Salut habilita 2 punts de
vacunació sense cita a Tortosa
i Amposta, demà dissabte
Salut habilita demà dissabte
dos punts de vacunació sense
cita a les Terres de l’Ebre. Són
l’edifici Carrilet de Tortosa i al
Cap Vell d’Amposta on s’administraran primeres i segons
dosis i dosis de reforç a tots
les més grans de 18 anys i en
horari partit de matí i tarda. La
pressió hospitalària al territori
segueix “en un moment tens,
amb 76 hospitalitzats per covid,
13 dels quals a l’UCI de l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa
–centre on hi ha 25 contagiats
més a planta-. 32 pacients covid estan ingressats a l’Hospital
de la Santa Creu de Jesús, 5 a
l’Hospital Comarcal de Móra

d’Ebre i 1 pacient a l’Hospital
Comarcal d’Amposta –habilitat
com, a hospital covid des de
la setmana passada-. La pandèmia segueix en augment al
nostre territori, però ahir dijous
van baixar una mica l’Rt i el risc
de rebrot, tot i que encara són
extremadament alts. Ahir dijous
es van comptabilitzar 624 casos
positiu a l’Ebre.

La pressió hospitalària
és alta amb una
vuitantena de pacients
covid ingressats

en el final de legislatura”. Ha
aclarit. Recordem que la Fiscalia va recórrer l’absolució de
la seva causa per demanar la
seva reobertura, la nul·litat del
judici i que el jutgi un altre tribunal.”Si no hi ha judici millor,
però si n’hi ha, no afectarà”, ha
sentenciat Gas a la vegada que
ha volgut deixar constància
que “entenc i defenso també
la postura d’altres companys
alcaldes encausats, molt més
joves que jo, que volen continuar treballant pel seu poble; i

Gas ha anunciat la
renúncia a l’alcaldia
de Roquetes

Reindustrialitzar Catalunya
amb un equilibri territorial
El Govern destina 31,5 milions
d’euros el 2021 a ajuts directes a projectes industrials, un
77% més que l’any passat i sis
vegades més que el 2019. El
conseller d’Empresa i Treball,
Roger Torrent, ha explicat
que el Departament ha invertit 18,6 milions en projectes
de reindustrialització durant
l’exercici que s’acaba de tancar. D’altra banda, els ajuts
d’alt impacte han assolit un
volum de 12,9 milions d’euros
de les arques de la conselleria.
Entre tots ells, han permès
la creació de més de 3.200
llocs de treball. La conselleria
ha remarcat que l’objectiu
del Govern és “reindustrialitzar Catalunya”. Així doncs,

per cada milió d’euros d’ajuts
aportats, se n’han mobilitzat
41,6 d’inversió i s’han generat
102 llocs de feina. “Cada euro
que dediquem és positiu, es
triplica el seu efecte en generació de llocs de treball i de
riquesa“, ha dit Torrent, que ha
destacat la importància que té
la indústria a l’hora de garantir
“l’equilibri territorial”. Per territoris, el Vallès Occidental és la
comarca que més recursos ha
rebut, fins a 5,5 milions; seguit
del Baix Llobregat, que és la
segona on s’ha concentrat un
volum més elevat d’ajuts amb
3,7 milions. A continuació, se
situen l’Anoia, amb 2,8 milions;
el Baix Ebre, amb 2,6 milions i
l’Alt Penedès amb 2,4 milions.
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MÉS
NOTÍCIES
ACTE
D’HOMENATGE
Ahir, dia Internacional en
Record de les Víctimes de
l’Holocaust, va tenir lloc
un acte d’homenatge a les
persones deportades i als 36
tortosins reclosos als camps
de concentració nazis.

tortosa

URBANISME
El nou carrer Cervantes donarà el protagonisme a
les persones, en un bulevard amb
molta més vegetació

JESÚS
Des de l’EMD de Jesús han
informat que “conjuntament
amb la Comissió de la Fira de
l’Oli de les Terres de l’Ebre
i de la Garrofa hem decidit
ajornar l’edició d’enguany al
mes de maig, amb l’esperança que la situació en relació
a les xifres de contagis per
la COVID-19 haja millorat.
Prepareu la roba de pagès,
que en res els nostres carrers
tornaran a fer olor d’oli i de
garrofa”.

CAMPREDÓ:
EXPOSICIÓ
Campredó acollirà l’exposició “Tota pedra fa paret. La
pedra seca a Catalunya” del
4 al 27 de febrer, a l’Espai
Cultural La C. Aquesta
exposició posa en valor el
patrimoni paisatgístic de
l’arquitectura tradicional de
pedra seca com a element
predominant i identitari de
bona part dels paisatges
rurals de Catalunya i com a
patrimoni cultural immaterial reconegut per la UNESCO
el 2018. L’exposició, produïda per l’Associació per la
Pedra Seca i l’Arquitectura
Tradicional (APSAT) i el
Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya,
pretén oferir una panoràmica
àmplia sobre aquest llegat
de construccions i tècniques,
posant èmfasi en les variants
tipològiques més habituals
i en la diversitat territorial.
Explica, també, la vigència
actual d’aquesta arquitectura, harmònica amb l’entorn
natural i sostenible des de
tots els punts de vista.

El projecte té com a objectiu
transformar l’actual aspecte
del carrer, potenciant el caràcter que ja va tindre en el moment de la seua creació com a
lloc de trobada i de socialització de la ciutadania de Tortosa.
Per això, el nou carrer Cervantes donarà més protagonisme
a les persones, amb voreres
més amples i espais destinats
únicament a vianants, a més
de crear un nou carril bici al
llarg del carrer. “Les generacions dels nostres iaios recorden
com el carrer Cervantes era un
lloc de trobada. Ara volem recuperar aquella característica,

fent-lo més per a les persones i
seguir avançant per tindre una
ciutat més verda”, ha explicat
l’alcaldessa, Meritxell Roigé.
Una transformació de l’espai

Els treballs per
dur a terme la reforma
integral de la via
començaran la setmana
que ve, i volen potenciar
el paper com a lloc de
trobada de la ciutadania

urbà que també vol afavorir
“una regeneració econòmica,
a més de social, com la que ja
han tingut les actuacions recents a la plaça de la Catedral
o a la plaça de l’Ajuntament”,
ha detallat el tinent d’alcalde
d’Urbanisme, Enric Roig.
Segons ha comunicat l’Ajuntament, tot el tram de carrer
estarà situat a un sol nivell i al
terra s’hi instal·larà paviment
podotàctil per tal que les persones invidents hi puguen circular. Els treballs tenen un cost
de poc més de 956.000 euros
i tenen un termini d’execució
d’11 mesos. Les obres es du-

ran a terme en diferents fases
consecutives. Mentre duren
les obres, s’habilitarà una regulació de trànsit especial per
a facilitar la circulació: quan
els treballs comporten el tall
del carrer Teodor Gonzàlez,
el carrer Berenguer IV passarà
a tindre dos carrils de baixada
cap a l’avinguda de la Generalitat, retirant temporalment els
estacionaments. D’altra banda, el carrer Despuig tindrà
doble sentit de circulació a
partir del carrer Argentina per
facilitar l’accés dels usuaris al
pàrquing situat al carrer Teodor Gonzàlez.

L’Ajuntament inicia la renovació de les voreres dels carrers
Amor i Pina, a la part més històrica de Ferreries
Este dilluns han començat
els treballs de renovació de
les voreres dels carrers Amor
i Pina, en els trams que van
del carrer Ràpita a la llarga de
Sant Vicent. Els treballs suposen la substitució de l’actual
paviment, després que hagen
complit la seua vida útil. Alguns
trams d’estes voreres encara
tenien la definició antiga amb
una capa de formigó estès,
que ara quedarà definit amb un

nou paviment de panot. L’obra,
amb un cost de 35.000 euros,
se centra en un tram d’uns 400
metres lineals a la part més històrica de Ferreries. Fa poc temps
ja s’han dut a terme altres actuacions de renovació de voreres

“Actuacions per millorar
l’espai públic al conjunt
del municipi”

a esta zona, com la feta al carrer
Mas de Barberans. alcaldessa,
Meritxell Roigé, ha remarcat que
este tipus d’actuacions suposen
una de les prioritats de l’acció
de govern, amb l’objectiu de fer

que Tortosa “siga cada vegada
més una ciutat més amable
per a les persones”, ja siguen
amb intervencions de petit
format com d’altres de més
gran abast.

amposta
SUBVENCIONS DE
LA DIPUTACIÓ
La Diputació de Tarragona ha
atorgat un total de 29.378 euros a l’Ajuntament d’Amposta
en diferents subvencions
destinades a actuacions en
el medi ambient, la transició
energètica i la salut pública.

LA NIT DE LA
CULTURA
Amposta prepara la primera
edició de la Nit de la Cultura,
un esdeveniment anual que
vol reconèixer a les persones i
entitats per la seva implicació
en la dinamització cultural de
la ciutat. L’auditori de la Unió
Filharmònica serà l’escenari
d’aquesta gala, demà 29
de gener a les 20 hores, on
s’homenatjarà a artistes,
professionals, dinamitzadors
i altres personalitats del món
de la cultura en els diferents
àmbits.

EL FÒRUM JOVE
S’han programat una
cinquantena d’activitats en
diferents espais d’Amposta,
del 16 al 18 de febrer.

LLAMBORDES
STOLPERSTEINE A
AMPOSTA
El Memorial Democràtic ha
instal·lat vuit llambordes
stolpersteine a Amposta per
homenatjar els deportats i
les víctimes de l’holocaust.
En l’acte, els participants colocaren les peces als carrers del
Migdia, Santa Bàrbara, Colom,
Corsini i Pont Penjant, punt
on es van fer els parlaments
institucionals.
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126 TROBEN FEINA
L’àrea de Desenvolupament Social i Econòmic
atén 1.324 persones durant el 2021
Al llarg del 2021, l’àrea de
Desenvolupament Social i Econòmic de l’Ajuntament d’Amposta va atendre fins a 1324
persones per tal d’oferir-los
acompanyament en la recerca
de feina i en la millora de les
seves competències personals i professionals. Són, en la
seva majoria, persones vulnerables que necessiten d’aquest
acompanyament per inserir-se
al mercat de treball. “D’aquestes 1.324, 126 van trobar feina
en alguna de les 208 empreses
que han sigut ateses per l’àrea.
I això ha suposat que les empreses han rebut 809.315 euros
en ajuts a la contractació. “Estem molt satisfets d’aquestes
dades de balanç de l’àrea de
Desenvolupament Social i Eco-

nòmic, explica l’alcalde, Adam
Tomàs, “la seva tasca ha sigut,
en un món postpandèmic, més
important que mai”. L’alcalde
ha assenyalat que les 126 persones que troben feina han
permès que es rebaixi l’atur a
Amposta. “El Montsià és la comarca de les Terres de l’Ebre
on més ha baixat l’atur i a ningú
se li escapa que Amposta és la
ciutat que més ha col·laborat

Fins a 208 empreses
van ser ateses per
aquest servei, i van rebre
809.315 euros en ajuts a
la contractació

El servei de Radiologia de
l’Hospital Comarcal d’Amposta
realitza 600 proves de diagnòstic
per la imatge a la setmana
Durant el 2021 el servei de radiologia de l’Hospital Comarcal
d’Amposta va realitzar un total
de 36.864 proves radiològiques entre TAC, Mamografies,
Ressonàncies Magnètiques i
Raig X amb una mitjana de 600
proves a la setmana. El servei
ha estat força ban valorat en
una enquesta duta a terme entre 673 persones entre usuaris
i proveïdors en una qualificació de 4,73 en una escala de l’1
al 5. Una enquesta que forma

part d’un seguit de tràmits que
el servei de radiologia està realitzant per assolir el certificat de
qualitat en la gestió ISO 9001.
Actualment, el servei de Radiologia de l’HCA dona servei a
centres d’assistència primària,
com el d’Ulldecona o La Sénia,
així com a la clínica Terres de
l’Ebre i a l’Hospital Verge de la
Cinta. El servei de Radiologia
compta amb dos radiòlegs, 11
tècnics, un auxiliar, dos administratius i una supervisora.

en aquesta reducció”, ha afegit
l’alcalde. Tomàs ha presentat
totes aquestes dades en roda
de premsa acompanyat per la
cap d’àrea i el regidor de l’àrea,
Pep Simó.

Altres dades que ha posat en
valor l’alcalde son els 27 cursos i accions de capacitació
professional, les 2.272 hores
de formació o les 294 persones que reben formació.

El Consell Comarcal del Montsià
atorga més de 930 mil euros en
ajuts d’Educació al curs 20-21
El Consell Comarcal del Montsià referma el seu compromís
per continuar treballant en la
vista posada a l’objectiu quart
de l’Agenda 2030, que es basa
a garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, i
promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per
a tothom. «Des de l’Àrea d’Ensenyament de l’ens comarcal
treballem perquè tot l’alumnat del Montsià tingui accés a
l’educació d’una manera digna.
De fet, durant el passat curs escolar 2020-2021 vam atorgar

un total de 931.265,23 euros
en ajuts», comenta Susanna
Sancho, consellera comarcal
d’Ensenyament.
D’aquests,
894.944,07 euros es van distribuir en 1.143 ajuts individuals
de menjador escolar mentre
que 1.624,00 euros es van destinar a ajuts individuals de desplaçament als centres escolars.
Pel que fa als ajuts per a l’adquisició de llibres escolars obligatoris es van atorgar 6.052,40
euros i també es van concedir
28.644,76 euros per a l’assistència a llars d’infants.
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LA CALA
LA FESTA
MAJOR, MÉS A
PROP
La Candelera 2022 ja està
més a prop. Demà dissabte,
s’iniciaran els actes preludi
amb la II Trobada de Gegants, jornades esportives,
el Correbars, el Concert de
Búhos i el Concert de la Banda
de La Cala. Malauradament,
la Covid ha obligat a cancel·lar
l’obra de teatre ‘No farem
parlar a classe’. La regidoria
de Festes de l’Ametlla ja ha
posat a la venda l’abonament
(que inclou els concerts del 4,
5 i 6 de febrer) i les entrades
anticipades dels concerts i de
l’actuació del Mag Lari. També
es podran comprar entrades
directament a taquilla.

EL SECTOR
PESQUER
TANCA EL 2021
MANTENINT
EL VOLUM DE
CAPTURES
La Confraria de Pescadors de
l’Ametlla de Mar ha fet un
balanç positiu del 2021 que
s’ha tancat amb un lleuger
increment de gairebé el 2% de
les captures respecte al 2020
-un any que va ser excepcional
pels pescadors a causa del
temporal Glòria i l’aparició de
la Covid-. De fet, respecte al
2019, s’ha pogut mantenir la
mateixa línia de captures, tot
i la pèrdua de tres barques
d’arrossegament de la flota
calera. (La Cala Ràdio)

NOU
ARQUITECTE
L’alt volum de projectes i licitacions que s’estan impulsant
a l’Ajuntament de l’Ametlla de
Mar ha obligat la corporació
municipal a contractar un nou
arquitecte. Aquesta, ha estat
una de les darreres decisions
que s’han pres en matèria
urbanística, donat que de cara
als pròxims mesos s’ha de
donar sortida a un important volum de tramitacions,
licitacions i projectes. (La Cala
Ràdio)

baix ebre

CAMARLES
Amiblu inverteix 3 MEUR a la seva fàbrica del
municipi per produir canonades no circulars
Amiblu, empresa austríaca dedicada a la fabricació de canonades i accessoris de polièster reforçat amb fibra de
vidre, ha invertit 3 milions a la
seva planta de Camarles per
posar en marxa una nova línia
de producció de canonades no
circulars. L’objectiu és que la
planta proveeixi d’aquests elements –canonades amb diferents tipus de formes i seccions
transversals no circulars amb
una vida útil estimada superior als 150 anys- els mercats
espanyol, portuguès, francès i
italià davant l’increment de la
demanda en l’àmbit europeu
durant els últims anys. Una situació, afegeixen, que es deu a
l’envelliment dels sistemes de
clavegueram urbà de les grans
ciutats. Segons la mateixa Amiblu, les canonades circulars no
serveixen, principalment, per
rehabilitar sistemes de sanejaments i col·lectors urbans d’aigües residual construïts fa desenes d’anys, en alguns casos fa
més d’un segle, i que s’han deteriorat amb el pas del temps o
pateixen problemes de corrosió
i necessiten ser reparats.

Per contra, les no circulars,
gràcies al seu disseny i sistema
d’implementació, permeten rehabilitar els col·lectors d’aigües
antics, de manera definitiva i
sense afectacions importants
en la via pública, com l’aixecament de sòl. Així, les canonades
no circulars s’introdueixen dins
dels col·lectors antics –ja deteriorats– mitjançant un mètode
d’embranzida i s’uneixen amb

Nomen Foods inverteix a
Deltebre 7 milions en una
fàbrica de plats preparats
La companyia Nomen Foods
posarà en funcionament al març
una nova planta de producció
de plats preparats d’alta qualitat a Deltebre que ha comptat
amb una inversió de 4 milions
en obra civil i tres milions en
instal·lacions auxiliars i maquinària. La nau ocupa 1.700 metres
quadrats als mateixos terrenys on
s’emplaça la fàbrica actual, que
ocupa 100.321 metres quadrats
amb una superfície de sostre
de 22.350 metres quadrats que
ara passa a un total de 24.050
m2. Les instal·lacions permetran
preparar en un any 10 milions
de racions d’arròs per menjar
en un minut, segons ha indicat
la companyia en un comunicat.
A aquesta quantitat, que preveu
incrementar els propers exercicis, cal sumar-li la producció de
plats de cinquena gamma que el
passat exercici va aconseguir gai-

rebé el mig milió de quilos i que
fins ara estaven externalitzats.
El producte que es començarà
a produir a la nova planta anirà
destinat al mercat espanyol i al
francès, encara que en una segona fase també a d’altres països d’Europa d’acord amb el pla
d’expansió internacional que la
companyia va anunciar el 2021.
Nomen Foods ha destacat que
la nova planta és «100% sostenible» ja que les necessitats
elèctriques per a la producció es
cobriran amb plaques fotovoltaiques d’última generació «en
un 40% i el 60% restant procedirà de la xarxa elèctrica amb el
certificat de green Energy». (EFE)

Es preveu que entri
en funcionament el
proper mes de març

formigó, funcionant com un
col·lector completament nou.
Aquestes canonades poden arribar a una vida útil superior als
150 anys.
La planta de Camarles, de
35.000 m2 de superfície, ocupa
185 treballadors i produeix anualment més de 300 quilòmetres
de canonades a l’any per a projectes al Canadà, Sud-amèrica,
Àfrica i Europa. (ACN)

El fabricant austriac vol
cobrir l’increment de la
demanda als mercats
espanyol, portuguès,
francès i italià

L’Ametlla: l’equip de govern
remodela el cartipàs

La renúncia al càrrec per jubilació d’Antonio Espuny, regidor i portaveu d’Entesa per
la Cala, i el posterior relleu
de Joan Manel Borràs Comes
ha portat a l’equip de govern
a redefinir les responsabilitats
dels seus membres i remodelar el cartipàs. Així, quant a les
regidories d’Hisenda i Territori,
que contempla les responsabilitats d’Urbanisme i al capdavant de les quals estaven en
mans d’Entesa per la Cala i del
seu regidor Espuny, passaran a

ser assumides pel grup d’ERC.
Concretament, la d’Hisenda
serà assumida per l’alcalde
Jordi Gaseni, mentre que la de
Territori serà responsabilitat de
Joan Manel Tello. D’altra banda, la regidoria de Formació i
Treball, actualment en mans
de la tinent d’alcalde i regidora, Jani Brull d’ERC, passarà a
ser responsabilitat del nou regidor d’Entesa, Joan Borràs, el
qual també assumirà una regidoria de nova creació, la de
Recerca Local. (La Cala Ràdio)

especial
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VACUNACIÓ COVID-19

Una gran part de la població
ja pot rebre la dosi de record de la Covid-19
Salut ha estès la vacunació de record a totes les persones de més de 30 anys que faci 5 mesos
que tinguin la pauta completa i als joves d’entre 18 i 29 anys que faci 8 mesos que estiguin vacunats
Els grups prioritaris per a aquesta dosi de record són les persones a partir de 40 anys
i els vacunats de qualsevol edat amb Astrazeneca i Janssen

E

l Departament de Salut ha
ampliat a una bona part de
la població la vacunació de la
dosi de record de la Covid-19.
En concret, ja la poden demanar
tots les persones de 30 anys o
més que van ser vacunades amb
Pfizer o Moderna en la pauta
completa, sempre que hagin
passat 5 mesos des que la van
rebre. I també se la poden posar
tots els joves d’entre 18 i 29 anys
que van rebre la pauta completa
d’aquestes mateixes vacunes 8
mesos enrere.
S’afegeixen d’aquesta manera als grups d’edat de 40 anys
o més i als vacunats de totes
les edats amb Astrazeneca i
Janssen. De fet, aquests continuen sent els grups prioritaris per a la recepció de la dosi

de record, a més a més de les
persones immunodeprimides,
el personal sanitari i sociosanitari i les persones residents,
que fins ara ja han pogut rebre
també aquesta dosi.
La dosi de record és altament
recomanable perquè, tot i que
les vacunes contra la Covid-19
proporcionen una resposta immunitària molt efectiva, algunes persones, malgrat tenir la
pauta de vacunació completa,
disminueixen aquesta protecció, sobretot davant de noves
variants com l’òmicron, que
és la majoritària actualment a
Catalunya. La dosi de record
augmenta la immunitat, l’allarga i ajuda a reduir el risc d’ingressar a l’hospital a causa de
la COVID-19.

Cinc mesos des de la pauta completa
amb Pfizer o Moderna
Per rebre la dosi de record, cal
que hagin passat cinc mesos
des que es va rebre la segona
dosi, en el cas d’haver rebut els
vaccins de Pfizer o Moderna.
Si s’ha rebut les dues dosis
d’Astrazeneca o la dosi única
de Janssen, han de passar tres
mesos per poder rebre ara la
dosi de record.
En tots dos casos, si superat
els períodes de 3-6 mesos es
contrau la infecció per Covid-19, s’haurà d’esperar quatre setmanes de la recuperació de la malaltia per sol·licitar
la dosi de record. Per accedir
a la vacunació, cal demanar
cita prèvia a través del portal
http://vacunacovidsalut.cat,
des d’on es pot triar punt de
vacunació i dia i hora. Els destinataris de la dosi de record
aniran rebent un SMS convidant-los a la vacunació i dirigint-los a aquest enllaç.
La dosi addicional que s’està
administrant és de Moderna
o de Pfizer, indiferentment de

la vacuna que s’hagi rebut a
la primera i a la segona dosi.
De fet, s’ha comprovat que
totes dues vacunes, tant la
Moderna com la Pfizer, tenen
una eficàcia molt elevada, independentment de la vacuna
que s’hagi rebut en l’aplicació
de la pauta completa (Phizer, Moderna, AstraZeneca o
Janssen).
El Departament de Salut manté la crida a tota la població
perquè es vacuni, tant les persones que poden rebre ara
la dosi addicional com totes
aquelles que encara no estan
vacunades.

La dosi de record, doncs, ajuda a maximitzar la protecció,
a perllongar la seva durada i,

en definitiva, a continuar protegint la salut pública de les
nostres comunitats i, en par-

ticular, la de les persones amb
més risc d’infecció i malaltia
greu.

La vacunació redueix la probabilitat d’ingrés hospitalari
Cal recordar que les persones no vacunades majors de
12 anys tenen una probabilitat 2,5 vegades més gran ser
hospitalitzades per Covid i
4,9 vegades més d’entrar a
l’UCI. En el cas dels majors de
50 anys, tenen una probabilitat 3,7 vegades més gran de
ser hospitalitzades per Covid
i 8,1 vegades més d’entrar a
l’UCI. I, en la franja de més
de 70 anys, tenen una probabilitat 6,1 vegades més gran
de ser hospitalitzades i 15,2
vegades més d’entrar a la UCI
que les persones d’aquesta
edat que tenen dosi de record.
La vacunació contra la Covid-19 té com a objectiu
protegir tota la població del
virus per evitar casos de malaltia greu, Covid persistent,
ingressos hospitalaris i a les
UCI, i morts.
És previst que s’ampliïn progressivament els grups per
rebre la dosi de record, quan
hagi passat el temps necessari des de la darrera dosi de

La dosi de record augmenta la immunitat,
l’allarga i ajuda a reduir el risc d’ingressar
a l’hospital a causa de la COVID-19
vacuna. Aquests grups se seleccionen coordinadament en

l’àmbit de l’estratègia estatal
de vacunació.
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MÉS
NOTÍCIES
ROQUETES:
MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL
PLANEJAMENT
URBANÍSTIC
L’Ajuntament de Roquetes
aprova una modificació puntual del planejament urbanístic
per facilitar la futura ampliació
del camí del cementiri a la
Raval de Cristo.

TIVENYS		
COL·LABORA
AMB L’ARCA
L’Ajuntament de Tivenys ha
informat aquesta setmana
de la iniciativa solidària amb
l’ARCA: “durant la setmana
vinent, i conjuntament amb
la protectora d’animals ARCA,
portarem a terme una recollida
de menjar i altres elements
com transportins, mantes, etc.
Podeu portar-ho en horari
d’atenció al públic a l’Ajuntament des del proper dilluns dia
31 de gener. Moltes gràcies per
fer possible aquesta iniciativa”.

UNIÓ DE
PAGESOS
Unió de Pagesos denuncia la
manca d’acció del Ministeri
d’Agricultura davant de la
situació de crisi de preus dels
cítrics, causada, sobretot, per
la competència de la taronja
procedent de Sud-àfrica,
que ha comportat un retard
en la comercialització de la
catalana i de l’estatal. A més,
les últimes setmanes s’hi ha
sumat la d’Egipte, que amb
la de Sud-àfrica ha impedit
la sortida de varietats com la
navel. El sindicat alerta que
els citricultors catalans cobren
actualment entre 0,06 i 0,08
euros el quilo de taronja, amb
una davallada de producció
enguany del 40% respecte
a una collita mitjana. Les
clementines s’estan pagant a
0,20 cèntims el quilo, però la
baixada encara ha estat més
elevada, entre el 50% i el 60%
d’una collita mitjana.

baix ebre

L’ALDEA
S’inicia la segona fase
de la nova avinguda Catalunya
L’Ajuntament de l’Aldea, complint els terminis previstos, ha
iniciat la segona fase de construcció de la nova avinguda Catalunya amb el tram de l’obra
que comprendrà la urbanització, des del Barranc dels Pixadors fins al c/ Monturiol, amb
una superfície afectada de
3.522,29 m2. El preu de l’adjudicació de l’obra és de 295.367,34
€, dels quals 182.150.03 € estan
subvencionats per la Diputació
de Tarragona, l’empresa Auxiliar de Firmes y Carreteras, S.A.U,
preveu que l’obra estigui enllestida amb un termini màxim
d’execució de 5 mesos.
La nova via urbana totalment
integrada amb l’entorn serà un
nexe d’unió que connectarà físicament els dos barris i deixarà
enrere definitivament la imatge
impersonal i perillosa del que
un dia va ser l’antiga N-340.
El Govern Municipal prioritzarà amb aquest projecte la seguretat dels vianants i ciclistes
donant-los la importància que
es mereixen ampliant considerablement l’espai amb voreres
més àmplies. Xavier Royo Al-

amb una avinguda arbrada, amb
carril bici, mobiliari urbà, enllumenat LED, serveis soterrats,
aconseguint un entorn modern,
atractiu i segur que el poble necessitava. Amb les dos primeres
fases construïdes, els aldeans i
aldeanes i els visitants ebrencs
podran visualitzar un abans i
un després de la nova avinguda
Catalunya.
Encara que el total de l’avinguda són 2 km, les obres es dividirien en diverses fases tenint en
compte que el Govern Municipal té previst que l’execució de
les obres, siguin el menys gravoses per a la ciutadania, cercant els màxims recursos possibles.

L’Ajuntament de
calde de l’Aldea: ”En l’execució d’aquesta d’obra, quedarà
urbanitzat i dignificat un tram
d’avinguda que fins ara, era
deficient en molts d’aspectes,
millorarem notablement la seguretat dels veïns, però també li
donarem un gran canvi d’imatge, d’un tram molt cèntric de

Consell Comarcal: programa
Formació Professional i
Ocupacional Dual

El Consell Comarcal del Baix
Ebre, a través de la societat
Baix Ebre Innova, posa en marxa el nou programa de Formació Ocupacional Dual, una acció subvencionada pel Servei
Públic d’Ocupació, que pretén millorar l’ocupabilitat dels
joves mitjançant la formació
dual. La previsió és que la formació s’iniciï al febrer i els participants obtindran un certificat
de professionalitat d’atenció a

persones en situació de dependència en institucions sociosanitàries. S’oferirà un contracte d’un any a un total de 16
joves, que dedicaran un 75%
de la jornada laboral a treballar
i un 25% a formació. Pel que fa
als requisits per participar són
tenir entre 16 i 29 anys i estar
inscrits a l’Oficina de Treball
com a Demandant d’Ocupació no Ocupat (DONO) i tenir
una qualificació baixa.

L’Aldea, a partir de la seva finalització, tant ciclistes com vianants guanyaran en seguretat
en els seus desplaçaments en
aquesta via”. Amb la construcció d’aquest sector menys urbanitzat s’aconseguirà millorar
notablement la imatge visual
de l’artèria principal del poble

l’Aldea, complint els
terminis previstos, ha
iniciat la segona fase
de les obres

L’AMPOLLA
L’Ajuntament
estrena perfil
a Instagram
L’Ajuntament de l’Ampolla ha
ampliat la seva presència a
les xarxes socials estrenant un
perfil a Instagram (@ajuntament.lampolla). El canal s’afegeix al que ja existia a través
de Facebook i s’ha creat amb
l’objectiu de millorar la participació ciutadana i la interacció amb el consistori. A partir
d’ara, en aquest compte es
publicaran totes les novetats
relacionades amb el municipi
i amb l’activitat del consistori,
així com informacions d’incidències, d’activitats que organitzi el mateix Ajuntament
o entitats locals i formacions i
cursos que s’ofereixin per a la
població, entre d’altres“.

Dani Sabater
guanya la
‘Fava de
Cacau’

Dani Sabater Cabrera, propietari de la Pastisseria Bahia de
l’Ampolla, guanya per tercer
any consecutiu la ‘Fava de Cacau’, distinció que premia les
50 millors pastisseries de Catalunya. L’ampollero va rebre
el guardó ‘durant la 5a Mostra
Internacional de Pastisseria de
Sant Vicenç dels Horts.

montsià
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XERTA-SENIA
Acció Climàtica invertirà fins al 2032 més de 500 MEUR en
el desenvolupament de la xarxa de regadiu
El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
consolida la xarxa de regadius
del territori amb una inversió
prevista fins al 2032 de 532,4
MEUR a través del Programa
d’encàrrec d’actuacions (PEA)
d’infraestructures de la Generalitat i el Pla economicofinancer
(PEF) en relació amb les actuacions del Segarra-Garrigues per
al període 2020 – 2032 que el
Govern va aprovar el 21 de desembre. Així, enguany s’invertiran a través d’aquests dos programes 50,15 MEUR en treballs
de la xarxa de regadiu del Segarra-Garrigues, als regs del Canal
d’Urgell o al Xerta – Sènia, i en
la modernització del reg de la
Comunitat de Regants de Valls,
entre d’altres.
El tret de sortida a les obres de
la xarxa secundària del regadiu
Xerta – Sènia després d’uns anys
on la comunitat de Regants, les

cooperatives, altres agents promotors del sector agrari i el Departament mateix amb el suport
d’Infraestructures de la Generalitat han fet una tasca de promoció d’aquest regadiu que ha
permès fixar l’aportació econòmica dels regants al cost de la
inversió del regadiu. Així, un cop
finalitzades les obres de la xarxa de transport i primària d’una
part del regadiu Xerta–Sènia, i
atenent el nivell d’adhesió dels
regants, s’iniciaran les primeres
obres de la xarxa secundària
per fer arribar els pròxims anys
l’aigua de reg a unes 3.000 hectàrees de les zones 1, 2 i 3. La
inversió prevista enguany és de
3,3 MEUR.

Veus crítiques
D’altra banda, la PDE (Plataforma en Defensa de l’Ebre), en
diverses ocasions, s’ha mostrat
crítica amb el Govern: “el Go-

Enguany es preveuen
les obres al canal
Xerta – Sènia

La Ràpita acull la Gala inaugural
dels Premis i Mostra de Cinema VOC
La 6a edició dels Premis i Mostra VOC
–Versió Original en Català-, que organitza Òmnium Cultural, arrencarà el
dijous 3 de febrer amb un acte inaugural a l’Auditori Sixto Mir de la Ràpita
i passarà per prop d’una setantena de
sales dels Països Catalans fins al 28 de
febrer. La Mostra estarà adaptada novament al context pandèmic i es podrà gaudir en doble format, presencial
i també online. D’una banda, els curt-

metratges seleccionats es projectaran
en més de 100 sessions presencials
a sales d’arreu dels Països Catalans.
De l’altra, també estaran disponibles
a Filmin, la plataforma de distribució
de cinema en línia. Enguany, el VOC
tindrà 12 curtmetratges finalistes, 8 de
ficció i 4 documentals, seleccionats
d’entre un total de 105. La clausura
serà durant el mes de març a Barcelona.

Solucions per a la connexió marítima
de les Salines de la Trinitat
El biòleg i exconseller balear d’Agricultura, Joan Mayol, ha visitat les Salines
de la Trinitat al Delta de l’Ebre, on ha
pogut conèixer de primera mà el projecte de connexió marítima, que pretén
construir un pantalà des d’on transportar la sal via marítima, sense necessitat
d’utilitzar la barra del Trabucador com

a via d’evacuació. El biòleg balear a afegit que, “si per a mantenir l’activitat, s’ha
d’assegurar la sortida del producte per
via marítima, s’ha de buscar una solució perquè això sigui possible. A les Illes
Balears, el manteniment de l’activitat industrial de les salines, està garantit per
llei pel Parlament de les Illes Balears”.

vern anuncia 5 milions per actuacions al litoral deltaic mentre n’aporta 50 per materialitzar
regadius a l’interior, com el del
canal Xerta-Sénia”. El moviment
social també retrau al govern
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”.
(ACN)
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ALCANAR

ALCANAR

L’Ajuntament destina més de 40.000 euros per a
convenis amb entitats

Ajutsd’Art
a
Mostra
l’educació
i Flors als
d’infants
Balcons i
joves

L’Ajuntament d’Alcanar i diverses
institucions i entitats socials del
municipi van signar, durant els
darrers dies de l’any 2021, una
part dels convenis i subvencions
anuals que atorga el consistori.
Concretament, l’alcalde d’Alcanar, Joan Roig, va signar els
convenis de col·laboració amb
la Confraria de Pescadors Sant
Pere, l’Escola Marjal de les Cases, l’Agrupació Musical Canareva, l’entitat Càritas Parroquial
d’Alcanar, i també amb el Bisbat
de Tortosa, per al manteniment
dels dos campanars del municipi. El batlle ha fet un agraïment a
aquestes entitats per la feina que
porten a terme al llarg de l’any
i les anima a “continuar amb la
tasca que desenvolupen en el
seu àmbit perquè d’alguna manera contribueixen al desenvolupament econòmic i social del
municipi i, al mateix temps, al
benestar de la ciutadania”.
Com a fet destacat, enguany es

enguany es manté
l’augment de més d’un
30% del pressupost
destinat a l’entitat Càritas

SANT JAUME ULLDECONA

manté l’augment de més d’un
30% del pressupost destinat a
l’entitat Càritas que es va fer
l’any anterior, per tal que l’entitat puga fer front a les necessitats socials derivades de la crisi
econòmica de la covid-19. “Amb

aquest conveni, l’Ajuntament
d’Alcanar atorga una subvenció
directa de 8.000 euros adreçada
a garantir productes de primera necessitat als col·lectius més
desfavorits i a les persones en
risc d’exclusió social”, diu Roig.

LA SÉNIA

ALCANAR

El mercat
Pavimentació Millora de la
Plaques dels
habitatges d’ús estrena imatge de trams vials canalització
identificativa
d’aigua cap al
turístic
riu de la Sénia
L’Ajuntament de Sant Jaume
va aprovar una ordenança per
regular el funcionament dels
habitatges d’ús turístic donat
l’increment de sol·licituds de
llicència que rebia. Ara s’ha
comprovat quins habitatges
sol·licitants continuen encara
actius a nivell turístic i s’han
preparat les corresponents
plaques d’identificació que, en
breu, s’entregaran als propietaris dels esmentats habitatges
per instal·lar-les a la façana.
Les plaques, a més d’identificar els habitatges, informen
del seu llindar d’ocupació i del
contacte dels responsables de
la seva gestió per si sorgeix
algun problema de qualsevol
tipus. La dada d’habitatges
és important per als sectors
del turisme, comerç i serveis.
Sembla que aquest fet ha donat un cert impuls, sobretot, al
petit comerç de proximitat.

El mercat d’Ulldecona ha entrat al 2022 amb imatge identificativa. Coincidint amb la
campanya de promoció de les
compres impulsada pels propis paradistes del mercat durant Nadal i Reis, l’Ajuntament
va encarregar la imatge a tres
joves falduts, LLuc Roig, Kamel Jalloul i Enric Girona. “Ens
havíem d’inspirar en l’essència
del mercat i teníem clar que
no havia de ser una cosa abstracta. Més aviat tot el contrari, havia de contenir elements
significatius. Després de visitar
i observar el mercat diversos
divendres. Vam extreure un
element bonic, curiós i únic del
mercat d’Ulldecona; una rajola
de la seva façana”. Així, aquest
element ha servit com a font
d’inspiració “per transformar-lo
en silueta senzilla, fàcil d’entendre i relacionar-la amb el
mercat.

L’Ajuntament de la Sénia ha
informat que s’han realitzat la
pavimentació amb formigó de
diferents trams de vials i esplanades per tal de millorar el pas
de vianants i vehicles.
Per un costat s’ha pavimentat
amb formigó el vial que està
entre el pavelló poliesportiu i
la piscina (165 m2) i per altra
s’ha pavimentat la zona d’estacionament de vehicles situada
davant de l’edifici del menjador
escolar (385 m2). Aquest últim s’ha fet d’acord al projecte
d’arranjament del parc situat al
costat de la pista poliesportiva.
Aquestes actuacions han tingut
un import de 15.000 Euros.
D’altra banda, la policia Local
ha comunicat que s’ha detectat
un augment d’actes vandàlics al
municipi. “Cada dia detectem
pintades a les parets i danys al
mobiliari urbà que, a més de suposar despeses municipals que
paguem entre tots”.

Dilluns passat, 24 de gener,
l’Ajuntament d’Alcanar va informar que el Ministeri de Foment va iniciar actuacions de
manteniment i de millora de la
canalització d’aigua cap al riu
Sénia.
Per aquest motiu, es va tallar
al trànsit la carretera TV-3316
des del seu encreuament amb
el camí de Virol fins a l’N 340.
El veïnat de la zona igualment
va tenir accés a les seues finques, però no es podia creuar
l’N-340.
El tall d’accés està degudament senyalitzant fins que
acaben les obres.
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TERRA ALTA

FLIX

La comarca reactiva l’Associació de restauradors per
completar el pla de desenvolupament turístic

Primera
comunitat
energètica
municipal de
l’Ebre

Faltaven els restaurants per
completar un projecte de
desenvolupament turístic molt
ambiciós a la Terra Alta i s’ha
reactivat i rellançat l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria
(AEH) de la comarca, creada el
1999, amb una nova junta i una
nova presidenta, Anna Miralles,
del Restaurant Miralles d’Horta.
Treballaran de la mà del sector primari, amb les denominacions d’origen de l’oli i el vi
al capdavant, els allotjaments i
la resta d’empreses turístiques.
Els restauradors volen oferir un
calendari potent d’activitats gastronòmiques, començat per reprendre les jornades del corder,
i sumar els negocis d’hostaleria
en els paquets i experiències
turístiques que té i prepara la
comarca. Com ha destacat la
presidenta de l’AEH Terra Alta,
Anna Miralles, l’entitat ha de
créixer i sumar com més associats possibles, però mentrestant
es posa a fer feina per ser un

dels eixos i actius principals del
pla de desenvolupament turístic
de la comarca. Després “d’anys
de picar pedra” des del món del
vi i l’oli, la comarca “és una terra
emergent que està de moda” i
s’ha “d’aprofitar”. “Som una terra
privilegiada i anem a treballar per
aportar el nostre granet d’arena
i sumar en aquest projecte que
s’està impulsant a la Terra Alta”,

ha dit Miralles. La primera feina
que tenen sobre la taula és aglutinar tot els negocis de la comarca i reactivar un calendari de
jornades gastronòmiques, com
la que es ja es feien del corder i
que ja tenim “al forn”. També es
coordinaran per formar part de
paquets turístics amb els allotjaments, “que permeten enfortir el
sector de l’hostaleria”. (ACN)

RIBERA D’EBRE

ASCÓ

GANDESA

MÓRA D’EBRE

Servei
comarcal
d’habitatge

Parada
de Vox

Guardó per a
Maria Lluís
Cabes

VIII Ruta Tapa
Porca

L’entitat treballarà amb
un calendari potent
d’activitats
gastronòmiques i
per formar part dels
paquets turístics

El Ple del Consell Comarcal de
la Ribera d’Ebre ha aprovat per
unanimitat la pròrroga del conveni entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell
per facilitar els tràmits de l’oficina d’habitatge comarcal. Es vol
promoure la borsa d’habitatge i
l’accés al programa de mediació per al lloguer social.
D’altra banda, el Ple també ha
aprovat la moció presentada per Esquerra Republicana,
Junts, Candidatura de Progrés
i Agrupació d’Electors en defensa del cànon de residus de
Catalunya, davant la Ley de
residuos y suelos contaminados para una economía circular
que es tramita al Congrés. La
moció demana que “es blindi el
cànon de residus català, el qual
representa un model de fiscalitat ambiental positiu i fruit d’un
gran consens polític i social a
Catalunya”.

L’Ajuntament ha informat que
demà dissabte 29 de gener hi
haurà “a Ascó una parada de
VOX, un partit polític que s’ha
caracteritzat per defensar uns
postulats polítics allunyats d’un
via democràtica, ja que utilitza
un discurs contra els drets i la
llibertat de les persones. No li
ha fet res utilitzar la mentida, la
manipulació de dades i la tergiversació de la informació, ja
que el que li interessa és mantenir una societat en tensió i en
conflicte permanent, per transmetre el seu ideari polític. Tot
i això, davant la sol·licitud d’un
espai per muntar una parada,
no podem més que cedir-lo,
com es faria amb qualsevol altra organització. No oblidem,
a més, que és un partit amb
representació parlamentària a
Catalunya i a l’estat espanyol.
Altres municipis es troben amb
la mateixa tessitura. Però això
no vol dir que sigui benvingut,
perquè treballem per un poble
de pau, igualtat i fraternitat”.

L’Ajuntament ha informat que
en el marc de la Gala de Premis
al Periodisme del Col·legi de Periodistes de Catalunya a les Terres de l’Ebre, es va guardonar a
Maria Lluís Cabes, directora de
Ràdio Gandesa durant més de
vint anys, fins que es va jubilar
l’any 2005, en un premi a la seva
trajectòria. Ella va ser una de les
iniciadores de la primera emissora del municipi, l’any 1963,
una emissora d’Ona Mitjana
que per iniciativa del telegrafista
Basilio Ruiz es va engegar amb
la col·laboració de Maria Lluís,
Andreu Pedrola, Camen Meix o
Josep Maria López, entre molts
d’altres. El franquisme la va fer
tancar. Ràdio Gandesa no es va
reactivar fins a l’any 1983, amb
Freqüència Modulada, i amb
Maria Lluís al capdavant. Maria
va fer esment als més de 200
col·laboradors i col·laboradores
que van fer possible aquell projecte radiofònic.

L’Ajuntament de Móra d’Ebre
ha comunica que fins el diumenge 30 de gener es pot seguir gaudint de la VIII Ruta de
la Tapa Porca.
“Trobareu les butlletes als establiments participants: Poliesportiu, Restaurant Al Lío,
Hostal Gastronòmic La Creu,
Cafè Comarques, Bar Avenida,
Turú, Bar Megalític, Free-Man,
Llamineries, Cafè Noisette, Pizzeria Carusso’s”.
Maridatge de vins de la Ribera
d’Ebre al 7 de Ribera.

Flix ultima la creació de la
primera comunitat energètica de les Terres de l’Ebre
que vol implicar particulars,
empreses, comerços, entitats
i administració local. Dimecres es va constituir el grup
promotor. Els seus impulsors
defensen que la transició
energètica l’han de liderar els
ciutadans i no grans multinacionals i promotores. De la
implicació que aconsegueixin, dependrà la configuració
jurídica, sigui en forma d’associació o cooperativa, i també la inversió necessària per
promoure instal·lacions d’autoconsum particulars i col·
lectives. La comunitat energètica vol coordinar projectes
en marxa de l’Ajuntament (la
coberta de plaques solars al
pavelló poliesportiu), entitats
i també dues comunitats de
regants. La iniciativa de constituir una comunitat energètica a Flix va sorgir del Consell
local per la República. “Vam
detectar que la qüestió de la
transició energètica s’havia
de posar en marxa per part
dels ciutadans” com, segons
remarca un dels impulsors,
Vicenç Alegre, també marca
la normativa europea. Després d’un cicle de xerrades
amb diferents especialistes,
dimecres es va convocar a la
sala de Can Don Ventura, la
constitució del grup promotor. (ACN)

HORTA
Mercat
Solidari
Diumenge dia 30 de gener
tindrà lloc a Horta de Sant
Joan el Mercat Solidari, de
les 10 a les 13 hores a l’Avinguda Generalitat (enfront del
Casal).
La recaptació d’aquest mes
serà per la Marató de TV3.
Una vegada més, el municipi
de la Terra Alta serà solidaria
amb aquesta iniciativa.

12

DIARI MÉS EBRE • divendres 28 de gener / 2022

terres de l’ebre

EBREVOL
Una quinzena d’aficionats al paramotor creen el primer
club d’aquesta modalitat esportiva a les Terres de l’Ebre
Els amants al paramotor ja tenen el seu club al nostre territori: Ebrevol. L’entitat, recentment creada per actius ja
experts en aquesta modalitat
esportiva, fa servir un arrossar
com a pista provisional a l’espera de disposar d’un camp
estable. Per això estudien reclamar ajuts per promocionar
aquesta pràctica esportiva tenint una pista estable per poder dur a terme l’activitat.
Montse Chamorro, membre
del Club Ebrevol, manifesta
que “el Delta és un escenari
immillorable per les seues peculiars condicions metereològiques que permeten l’activitat
gairebé tot l’any.
El paramotor és una pràctica
accessible per molta gent per
poder volar. No és complicat i, a més, és recomanable
perquè es gaudeix molt d’una
zona visualment preciosa. Per

tot plegat, estem plantejant
de parlar amb Ajuntament per
poder disposar d’un camp per
volar sempre des d’una mateixa zona”.
El Club té el compromís de
respectar els valors naturals
del Delta i no sobrevolar zones
sensibles: “hem fet un llibre de
bones praxis i la idea des del
primer moment és poder practicar aquest esport sempre
respectant el que tant volem,
que el nostre delta”, diu Xavi
Cebolla, president de l’entitat.
L’experiència de volar sense
cabina és única i les vistes de
la plana deltaica entusiasmen
a tots els practicants ebrenc i
també als que arriben d’altres
indrets del territori català, un
fet que suposa un valor afegit
com a reclam turístic del Delta
de l’Ebre.
Font: Telenotícies comarques/
TV3.

Busquen un camp d’aterratge al Delta. Fan servir un arrossar com a pista
provisional a l’espera de disposar d’un camp estable

La Nit de la Comunicació homenatja
i premia els periodistes i
comunicadors ebrencs

La tercera edició de la Nit de la Comunicació, organitzada per la demarcació de les Terres de l’Ebre del
Col·legi de Periodistes de Catalunya
(CPC) va servir un any més per a reunir periodistes i comunicadors en
l’acte de reconeixement a la trajectòria professional dels vuit homenatjats enguany i en el que també es va
efectuar el lliurament del Premi Terres de l’Ebre de Periodisme (imatge
de la foto).

Els professionals de la comunicació
del territori, acompanyats de familiar i amics, van omplir la sala gran de
l’Hotel Corona de Tortosa, on es va
fer el lliurament del premi periodístic,
l’homenatge als periodistes i mitjans,
i la benvinguda als nous membres de
la demarcació de les Terres de l’Ebre
del CPC.
Nota i foto: Col·legi de Periodistes de
Catalunya (CPC), demarcació de les
Terres de l’Ebre,

anunci
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MÉS
NOTÍCIES
ACCIÓ CLIMÀTICA
La secretària d’Acció Climàtica, Anna Barnadas, en
la seua visita a la Badia del
Fangar, ha anunciat que en
els pròxims dies es decidirà la
millor tècnica de dragatge i
s’elaborarà el projecte tècnic
que es presentarà al Ministeri
per a la Transició Ecològica i
el Repte Demogràfic per a la
seva aprovació. “L’objectiu és
treballar de manera ràpida per
poder licitar les obres abans
que acabi l’any i iniciar-les a
finals d’aquest 2022 o començaments de l’any vinent”. “El
delta de l’Ebre és una de les
prioritats del Departament i hi
hem de posar tots els nostres
esforços per garantir-ne el
futur, amb accions tant a curt
com a mitjà i llarg termini”, ha
afirmat el director general de
Polítiques Ambientals i Medi
Natural. La secretària d’Acció
Climàtica i el director general
de Polítiques Ambientals
i Medi Natural també han
visitat les basses del Canal Vell
i l’Encanyissada, on enguany
s’invertiran gairebé 5 M€ en
obres de millora i reforç de
les proteccions perimetrals.
L’objectiu d’aquests treballs
és protegir els camps de cultiu
d’arròs davant d’episodis de
desbordament i el risc d’afectació en un futur que pot
suposar l’elevació del nivell
del mar. En aquest moments,
es treballa en l’obtenció de
permisos i la licitació de les
obres.

DELTEBRE
L’Ajuntament va comunicar
dimarts que el cap de setmana
va traspassar Pedro Arques
Royo (Amable), “alcalde del
nostre municipi durant els anys
1987 i 1991. Després de respectar el comiat familiar com a
voluntat expressa de l’exalcalde, des de l’Ajuntament volem
traslladar el nostre condol i el
nostre suport als familiars i a
les seves amistats”.

terres de l’ebre

DELTA DE L’EBRE
El Govern prioritza treure sorres del Fangar per
reforçar les platges del front deltaic
La secretària d’Acció Climàtica, Anna Barnadas, i el nou
director general de Polítiques
Ambientals i Medi Natural,
Marc Vilahur, acompanyats
del president de la Federació
de Productors de Mol·luscos i
el delegat del Govern, han visitat aquest dijous la badia del
Fangar per donar a conèixer
les propostes d’actuació del
Departament en aquest espai davant de l’acumulació de
sorres a la bocana de la badia.
Aquest fenomen ha estat progressiu, però els darrers anys
s’ha agreujat i ha provocat una
deficient renovació de l’interior
de la badia i problemes d’escalfament de l’aigua a l’estiu.
Barnadas ha explicat que el
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural proposa “una actuació de
dragat de la bocana del Fangar
amb la màxima amplitud possible, encara per determinar, i
traslladar aquestes sorres a les
platges del front esquerre del
delta”. “D’aquesta manera, no
només s’actuaria a la badia,
sinó que també es milloraria

la situació de les platges de la
zona de la Marquesa i la bassa
de l’Arena, que han perdut el
90% de la seva amplada i en la
situació actual no podrien contenir un fort onatge produït per
una llevantada, i, encara menys,
un fenomen com el Glòria de
fa dos anys”, ha dit la secretària
d’Acció Climàtica.
El Departament es planteja de
manera imminent l’aportació de 380.000 metres cúbics

El COPATE torna a iniciar el
tractament de la mosca
negra a principi d’any
El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre
(COPATE) va dur a terme ahir
dijous el primer tractament del
2022 per controlar la població
de mosca negra al tram català
de l’Ebre. Aquest és el tercer any
consecutiu que el tractament es
fa a principi d’any amb l’objectiu de combatre la plaga amb
majors garanties, ja que s’actua
sobre la primera generació de
larves abans que es converteixen en exemplars adults.
El president del COPATE, Xavier Faura; l’alcalde de Xerta,
Roger Aviñó; la vicepresidenta
de Salubritat, Mercè Pedret i el
director tècnic de Salubritat del
COPATE, Raül Escosa, van atendre els mitjans de comunicació
a l’embarcador de l’Assut de
Xerta, un dels punts on s’ha realitzat el tractament. “Els últims

dos anys, el COPATE ha iniciat
les tasques de control de la població de mosca negra a principi d’any, tal com reclamaven els
tècnics, la qual cosa ha permès
constatar una reducció notable
de la densitat de larves durant la
resta de l’any i, per tant, menys
queixes per part de la població”, va explicar el president del
COPATE, que també va avançar
que la previsió d’enguany és fer
set tractaments.

Ahir dijous va ser el
primer. La previsió
d’enguany és fer 7
tractaments

repartits en aquesta zona de
platges, el Trabucador i l’illa
de Buda. Tot i això, els experts
consideren que l’amplada mínima de platja hauria de ser al
voltant dels 150 metres. Per
això, en els pròxims anys, caldrà assegurar l’aportació dels
volums necessaris a aquestes
tres zones, però també treballar en metodologies de reubicació, fixació i estabilització.
“En aquest sentit, el coneixement sobre les quantitats i ubi-

cacions de sorres disponibles
i l’ús de la millor metodologia
de dragatge i sistemes de consolidació posterior és clau, i el
Departament ja està treballant
en aquesta línia per generar
tota aquesta informació, recollir coneixement i expertesa
i posar-ho tot a funcionar”,
ha declarat el director general
Marc Vilahur. Les primeres valoracions estimen en 1,4 milions de metres cúbics el volum
de sorra disponible al Fangar
per a ser reubicat a les platges
del delta.
Nota i foto: Govern.cat

“La qualitat i
característiques de
les sorres acumulades
a la badia del Fangar
permet que siguin
utilitzades en la
regeneració i extensió
de les platges”

El Moviment de Lluita pel Delta
de l’Ebre convoca la
mobilització ciutadana
“Estem aquí per recordar que
ja han passat dos anys del
Temporal Glòria, un temporal
que va inundar més de 3000
hectàrees d’arrossars del Delta i que va trencar i inundar lo
lloc la Barra del Trabucador.
Dos anys després, esperem
que les administracions que
tenen les competències facin
encara una passa decidida en
la defensa activa i efectiva del
Delta de l’Ebre en la línia d’allò
que va traçar la veu legítima del
territori: la Taula de Consens
pel Delta a través del seu Pla
Delta. Dos anys després, estes
mateixes institucions continuen inclús sense executar ni
tan sols les accions d’urgència
que ens havien promès”, han
manifestat des del Moviment
de Lluita pel Delta de l’Ebre
(MOLDE) que han anunciat un

acte reivindicatiu al Trabucador. Sota el lema ‘Protegim lo
Trabucador, Protegim lo Delta’,
el MOLDE, amb la col·laboració
de l’Ajuntament de la Ràpita,
“emplacem la ciutadania a assistir a l’acte reivindicatiu que tindrà
lloc, si la pandèmia ho permet, el
proper diumenge 27 de març a
la Platja del Trabucador. L’acció
consistirà en construir el signe
internacional d’ajuda S.O.S. a
gran escala”.

El diumenge 27 de
març a la Platja
del Trabucador. Es
construirà el signe
internacional d’ajuda
S.O.S. a gran escala

l’entrevista
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PRIMERA DONA
DIRECTORA DEL SMC

ISABEL CARRASCO

SARAI SARROCA CERVELLÓ
S

arai Sarroca (Flix, 1982)
és la primera dona que
dirigeix el Servei Meteorològic
de Catalunya (SMC)en els
seus 100 anys d’història.
Avui
coneixerem
millor
a esta meteoròloga flixenca,
llicenciada en Geografia amb
Màster en Meteorologia per la
Universitat de Barcelona (UB)
que ha estat nomenada, pel govern de la Generalitat de Catalunya, directora del SMC, convertint-se en la primera dona
que dirigeix este organisme en
els seus cent anys d’història.

Meteoròlegs, una professió poc coneguda. A dia
d’avui hi ha cap formació específica per ser meteoròleg?
No, no existeix. La formació
passa per estudiar a la facultat
de Geografia i especialitzar-se
amb climatologia o per estudiar
a la facultat de Física i especialitzar-se en meteorologia. Jo
vaig fer mitja cosa de cada, la
Llicenciatura de geografia i el
Màster de físiques.
Creu que la meteorologia és
una ciència aplicada per a la
qual és desitjable una formació científica?
Sí, es tracta d’una matèria científica de totes totes.
La meteorologia és l’única
professió on s’és una mica
profeta?
No ho sé, jo només he treballat com a meteoròloga… però
crec que a nivell polític o algun
periodista també ho poden ser
(riure)
La direcció d’una institució centenària com és
el SMC , que no ha estat mai
dirigida per una dona, reflecteix l’evolució de càrrecs
directius de la dona en el
món laboral?
Malauradament sí, encara que
poc a poc s’hi va posant remei.
Una feina atípica amb un horari i un ritme de treball atípics que requereix una certa

flexibilitat... Potser per això
s’ha trigat tant en anomenar
una dona? O és perquè pot
haver-hi “alguna diferència”, home/dona, a l’hora
de redactar un informe meteorològic?
Cap diferencia, des del meu
punt de vista.
A quina hora comença
la seua jornada laboral? I
quan acaba?
Amb l’arribada de la sisena onada de la pandèmia gran part
dels meus companys teletreballen i això, junt amb l’aterratge al
càrrec, fan que de moment no
tingui un horari molt establert.
També depèn de si tinc alguna
visita fora del despatx, però generalment treballo tot el matí,
fins a quarts de tres al despatx,
i a la tarda des de casa.
Transmetre la informació
complexa i voluminosa en un
informe meteorològic breu i
clar, constitueix un dels majors reptes, però la gent que
mira la tele només vol saber
si farà calor/fred i si hi haurà (o no) precipitacions, no
quin front passa... Quin sentit té aconseguir una bona

previsió si, de vegades, no
és comprensible per la ciutadania?
Això és el que intentaré batallar
durant la meva direcció a l’SMC.
Hem de mantenir la rigorositat
que tenim amb facilitar l’accés a
la informació a tothom.
Com es pot millorar encara
més la informació meteorològica per temes de seguretat?
Aquí serà clau cuidar, com ja
s’ha fet des de fa temps, la relació amb protecció civil. Seguirem mantenint els vincles
establerts.
Gràcies als satèl·lits i altres
estacions meteorològiques
s’estudia i analitzen les dades per tal d’establir previsions climàtiques precises
per al públic en general,
per a professionals de molts
àmbits com l’agricultura, el
transport aeri, la navegació marítima..., però també en el mercat energètic,
per als béns de consum per
previndre si hi ha risc d’esgotament, i així ajustar els
subministraments. Per tant,
l’impacte de les previsions

meteorològiques també són
útils per al comerç, ja que
permeten conèixer l’anticipació de la demanda i, en
conseqüència, dels preus del
mercat.
I tant que ho són. De fet, en el
marc del canvi climàtic hi haurà pocs àmbits que no es vegin
condicionats per les prediccions meteorològiques.
El capritxós clima dels darrers anys és un signe del
canvi climàtic global?
En molts casos sí, però no tots
els temporals són fruit del canvi

climàtic, ja que el nostre clima
mediterrani ja és de per si molt
variable. L’ascens de la temperatura mitjana de les darreres
dècades, sí és, per exemple, una
clara evidència de canvi climàtic.
Durant tots aquests anys de
professió, digui’m quina ha
estat la imatge que més l’hi
ha impactat?
Les afectacions al delta de
l’Ebre durant el temporal Glòria,
al gener de 2020, o la riuada a
l’Espluga de Francolí, al 2019, en
són dos exemples.
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Cara i creu

EL BOOM DELS
FILIALS
Si mirem les classificacions
de 1994 del futbol ebrenc
veurem que no hi havia ni un
filial. Avui al nostre futbol
han sortit com a rovellons:
9 a quarta catalana i tres a
la tercera, Amposta, Tortosa
i Rapitenca que no fa molts
no competien i passaven
del tema malgrat tenir els
primers equips a la tercera
divisió.
Si no hi haguessin filials,
la 4a catalana estaria molt
minvada d’equips. Sóc un
enamorat dels filials i podria
enumerar 100 avantatges.
Entre ells, poden jugar els
que acaben del juvenil, i els
que vulguin seguir jugant al
futbol, reforçant, de retruc,
el primer equip si hi ha
lesions.
L’error número 1 de la Federació és no obligar a tenir
filials fins a segona catalana.
Compte a la dada: mirem la
zona de Tarragona. Ni un
filial a tercera catalana; aquí
tres. I a la quarta, amb tres
vegades més població, hi ha
els mateixos a l’Ebre que a
Tarragona. I per mi la Pobla
no és un filial real.
Nàstic i Reus en tota història
han tingut molt poques temporades filial. Un filial costa
molt poc i el que es treu és
molt formatiu per fer un salt
de qualitat. L’únic problema
que jo veig és que de vegades hi ha poc compromís
d’alguns jugadors. Este seria
un altre debat, que farem en
una altra ocasió.

MIL GRÀCIES
Fa setmanes que els equips
lamenten les baixes Covid.
Una situació que està propiciant una competició adaptada
a la realitat. De moment,
es tira avant tot i que cada
jornada hi ha suspensions.
L’equip de Minut 91 també
està vivint de ben a prop
esta situació. I realment ens
afecta molt perquè som pocs
efectius. No obstant, tot i les
adversitats, el meu homenatge per tots els companys
d’este projecte perquè,
davant de les dificultats,
estem multiplicant-nos per
arribar a fer el que tenim
previst. Dilluns passat, quan
ja es podia veure el programa
per la tele, a les 21.30 hores,
encara estàvem gravant la
tercera part. Una tarda molt
complicada però que només
amb bona actitud i implicació
es va poder resoldre.
El sacrifici és encara més important en estos moments.
És Minut 91. Una bogeria
informativa que, no obstant,
té la seua recompensa amb
les audiències del programa. I les visites al You Tube
que superen les Mil cada
setmana.
Ni el covid, de moment, ha
pogut amb Minut 91. Esperem que puguem seguir així.
Desitjar ràpida recuperació
als companys que han estat
de baixa i només puc agrair
a tot els que col.laboreu per
ajudar a fer-ho possible. Sou
fantàstics i mai us podré
agrair tot el que esteu fent.
Mil Gràcies!

L’Ascó va guanyar dissabte passat el Granollers, rival directe
per la permanència (2-0). Dos
gols a la represa, d’Ion i de Ferran van acabar decidint. L’Ascó
va defensar-se més enrere en
la recta final del duel per les
necessitats de la seua situació.
No obstant, va saber patir i va
sumar un triomf vital.
Dimarts, els de German van
visitar la Guineueta en partit
de recuperació (1-0). Era també clau, contra un rival directe. Duel igualat i en el que els
locals van sentenciar a manca
de 10 minuts amb l’1-0 que
seria definitiu. Els asconencs

Peralada-Ascó diu 16,30 h

van mostrar-se molt dolguts
per l’actuació arbitral, que va
poder ser “determinant”. “Vergonyosa actuació, que després
en els darrers minuts va voler
compensar”, deien des d’Ascó.
L’equip es va quedar amb deu a
la represa però, malgrat això, va
mantenir el partit igualat, tot i
que al final va cedir una derrota
dolorosa en un desplaçament
complicat un dia laborable.

L’Ascó va guanyar el
Granollers però va
perdre a la Guineueta

La Rapitenca somia desperta
amb el triomf a Igualada (1-2)
La Rapitenca va guanyar a l’Igualada (1-2) i continua disparada,
(20 punts de 24). Ara és tercera i
està a un punt dels líders.
Els de Teixidó van començar
molt bé, tenint dues ocasions i
dominant. Però l’Igualada, aprofitant una escletxa defensiva dels
visitants, va marcar l’1-0. La Rapitenca, però, va pressionar dalt
i va empatar amb un cop de taló
sútil d’Edgar. A la represa, els
rapitencs van anar a pel partit.
Edgar, destacat, va establir l’1-2
arran d’una bona acció indivi-

dual després d’una recuperació
de Sancho. I Omar va estavellar una pilota al travesser. Als
darrers minuts, la Rapitenca va
defensar-se amb ordre i va sumar una victòria que li permet
seguir enlairant-se amb la moral pels núvols. Situació òptima.
Els rapitencs rebran diumenge el
Mollerussa, que ha demanat la
suspensió per casos de covid. La
Federació haurà de decidir avui.
Un jugador rapitenc va rebre una
proposta d’un club de Segona.
Però seguirà a la Rapitenca.

El Tortosa incorpora a Ñoño
(Ascó) i l’Amposta a Aniceto
El Tortosa incorpora a Ñoño, veterà jugador que estava a l’Ascó.
El jugador, per lesió, ha anat jugant de forma més intermitent
aquesta temporada, però va ser
una de les claus, com a central,
la temporada passada en l’ascens asconenc a Tercera divisió.
Ñoño ja podria debutar diumenge, contra l’Ebre Escola. Es un
bon fitxatge per al Tortosa.
D’altra banda, informar que el
diumenge, abans del derbi entre
el Tortosa i l’Ebre Escola, es farà

la presentació oficial del nou patrocinador.
Finalment dir que l’Amposta
també ha efectuat un fitxatge. Un jugador de banda que
la temporada passada va estar
a l’Ascó, Aniceto. Pot donar un
valor afegit per les seues condicions, i les incursions per banda.
Aniceto se suma al fitxatge ja
comentat del jove Guillem Fàbregas, lateral dretà que estava
a l’Albí i que va jugar al Divisió
d’Honor del Nàstic.

1A CATALANA
Rapitenca-Mollerussa diu 12h

2A CATALANA
Diumenge: R Bítem-Ampolla
16h, Camarles-Perelló 16h,
Ulldecona-Amposta 16h, La
Sénia-Aldeana 16.30h i
Tortosa-Ebre Escola 17h

3A CATALANA
Dissabte: Tortosa-Amposta
17h; Catalònia-Olimpic 17.15
h; diumenge: Godall-Ametlla 16 h; J i Maria-Corbera
16h; Alcanar-S Bàrbara 16h;
Benissanet-Roquetenc 16h;
La Cava-Rapitenca 16.30h i
Gandesa-Flix 16.30h

RECUPERACIONS
Segona: dia 27 de febrer: R
Bítem-M Nova: Ampolla-Ulldecona 23 de febrer?. Tercera:
Corbera-Benissanet (avui);
Amposta-J i Maria 3 de febrer:
Quarta: S Jaume-la Galera i el
Perelló-Aldeana 3 de febrer

El partit de
Canal TE:

Tortosa-Ebre Escola
Diumenge 22.30 h //
(R.) Dilluns 10 h/ 13.30h/ 23.55 h

MINUT 91. Dilluns
a les 21.30 hores

Repors amb els gols: PeraladaAscó, Rapitenca-Mollerussa;
Tortosa-Ebre E; UlldeconaAmposta; Rem Bítem-Ampolla;
la Cava-Rapitenca B; Tortosa
B-Amposta B; Gandesa
B-Ginestar i Catalònia
B-Masdenverge. Convidats:
Fernando Garcia (Rapitenca),
Regolf (Ulldecona), Sancho
(Amposta), Rumense (Tortosa B)
i Saltor (Olimpic).
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SEGONA CATALANA

JACK CID
El Perelló s’enlaira amb Tortosa-Ebre Escola, el FITXA AMB
el tercer triomf (2-1)
derbi de diumenge
L’AMETLLA

El Perelló va guanyar el Tortosa i, d’aquesta forma, va assolir
la tercera victòria seguida (2-1).
Els locals van haver de remuntar
una vegada Kone va avançar a
l’equip roigiblanc, aprofitant una
passada de De la Torre. No obstant, poc després, el local Cristian Del Pozo, amb una jugada
genial, va establir l’empat. Fins
el descans el partit va etar igualat, amb un Perelló ben posat
que va contrarestar els intents
dels visitants i que va tenir la
millor ocasió amb un penal que
no va transformar Jordi López
perquè Rojas va aturar-lo.
A la represa, el partit va estar viu
però el Perelló, més intens, va
fer passos avant. El Tortosa va
disposar d’una opció però no
va estar tan agressiu en les disputes. El Perelló va disposar de
dues opcions clares, amb rematada al pal. Al final, una falta lateral executada per Pau Castillo
va suposar el 2-1 davant el deliri
de l’afició perellonenca. Per al
Tortosa va ser un altre pas enre-

ra en el seu camí. L’equip ho intenta però sembla bloquejat per
tot el que ha viscut les últimes
setmanes.
Per part del Perelló va ser baixa
covid el porter Nogales. Néstor
el va soplir amb encert.
David Burgos, tècnic del Perelló,
destacava “el treball de l’equip,
amb molt bon actitud i confiança. Per les ocasions penso que
mereixiem guanyar. La victòria
va ser molt treballada davant
d’un molt bon equip. Seguim
progressant, amb la tercer triomf seguit”. Gabri Amores, tècnic del Tortosa: “els jugadors tenen molta pressió i ho acusen.
El partit va ser igualat i intens i
si bé el Perelló va tenir alguna
ocasió més, un empat no hagués estat injust. Hem de seguir,
per revertir la situació”.

Pau Castillo, de
falta, va signar la
remuntada

ESTAVA AL
PERELLÓ, AMB QUI
HAVIA JUGAT AMB
EL PRIMER EQUIP I
L’AMATEUR

El Tortosa (1 punt de 9) necessita amb urgència el triomf. Les 3
primeres places, que donen opció al play-off d’ascens, es compliquen. I és que hi ha equips per
darrere però que tenen partits
pendents i que ja han descansat.
El Tortosa ho ha de fer en la darrera jornada. Per tant, és una final. Part de l’afició està molt disgustada per tot el que ha succeït.
I demanen responsabilitats amb
la dimissió del director esportiu,

pels resultats obtinguts en les últimes jornades.
L’Ebre Escola es presenta al derbi
amb les piles carregades després
de guanyar el Remolins-Bítem
per 3-0.
Serà un derbi curiós i morbós
perquè els dos clubs estan fusionats pel que fa el futbol base,
però no en els primers equips.
El partit serà transmès en diferit
per Canal Terres de l’Ebre, diumenge a la nit (22.30 hores).

El Móra la Nova
segueix progressant

Jornada amb
2 partits suspesos

El Móra la Nova va reaccionar i
va remuntar (4-1) contra la Sénia, equip que va avançar-se en
el marcador arran d’un penal
que va transformar Gasparin.
Però els moranovencs van capgirar el marcador i van assegurar
una victòria que els fa progressar
(7 punts de 9).
Ambrós Segura, mister del Móra
la Nova: “va ser un molt bon partit nostre. La primera meitat va
estar ben controlada i vam buscar trobar espais per fora, ja que
ells van tancar bé el joc per dins.
Vam aconseguir-ho. Ens va faltar
al primer temps més encert en
les darreres passades per aprofitar millor les arribades a l’àrea
contrària. No vam fer ocasions,
com ells tampoc van fer-ne,
però estàvem còmodes, amb
més domini del joc. A la represa,
el partit es va complicar. Va haver una falta fora de l’àrea i l’àrbitre va xiular la posterior que va
ser dintre. Vam rebre el 0-1 que
ens va afectar però penso que de

El cap de setmana passat es van
ajornar dos partits. Un ja se sabia amb antelació. Era el cas de
l’Ampolla-Ulldecona. L’altre fou
l’Aldeana-Camarles, suspès el
divendres passat per la nit.
Per al Camarles era la segona
suspensió. No obstant, ahir dijous s’havia de recuperar el que
es va ajornar al camp de la Sénia.
D’altra banda, cal aclarir que el
partit Remolins Bítem-Móra la
Nova estava fixat per jugar-se
esta setmana, concretament
dimecres. Tots dos clubs van
arribar a una entesa per a disputar-lo el dia 27 de febrer.
D’altra banda, pel que fa a l’actualitat del club de Bítem, dir que
el jove Efren Martí, que va estar
al juvenil de Preferent de la Rapitenca, ha fitxat amb el Remolins Bítem. Efren surt d’una lesió
de nou mesos i podrà tornar a
competir amb l’equip bitemero.
El R-Bítem rebrà diumenge a
l’Ampolla. L’equip que entrena
Jordi Vallés acumula 3 derrotes

forma positiva. L’equip va fer un
pas avant. I va superar la pressió
de rival i va ser profund. Amb un
pel de fortuna, que vam buscar,
vam empatar quan un rebot en
un jugador senienc va suposar
l’empat. Amb l’1-1, vam vam fer
més arribades, tenint ocasions
amb rematades d’Agustí. En una
d’elles, del rebuig del porter,
Marc va marcar el 2-1. En una
altra jugada Agustí va superar el
porter i la seua centrada va rematar-la Roger amb el 3-1. El
resultat ens va donar confiança
i vam crear 3 ocasions clares, a
través de Yassine, d’Agustí i amb
una vaselina de Sergi. Al final,
Barru va establir el 4-1. Molt satisfets; ens vam superar i el triomf va ser treballat i merescut
i dóna moral pels als propers
partits”.

Va remuntar
contra la Sénia (4-1)

seguides. Diumenge va perdre al
camp de l’Ebre Escola (3-0). Partit igualat a la primera meitat en
els els locals es van avançar amb
l’1-0, gol de penal de Pep. Amb
l’1-0, els de l’Ebre van poder
associar-se i combinar, creant
altres possibilitats. A la represa
el gran gol de Cirera i l’expulsió
del visitant Paulino van sentenciar un partit que no va tenir més
història. Buera va establir el 3-0.

Jack Cid, davanter del Perelló
que després de la lesió va tornar a jugar fa dues jornades,
amb el primer equip i el filial,
ha fitxat amb l’Ametlla. El
davanter va decidir que per la
recuperació, per agafar ritme
i confiança, potser li és més
interessant jugar a la Tercera
catalana i per això s’incorpora
a l’equip calero.
D’altra banda, Carlos Gilabert
tal com vam informar a Més
Ebre, va fitxar amb la Sénia
amb qui ja va debutar dissabte
passat al camp del Móra la
Nova.

Jack Cid ha fitxat amb l’Ametlla.
RESULTATS. 16 jornada

Móra la Nova-La Sénia
Aldeana-Camarles
Ampolla-Ulldecona
Perelló-Tortosa		
E Escola-R Bítem
Recu: Sénia-Camarles

4-1
sus
sus
2-1
3-0
3-2

classificació. 16 jornada
equip

Efren Martí ha fitxat amb el R.Bítem.

La Sénia va guanyar
el Camarles, ahir,
i ara és tercer (3-2)

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

GF

31
21
20
19
16
25
17
16
19
9
15

GC PNTS

15
18
21
17
14
25
14
17
20
23
24

30
24
22
21
21
19
18
17
17
14
12
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3A CATALANA

AMETLLA, 4
CATALÒNIA, 3

RAPITENCA B, 3
JESÚS I MARIA, 3

S BÀRBARA, 2
TORTOSA B, 1

El líder Catalònia va perdre el
primer partit, a l’Ametlla (4-3).
Els locals, amb gols de Jordi Callau (2) i de Luis van avançar-se
amb el 3-0. A la represa, el Cata
va fer el 3-1, gol d’Espinach. El
local Luis repetia amb el 4-1. A
darrera hora, el líder va fer el 4-2
i en afegit el 4-3. El temps afegit
es va ampliar fins a 10 minuts i el
porter Nelson va evitar l’empat.
Els locals van reclamar dos penals no xiulats a la represa. El
Cata ens va reclamar un a la primera i unes mans no xiulades en
l’acció prèvia a l’1-0.
Xavi Subirats, tècnic de l’Ametlla: “molt satisfet del treball de
l’equip. Va fer el que havíem
plantejat, contrarestant el seu
joc i va sortir bé. Penso que tot i
que ells van ajustar el partit al final, la victòria va ser merescuda”.
Pau Alegria, del Catalònia: “algun
dia havia d’arribar la derrota. Ens
va costar molt entrar en el partit, ja ens ha passat en jornades
anteriors en camps més grans.
Malgrat tot, l’equip va reaccionar
amb el 3-0 i va ajustar el partit,
podent empatar en l’última jugada. Felicitar a l’Ametlla però la
derrota fou dolorosa per tal com
va ser. Com el dia que vam anar
natros a Gandesa, en esta ocasió
l’Ametlla amb 4 ocasions va fer 4
gols. Em quedo amb la reacció
de l’equip a la represa. A seguir i
a refer-nos”. El porter Estorach i
Enric van se baixes covid.

La Rapitenca va avançar-se amb
el 2-0 a la primera meitat, amb
dos gols, de Saul i d’Amado. Els
visitants van protestar-los per fores de joc que al camp semblaven clars i que amb les imatges
es comprova que no van ser-ho
tant. A la represa, el Jesús i Maria
va fer un pas avant. Va tenir opcions. La Rapitenca es va haver de
fer enrere amb l’expulsió d’Àngel.
Després, Saul també fou expulsat per una entrada per darrera.
El Jesús i Maria, contra 9, va remuntar amb el gran gol de Pau, i
els que van fer Ferreres i Arnau.
Al final, amb nou, una acció del
local Efren va provocar un penal
protestat pels visitants. Efren va
transformar-lo amb el 3-3 definitiu que no va satisfer a ningú.
Parra, de la Rapitenca: “la primera meitat va ser nostra, fent un
bon joc, i els dos gols. A la segona l’àrbitre va expulsar al Xino per
segona groga. No va tenir el mateix criteri en les targetes per als
dos equips; ells tenien 5 jugadors
amb groga al descans i no van
tenir cap expulsió. Després ens
vam quedar amb 9 per una expulsió justa. Vam jugar amb nou
35 minuts. I vam aguantar empatant a poc del final. Penso que en
condicions normals, els punts no
havien de marxar. M’agradaria dir
que l’àrbitre ens va pitar a Tortosa i ens va privar de la victòria i
avui també. Molt bon noi però no
me’l voldria tornar a trobar”.

El Santa va remuntar el gol del
visitant Paco amb dos que va fer
el planer Sergi Vallés.
Chema, tècnic del Santa: “va
ser un partit en què ells van començar molt millor, fent el 0-1.
Amb els minuts, per una incidència entre un jugador de cada
equip, tots dos ens vam quedar
amb deu. A partir d’allí, el partit
va canviar. Vam reaccionar i vam
millorar en tots els aspectes,
dominant el joc, més intensos.
Vam empatar i en accions a pilota aturada vam fer perill. Així
vam marcar el 2-1. A la represa
vam sortir ben posicionats i vam
perdonar diverses ocasions. I el
partit es va complicar ja en la
recta final perquè vam tenir una
lesió i ja havíem fet els canvis.
Vam defensar com vam poder
els darrers minuts i vam sumar
3 punts molt importants”. Òscar
Rumense, del Tortosa B: “va ser
un partit molt disputat i penso
que vam ser més dominadors
del joc, portant la iniciativa. Vam
sortir molt posats i la primera
mitja hora, cam controlar bé el
partit, fent el 0-1. A la mitja hora,
l’expulsió d’un jugador de cada
equip ens va afectar. Vam baixar
i el Santa en dues accions es va
posar 2-1. El partit a la represa va
ser obert. Vam intentar-ho però
no va haver forma de fer el gol
de l’empat. El resultat just hagués estat un empat. Content
pel canvi de xip de l’equip, amb
més actitud que el partit anteror
contra el Gandesa. A seguir treballant per canviar la dinàmica.
Per treball, l’equip mereix que
pugui canviar”.

FLIX, 0 - LA CAVA, 2
La Cava segueix de prop els dos
primers. Dissabte va aconseguir
un triomf valuós al camp d’un
dels primers classificats, el Flix
(0-2). Albert Lizaso, del Flix: “va
ser un partit en què mereixíem
més. Vam començar molt bé,
creant ocasions i dominant el
partit. Al minut 44, arran d’una
indecisió nostra perquè hi havia
un jugador nostre a terra i vam
aixecar els braços per demanar
que tiressin la pilota fora, ens
vam quedar una mica parats i
ens van fer el 0-1. L’acció va ser
lletja però s’ha d’acceptar. A la
reprwsa, ens va faltar el gol. Vam
generar moltes opcions davant
de porteria i ells van fer el 0-2. El
partit es va complicar. Acusem
les baixes per covid, no vam poder comptar amb el porter Marc
i al mig del camp no tenim gent.
No és excusa però molt minvats.
De l’àrbitre dir que és la segona vegada que ens pita. Al camp
del Corbera ja van haver decisi-

ons dubtoses i dissabte també
ens va perjudicar. En tot cas,
destacar a l’equip. Va donar tot”.
L’àrbitre fou molt protestat en
acabar el partit en uns moments
de tensió al túnel de vestidors.
Jordi Roca, de la Cava: “els dos
equips vam entrar bé al partit,
amb molta intensitat. POtser
una mica de domini de pilota
i alguna arribada més. Ells excepte una falta de Pere, no van
cerar. Natros vam intentar-ho i
anàvem fent arribades fins que
a poc del descans Monforte en
una acció individual va marcar
el 0-1. A la represa, amb 0-1
ells van pressionar molt però
també van deixar espais. Ells van
fer un parell de rematades, una
que trau Figo. Vam aguantar i
vam fer un parell d’avisos fins
que Adri va marcar el 0-2 que va
sentenciar. 3 Punts importants
i a seguir”. Pau, sancionat, Manel i Imanol van ser baixes de la
Cava.

CORBERA, 2
GODALL, 1

El Corbera, amb gols de Piñeiro
i d’Arnau, de penal, va sumar
el primer triomfa casa, en un
partit amb doble valor de punts
contra el Godall (2-1). des de
Corbera comentaven que “va
ser la primera victòria a casa. Va
ser un partit en què sobre tot a
la segona meitat vam gaudir de
moltes ocasions, fent dos pals i
diversos 1 contra 1. Però no vam
estar fins de cara a porteria i per
això vam patir fins el final. En tot
cas, vam sumar una victòria força important”. Juanjo Agustin,
del Godall: “va ser un partit intens i igualat. Estem en un moment complicat, en el que paguem cares les indecisions que
tenim. Així ens van fer l’1-0. Vam
reaccionar i vam tenir ocasions
però en una jugada en què va
faltar intensitat defensiva, es va

OLIMPIC, 0
BENISSANET 1
Un gol polèmic i molt protestat pels locals, a darrera hora, va

AMPOSTA B, 2
GANDESA, 3
El Gandesa va guanyar a Amposta i retalla la distància respecte el líder. Andreu Cano, de
l’Amposta B: “a la primera meitat vam sortir bé i ens vam avançar. Però arran de l’empat d’ells,
vam començar a tenir dubtes i
tot el que havíem fet bé, ho vam
passar a fer malament. Gumiel
ens va fer molt mal i natros no
vam estar ben posat. A la represa tampoc vam sortir com
devíem i ens van fer l’1-3. Vam
fer canvis, i l’equip va treure caràcter i vam fer un pas abans.
Tot i les dificultats d’entrenament de les darreres setmanes,
físicament estem bé i els vam
apretar. Vam fer el 2-3, amb un
gol en què van haver dubtes si la
pilota havia entrat del tot, i vam
tenir les nostres ocasions. Cal
destacar l’actitud dels jugadors,
competint fins el final, davant
d’un rival que va en velocitat de
creuer i que en global va merèixer la victòria”. Ivan Romeu de
l’Ametlla: “vam sortir bé i penso
que, tot i rebre el gol, vam ser
bastant superiors i a la primera meitat vam crear opcions, a
més dels 2 gols, per fer el tercer. A la represa amb l’1-3 vam
seguir ben posats. En una altra
acció aïllada ells van fer el 2-3
en una jugada estranya i amb el
2-3 ells es van créixer, més per
sensacions que per joc, però als
últims minuts ens va tocar patir i treballar molt per no haver
matat el partit. Van fer-se mèrits
per guanyar amb més avantatge. La victòria era important sabent els altres resultats”.
arribar tard al tall de pilota i això
va suposar un penal que fou el va
ser el 2-0. A partir d’aquí ells van
fer el seu partit, tancats darrera
i buscant desplaçaments llargs
per als seus davanters. Natros
vam intentar donar amplitud al
camp i d’esta forma vam generar
arribades. Vam fer el 2-1 i vam
seguir treballant, tot i les mancances que actualment tenim. El
porter va acabar d’interior dret.
Entre lesions i covid tenim molt
poca gent. Es va lluitar fins el final
però no va poder ser. Estem en
una dinàmica complicada entre
lesions, covid i altres Coses. No
estem en la millor situació per a
competir. Cal mirar de revertir-la
i aixecar el cap per competir la
resta de parits que ens queden”.

valdre el triomf del Benissanet.
Un triomf també amb doble valor a la part baixa de la taula. Des
de l’Olimpic es considerava que
“era un partit molt important per
als dos equips. I això es va notar
en el joc. Pensem que el més
just hagués estat un empat. Cada
equip va tenir un parell d’ocasions i l’empat hagués estat el més
just. La jugada polèmica fou al 88
quan va arribar el gol del Benissanet; per a natros, va haver-hi
falta al nostre porter que va fer
una bona aturada arran d’una falta lateral. Del rebuig la pilota va
quedar morta davant a la mateixa
ratlla. Els jugadors del Benissanet
van entrar amb tot i el porter va
intentar allunyar-la. La pilota va
Entrar. De l’acció, i ja de forma
fortuïta, al porter li va sortir l’hombro del lloc. Des del nostre punt
de vista, va ser falta. Teòricament,
al porter no se’ls pot tocar dins de
l’àrea petita i allí va entrar tot. L’àrbitre va decidir que era gol i així es
va acabar. La situació és la tenim
i ara els petits detalls acaben sent
grans”. Ramon Grau, del Benissanet: “un derbi igualat i prou travat.
A la primera meitat natros vam fer
2 ocasions, una clara, i ells un pal.
A la represa, dins de les poques
oportunitats que van haver-hi,
ells van fer-ne alguna més. Fins
que natros al 88 vam fer el 0-1.
Fou una falta lateral. Carlos va xutar-la i el porter la va traure. Van
haver-hi un parell de rebots acumulació de jugadors. Ells van reclamar que va existir falta al porter. Des de la banqueta, no puc
valorar-ho. El porter es va fer mal,
li va sortir l’hombro. 3 punts vitals
per la lluita per la permanència,
contra un rival directe”.
equip

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

GF

45
36
32
22
27
35
36
29
28
21
22
13
20
24
21
8

GC PNTS

16
20
13
6
23
20
24
19
28
23
29
33
46
36
46
37

ROQUETENC, 4
ALCANAR, 0

37
33
30
28
26
25
24
22
15
12
11
11
10
9
8
2

El Roquetenc va decidir a la represa amb gols de Maikel, Morales, Arasa i Roger. L’equip de Carlos és quart i està fent una gran
temporada. L’Alcanar va aguantar a la primera meitat, però no
va poder reaccionar a la represa.

esports
JOAQUIN CELMA

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

ETHAN

(Ebre Escola)

SERGI GASPARIN

(Santa Bàrbara)

ALBERT MARCH

(La Sénia)

(Ebre Escola)

JORDI BOYER

BORRÀS

(Ametlla)

JOAN SANCHO

(Jesús i Maria)

BARRENA

(Rapitenca)

(Corbera)

VILARROYA

FERRAN

SERGI ESCODA

MONFORTE

BARRU

ION

DAVID CANO

GUMIEL

ERIC BRULL

DOME

JACOB

IVAN ARASA

EDGAR

CRISTIAN

AMADO

SERGI VALLÉS

(R Bítem)

(M Nova)

(Perello)

(Rapitenca)

(Ascó)

(Ascó)

(Catalònia)

(Amposta B)

(Tortosa)

(Perelló)

(Benissanet)

(Rapitenca B)

(La Cava)

(Gandesa)

(Roquetenc)

(Santa Bàrbara)

TOP SECRET
· La delegació de la Federació
va de cinema. Miquel Piñol ha
heredat tot el poder i cada vegada es veu menys a Joaquim
del Pino, que segueix a l’àrea
econòmica de la junta directiva fent neteja. Vaig parlar amb
Piñol i em va contar molts secrets per a les properes temporades. No puc desvetllar-ne
ni un. Li vaig dir que seria bo
fer un sopar anual amb tots els
presidents ebrencs per categories, amb taula rodona i que
tots es poguessin expressar en
una vetllada relaxada. Ho té a
la llista de projectes.
· El vestidor del Tortosa està
tocat anímicament des que
se’n va anar Camarero. Hi
haurà nou canvi de mister?.
I si torna Camarero?. De nou
punts, només un. Preguntes
sense resposta: ¿dimitirà el
secretari tècnic Nacho? Convocarà eleccions el president
Marià Curto?. Com que aquest
any veig molt difícil l’ascens,
sinó puja ja seran 10 temporades a 2a catalana i una a 1a
des del 2012, si comptem la
propera.
· Diuen que Edgar Samper era
un enfant terrible; Teixidó se’l
va emportar al Perelló. Va tornar per jugar al filial i el mister
l’ha pujat al primer equip rapitenc. Diumenge va fer els dos
gols. “Si juga com jo vull, tindrà moltes oportunitats, com
fins ara”. Ja és el segon màxim
golejador.
· Salva Bes, format al futbol

base d’Escola Delta, Nàstic i
que va jugar al J i Maria i Rapitenca, on tenia pocs minuts, ha
fitxat amb el Perelló. Un rodamón, que en esta campanya es
pot consolidar.
· Ja ho vaig dir abans de començar la temporada que si
el Camarles no anava ben mal
classificat, Bertomeu fitxaria.
Han arribat 3 Brasilers. S’han
d’afegir a un jugador de Colòmbia, 2 d’Àfrica i 4 de Camarles, sembla una selecció
mundial
· Rapitenca B-J i Maria. L’àrbitre
va expulsar dos jugadors locals
i per compensar va xiular un
penal a favor de la Rapitenca.
Fins i tot gent local va dir que
no ho era.
· Quan veurem els secretaris
tècnics del Tortosa i Amposta,
confessar-se dels seus errors al
programa de Michel.
· Dels 11 jugadors de l’Ametlla,
9 de la casa. A més, tenen un
filial i una directiva compromesa. A Santa Barbara, de 15
jugadors, 8 de la localitat.
· Jack Cid s’havia de recuperar
de la seva lesió jugant amb el
Perelló. Sorpresa: ha fitxat per
l’Ametlla. Al Perelló no comprenen la seva decisió i més
sent del poble.
· Un gurú els va dir al Gandesa
que el Catalònia perdria 3/6
punts al Gener. De moment, 5.
· La fusió del futbol base del
Tortosa i l’Ebre Escola està en
procés però la dels primers
equips no la veig per enlloc.

El Roquetenc és quart en guanyar l’Alcanar/Vestidor del Móra la Nova després del triomf contra l’Aldeana.

LA JORNADA
· L’Ametlla està en un gran
Moment. És el millor equip
des de la jornada 8: 5 victòries,
dos empats i 4 gols per partit.
I va guanyar el líder Catalònia
i dóna emoció a una lliga en
què el Gandesa guanya punts
per a l’ascens.
· Els que diuen que Teixidó
és un entrenador antiquat
S’equivoquen. El mister segueix donant lliçons. Serietat,
treball i aplicació tàctica són
els èxits d’aquesta Rapitenca
imparable.
· Ambrós va guanyar la partida a Serrano esta setmana. La
tornada d’Agus ha donat vida
als moranovencs que segueixen progressant: només una
derrota en les últimes 9 jornades després d’un principi de
temporada quan a les prime-

res cinc jornades no va conèixer
la victòria. Dissabte no va marcar
Agus però el Móra la Nova va
marcar 4 gols.
· L’Ampolla ha fitxat a Gabri Vidal,
jugador que militava a Vilafranca a 3a divisió i anteriorment va
estar a Figueres, Pobla, Catllar i
Pobla Mafumet.
· Els gols del Roquetenc, aquest
any, més repartits que mai: tretze
jugadors han mullat, el que més
ha marcat 4 gols.
· La segona catalana crema. L’Aldeana ja està classificat per al
play off; la resta dels 9 equips
tots opten per a les altres dues
places.
· Això de les lesions i baixes són
escusses. La Cava anava en quadre amb només un jugador del
primer equip a la banqueta i va
guanyar.

· Aquest Gandesa va recuperant lesionats i va a més encara que li costa guanyar amb
Comoditat. Una de les claus
és Dilla que ja comença a
agafar la forma, porta 9 gols.
En principi, la propera jornada,
l’equip estarà al complet després de la quantitat de lesions.
· Els dos equips que quedaven
invictes han caigut aquesta
setmana, Catalònia i Masdenverge. L’equip de Pau Alegria
perdia 3-0 al 52 i va estar a
punt d’empatar a l’Ametlla.
4-3. El J i Maria B, que va vèncer al Masdenverge, esta fent
una temporada bestial.
· Partits pendents de 2 catalana: Remolins Bítem-Móra la
Nova (27-2); Amposta-Ampolla, Aldeana-Camarles i Ampolla-Ulldecona.
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4A CATALANA

J I MARIA B, 2
MASDENVERGE, 1

EL PERELLÓ, 2
TIVENYS, 3

Primera derrota del líder Masdenverge; va ser a Jesús i Maria
(2-1). David Torres, del Jesús i
Maria: “va ser un partit molt intens, amb alternatives. Un gran
partit. Ells van sortir més posats a
l’inici, durant els primers 20 minuts, tenint dues opcions que va
evitar Raúl. A partir d’aquí, natros
ja vam entrar més en la confrontació, amb les línies molt juntes
i buscant les esquenes dels defenses del Masdenverge i així va
arribar el primer gol, de Mihail,
a passe d’Isaac. Amb l’1-0, vam
gaudir d’altres opcions, dominat
fins el descans. A la represa, gol
psicològic que fou el 2-0, amb
centrada d’una falta que va rematar Jironi. El partit el teníem
controlat però sobre el minut
60 ens vam quedar amb deu
per una expulsió injusta. Ells van
avançar les línies, posant més
gent dalt. Natros vam tenir opcions per sentenciar, com una de
Moha. El líder va fer el 2-1 però
l’equip va saber sofrir, sumant la
Victòria. Ens refermem a la part
alta, recuperant orgull després
de la derrota de la jornada anterior. Destacar l’actitud dels nois.
Victòria merescuda i seguim en
la línia, progressant perquè els
nois puguin créixer com ho estan fent”. Cristian Torta tornava a
l’Aube, ara a la banqueta visitant:
“vam començar molt bé, millor
que el rival, durant els primers
20 minuts. Ens va faltar definciió final als darrers metres. Vam
estar espessos. Però a partir del
minut 20 vam passar per una
fase en la que vam estar indecissos i ells van aprofitar en una
contra amb una pilota l’esquena
i ens van fer l’1-0. Vam reaccionar però en les arribades vam
estar espessos. A la represa, una
falta mal defensada o també
amb encert amb el rival. Amb el
2-0, l’equip es va aixecar i tot i
no tenir el dia, vam fer el 2-1 i
vam acabar jugant al seu camp,
lluitant fins el final. Vam perdre
i la seua victòria és merescuda
però molt content de l’actitud
dels nois i d’haver arribat fins ara
sense perdre”.

Martí, del Perelló: “va ser un partit igualat en què a la primera part
vam avançar-nos dues vegades

GINESTAR, 4
ALDEANA B, 1
El Ginestar va remuntar i es va
imposar al filial de l’Aldeana (41). Antonio Morales, tècnic del
Ginestar: “era molt important
guanyar després dels resultats
que ja sabíem. Vam començar
amb idees bastant clares i és que
afrontem els partits com a finals si

EBRE ESCOLA B, 4
SANT JAUME, 1

Pepe Altadill, de l’Ebre Escola: “va
ser un partit en el que teníem les
idees clares del que volíem fer,
amb més possessió de pilota com
els darrers partits a casa. Vam dominar el centre del camp, amb
possessions llargues i quan vam
tenir opcions buscàvem els espais. L’1-0 va ser gràcies a la pressió i una recuperació que Abde va
definir. El 2-0 fou similar amb una
recuperació de Pinto que va marcar de vaselina. A partir d’aquí, vam
caure al parany d’unes protestes
innecessàries i ens vam quedar
amb deu. Tot i així vam seguir sent
dominadors. Al descans per una
altra trifulca vam rebre una altra
expulsió i vam jugar la represa
amb Nou. Però vam buscar estar més replegats i quan podíem
buscar l’esquena i així van arribar
el 3-0 i el 4-0. El partit va quedar
sentenciat i ells van marcar el 4-1”.
volem seguir dalt a la taula. Però
es va complicar aviat amb un penal inexistent. Va ser el 0-1. No
obstant, em va agradar la reacció
de l’equip; tot i l’estat del camp, va
començar a jugar, combinant i entrant per bandes. Marc va empatar
i vam seguir. I Manu va fer el 2-1. I
després, de penal, Magí va establir
el 3-1. Als darrers 10 minuts del
primer temps el partit es va igualar.
A la segona meitat, als 10 minuts
Manu va marcar el 4-1 que ja va
sentenciar. Ens vam quedar amb
10 per una expulsió que encara no
entenc ara. Vam defensar-nos bé
i vam continuar buscant la contra.
La victòria va ser merescuda i hem
de seguir treballant, i a continuar
somiant”.
Rafel, de l’Aldeana: “el partit va començar bé perquè aviat ens van
xiular un penal a favor, bastant rigorós. Fou el 0-1. No obstant, no
vam saber adaptar-nos al partit, no
vam estar a l’altura i el Ginestar ens
va superar en ritme de pilota i en
intensitat i en 10 minuts va remuntar amb el 3-1 que era just tal com
havia anat el primer temps. Natros
vam desaparèixer. A la represa,
vam canviar el sistema i rectificar
coses, vam posar una marxeta més
però sense crear ocasions davant
d’un Ginestar intens i ben posat.
D’un córner a favor nostre, ells van
fer una contra i el 4-1. Poca cosa
més va passar. Ells van gestionar
bé el marcador favorable. La seua
victòria va ser totalment justa”.

però pràcticament a la seguent
jugada ens van empatar els dos
cops. A la represa, el Tivenys, de
penal, va fer el 2 a 3. Ho vam seguir, tenint vàries oportunitats però
sense encert“. Des de Tivenys: “tot
i dominar i crear ocasions, vam
anar sempre a remolc. A la represa
van haver ocasions repartides, natros dues de clares i ells també a la
contra, evitades per la defensa i pel
nostre eventual porter. De penal
vam fer el 2-3 i vam defensar-nos
força bé fins el final”.

PINELL, 1
GANDESA B, 0
El Pinell va derrota el filial de
Gandesa en el derbi terraltí (10). Els gandesans van començar
millor i van fer diverses arribades, tenint dues opcions clares,
una a porteria buida i l’altra que
va evitar Héctor. Amb els minuts,
el partit es va igualar i també va
travar-se. Però el Pinell, més intens en les disputes, ja va igualar-lo després d’un inici amb
més domini visitant. Els locals,
més posats, van gaudir d’una falta lateral arran d’unes mans de
Miki fora de l’àrea. I, poc abans
del descans, l’àrbitre va xiular
penal per una acció de Pintilié en
la que Moncho, en la carrera, va
trepitjar-lo. Bicho va transformar
el penal. A la represa, el partit ja
va tenir menys ritme i va ser bastant travat. El Pinell va estar molt
posat i va contrarestar els intens
del Gandesa que van ser bastant
precipitats. Els gandesans van
disposar d’una opció amb el tret
d’una falta que va anar al travesser. Al final, 1-0 i victòria pinellana a còpia de molt de treball
i actitud. El Pinell va jugar ahir
dijous a Santa Bàrbara, contra la
Galera (1-3). Ara és tercer.

CATALÒNIA B, 3
LA CAVA B, 0
Dani, del Catalònia: “el partit a
la primera meitat va ser igualat.
Amb els minuts, la Cava va reduir espais i quedar-se més amb
les segones jugades, fet que va
provocar que no li poguéssim
donar ni ritme ni continuitat al
joc. En una acció aillada, Ruiz va
tenir un mà a mà amb el porter
però aquest li va parar i el refús
li rebota a un defensor que s’introdueix la pilota a la porteria.
A la represa, vam millorar amb
pilota i vam tenir més presència en atac, sobretot als últims
15 minuts quan vam sentenciar
amb gols d’Adrià i de Pau. Partit
no tan brillant com els anteriors
però molt seriós i disciplinat. La
contundència a les àrees ens va
donar la 3a victòria consecutiva”.

FATARELLA, 6
AMETLLA B, 3
Xavi Solé, de la Fatarella: “vam
sortir molt enxufats però ells van
avançar-se. Va ser un partit amb
molta alternativa. Vam empatar
amb gol de Panxo. Amb l’1-1,
vam millorar i Panxo va tornar a
marcar. Estàvem dominant però
al 37 ens van empatar. Poc abans
del descans, pilota penjada i Aitor
va fer el 3-2. A la represa, Nil va
establir el 4-2. Aitor va fer el 5-2
amb una incursió des del mig del
camp. L’Ametlla va marcar el 5-3
aprofitant una indecisió nostra. I
ja al final, Martí va sentenciar amb
el 6-3, gol llargament celebrat”.
La Fatarella porta 7 punts dels
darrers 9. To, de l’Ametlla: “va ser
un partit més igualat del que el
resultat indica. Vam començar bé

LA GALERA, 2
XERTA, 3
Laura Matamoros, de la Galera:
“va ser un partit complicat, contra un rival consolidat a la categoria i que té mot d’ofici, per això
està a la part alta. Vam tornar a
competir bé. La llàstima és que
no som capaços de reflectir-ho
amb punts, però la dinàmica
és bona. El Xerta va començar
molt fort, amb dos o tres ocasions clares. I quan el partit es va
igualar, ells van fer el 0-1 que ens
va afectar. Però vam reaccionar
i al final del primer temps vam
empatar amb un gran gol de
Pau. A la represa ells van apretar molt. Vam aguantar la seua
pressió i quan el partit tornava a
calmar-se, arran d’una falta per
unes mans que foren d’un rebot,
ens van marcar l’1-2. Ja en la
recta final, arran d’un córner ens
vam fer un gol en pròpia. Però
l’equip va continuar i al 85 va
marcar el 2-3. I es va intentar fins
el final. El Xerta ha estat el millor
equip que ens ha visitat al Terrer”.
Des del CF Xerta: “vam sortir ben
connectats i als pocs minuts vam
tenir opcions per marcar. Poc a
poc la Galera va anar entrant en
el partit. Arran d’una bona combinació, Àngel va fer el 0-1. Quan
semblava que teníem el partit
més controlat, un gran gol del
local Pau va suposar l’empat. A
la represa, vam interpretar millor
el partit i va ser totalment nostra. En dues pilotes aturades vam
generar dos gols. Amb l’1-3 ells
van seguir sent directes, avançant un defensa central a l’atac.
Ens van fer el 2-3 i per això vam
patir. Victòria molt treballada en
un partit molt disputat. Destacar
l’àrbitre que en un partit molt intens va estar força bé”.

amb un gran gol de Maura. I vam
poder fer el 0-2. Arran d’una acció en què ens vam quedar parats
perquè hi havia un jugador a terra ens van empatar i acte seguit
ens van fer el 2-1. Vam empatar
i amb una rematada de Gerard
vam tenir el 2-3. Però a bans del
descans ells van fer el 3-2. A la
represa ens van marcar el 4-2 i,
tot i tenir opcions de fer el 4-3, es
va passar al 5-2. Partit amb alternatives. En una contra vam aconseguir el 5-3 i vam disposar de
dues accions de Luca per ajustar
més el marcador. Vam arriscar i
el partit va ser boig i a la darrera
jugada van fer el 6-3. Recuperem
gent tot i que encara tenim moltes baixes. L’actitud va ser bona”.
Recuperats ahir: :
La Galera-pINELL 1-3
J i mARIA-gandesa b 2-4
classificació. 4a. jornada 16
equip
GF GC PNTS

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

60
50
45
52
39
47
31
31
31
37
24
22
22
25
22
16
9
15

16
20
12
27
19
19
18
24
31
46
29
45
35
38
36
41
83
39

39
37
35
35
33
32
29
24
24
21
16
16
15
14
14
8
6
5

*PROPERA JORNADA 4a.
Dissabte: La Cava-Fatarella (sus);
Tivenys-Pinell (15.30h); Ametlla-Perelló (16h); Gandesa-Ginestar (16.30h); S Jaume-Camarles
(16.45h); Aldeana-la Galera (18h);
Catalònia-Masdenverge (19.30h).
Diumenge: Xerta-Ebre Escola
(12h) i Olimpic-J i Maria (16.30h)

CAMARLES, 5
OLIMPIC B, 0

Florin, del Camarles B: “a la primera meitat vam parlar de tenir
més control de pilota, iniciant
des de darrera. Ells ens pressionaven dalt i per això no van poder controlar del tot el joc. Tot
i això les ocasions més clares
eren nostres i ens vam avançar
amb el 2-0. La represa ja va ser
totalment nostra i van arribar altres oportunitats i els 3 gols que
van ampliar l’avantatge”. Emilio,
de l’Olimpic B: “partit dominat
per l’equip local que va demostrar ser molt superior durant tot
l’encontre. Ens vam presentar
amb moltes baixes, cosa que va
recolzar la diferència entre els
dos equips. . El 5-0 va demostrar
la clara diferencia. Intentarem
recuperar efectius i donar una
millor imatge”.

esports
CLUB HANDBOL AMPOSTA
Gran partit: hi ha vida, hi ha
esperança (25-25)

L’Amposta Lagrama va empatar contra el Castellón (25-25),
Després de la dinàmica negativa,
comptant les jornades per derrotes, el partit serveix per trobar
un punt d’inflexió i tenir esperances de permanència. L’empat va
ser meritori contra un gran rival.
El partit de les ampostines va ser
molt complet. Sempre van anar
per davant en el marcador, amb
una defensa sòlida i una gran Alu
López sota els pals. L’efectivitat
cara a porteria va ser una de les
claus, molt més alta que en jor-

Jornada de
rítmica dels
jocs esportius
El pavelló poliesportiu d’Amposta acollirà demà el dissabte
29 de gener la primera jornada de la lliga territorial Terres
de l’Ebre de gimnàstica rítmica
dels jocs esportius escolars. En
total participaran més de cent
gimnastes representants de nou
entitats del Montsià i Baix Ebre:
Club Gimnàstic Rapitenc, Rítmica Tortosa, Club Rítmica Xaloc,
Club Rítmica Amposta, Club
Gimnàstica Rítmica l’Ampolla,
CE Canareu, AME Ametlla de
Mar, Rítmica Sant Jaume i Rítmica la Sénia. Estan previstes
un total de 139 actuacions de
les quals 20 seran de conjunts,
duos i quartets. Des de prebenjamins, passant per benjamins,
alevins, infantils, cadets, juvenils
i juniors, totes les categories tenen adaptada la competició en
funció dels nivells A, B o C i amb
els seus corresponents aparells.
La jornada, que començarà a les
nou del matí, es podrà seguir via
streaming en temps real pel canal You Tube en l’adreça https://
youtu.be/EYFIa-suE6M

nades precedents. Al descans es
va arribar amb un 14-11. A la represa l’Amposta va seguir intens
i al minut 8 es va assolir l’avantatge més gran amb un 17-13.
Als darrers minuts el Castelló va
aprofitar exclusions locals i amb
la seua qualitat va empatar. Les
visitants van assolir l’empat a 25
a falta de vuit segons. L’Amposta
va tenir l’última possessió però
el llançament des de 9 metres
fou aturat per la portera visitant.
Hi ha vida, hi ha esperança. Bon
partit, per poder creure.

Club Nàutic
Amposta
Aquesta setmana s’ha comunicat la primera edició del Campionat de Catalunya de Llarga
Distància que se celebra aquest
diumenge 30 de gener a Amposta. L’acte de presentació va
comptar amb l’assistència de
Paco Paz actual president de
la Federació Catalana de Rem,
alcalde/regidors del consistori
municipal i de David Morales i
Tommy Llambrich director tècnic i president del Club Nàutic
Amposta.

Club Natació
Amposta
El nedador del Club Natació
Amposta Marc Jordà Marzà ha
estat convocat amb la Selecció Catalana de Natació que
participarà en el Campionat
d’Espanya Junior i Infantil per
Comunitats Autònomes que
es disputarà els dies 11, 12 i 13
de febrer de 2022 a la Piscina
Son Hugo de Palma de Mallorca.
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HANDBOL
Centre
Esports
Tortosa

Dins de les possibilitats del
moment, va tornar la competició. Van jugar el cap de
setmana passat els infantils
i el sènior masculins. En el
partit d’infantils, el roig va
vèncer el blanc per 42-21.
El sènior, per la seua part, es
va imposar al Terrassa B per
33-26.
Després de diversos aplaçaments, la confrontació es va
poder dur a terme. Un partit
marcat per les baixes de tots
dos equips. Els visitants van
dur la iniciativa a l’inici però
arran de l’expulsió del porter,
els locals van reaccionar i van
fer pinya, arribant al descans
amb una avantatge de 4 gols.
La segona part fou similar
amb els egarencs retallant
distàncies, però la reacció
local va acabar decidint amb
el 33 a 26 gols. Destacar els
joves van fer un pas endavant
en la seva progressió.

Breus

** FUTBOL FEMENÍ, SEGONA DIVISIÓ: Rapitenca-Nàstic
3-2. FB Reus-la Plana (5-1).
** FUTBOL SALA, DIVISIÓ
D’HONOR. Inter Rasquera-Toscà 2-8; CFS Roquetes-Ebre Escola 0-4; Dertochip-MM AFS Deltebre 3-4; TM
Tortosa-Campredó sus: Salvem Lo Delta-FF Motors AFS
Deltebre 2-9. Toscà és líder,
seguit de l’Ebre Escola
** Lliga veterans. Ametlla-Alcanar 3-2; Roquetenc-Amposta 0-2; Vinaròs-Delta de
l’Ebre 1-1; Tortosa-Canareu
3-2. És líder el Roquetenc,
amb un partit més que la Rapitenca, que és segona.
** El sènior femení de l’Handbol Club Perelló va perdre
contra el líder, el Sant Esteve
de Palautordera (24-33). Les
perellonques, amb 4 baixes
importants, s’enfrontaven al
capdavanter de la lliga van
vendre cara la derrota. Van
ajustar el marcador a la represa però la reacció del líder
va acabar decidint.
** Per la seua part, el sènior
femení de l’Handbol Club Ampolla va vèncer a la pista del
Martorell per 25-34. Molt bon
partit de les noies de Javier
Garcia davant el tercer classificat, el C.H.Martorell.

21

FUTBOL
Patrick Kluivert,
a l’estadi Josep Otero

Dissabte passat, el cadet A
de la Unió Esportiva Tortosa
Ebre va enfrontar-se contra
el Barça B, en categoria preferent. Dos gols a la primera
meitat van decidir a favor del
líder. Baltasar Capera, tècnic
del cadet, valorava “molt positivament el joc i l’actitud de
l’equip que va fer el que havíem plantejat i que per moments, va jugar-li de tu a tu al

líder. Ells, a més dels gols, van
tenir altres ocasions però natros també vam fer les nostres
per poder entrar en el partit”. Més de 500 persones van
acudir al Josep Otero. Patrick
Kluivert, pare d’un jugador del
Barça, que va fer un dels gols,
va estar a l’estadi. A la foto
apareix amb un bon aficionat,
Javier Cid.
Foto: J. Cid

CLUB VOLEI ROQUETES
Derrota a la pista del
Castelló

El sènior del Volei Roquetes,
de Superlliga 2,va perdre en la
seua visita a la pista del Club
Volei Mediterraneo de Castelló (3-1). Els parcials van ser
molt ajustats i indiquen com
va ser el partit. Petits detalls

van decidir. Els parcials foren: 25-23/20-25/25-19/ i
26-24. El proper partit, a casa,
és contra el Xàtiva. “Seguirem
treballant per poder aconseguir els punts davant el nostre
públic”.
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gastronomia

GALETES
DE CIVADA

INGREDIENTS:
• 200gr de farina integral de blat
o espelta
• 300gr de flocs de civada (avena)
• 200gr de mantega
•200gr de sucre integral de canya (o 100 de sucre i 100 de melassa d’arròs o xarop atzavara)
• 8gr de llevat de pastisseria (mig
sobre)
• 2 ous
• 2 cullerades de postre de canyella en pols
• 1 poma

PREPARACIÓ:
Preescalfem el forn a 250ºC.
Barregem en un bol la farina, els
flocs de civada, el sucre i el llevat. En un segon bol hi posem
la mantega fosa i els ous sense
batre. Ratllem la poma i ho barregem tot. Podem deixar la massa a la nevera unes hores perquè
les galetes quedin ben flonges.
Fem boletes de la mida de la
mà dels nens i nenes o com una
cullera de postres. Les aixafem
una mica palmell contra palmell
abans de posar-les a la safata del
forn. Atenció! Tingueu la pre-

caució de posar paper de forn
sobre la safata perquè sinó
s’enganxaran. No les poseu
gaire juntes entre elles perquè
heu de comptar que s’inflen
i s’eixamplen. 3-5 minuts al
forn! No us passeu! Quan comencen a estar daurades ja
es poden treure perquè si es
couen massa estona queden
dures.

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€

610 203 325

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

¡Ven a
DISFRUTAR!

NOVEDAD

A SANTA RITA
Rezar
1 Padrenuestro,
9 Avemarias.
Pedir 3 cosas:
1 de negocio y
2 imposibles.
Rezar con vela
encendida. P.C.I.

SERVEIS // RELAX

AMPOSTA

HERMOSA RUBIA

VOLS
ANUNCIAR-TE?

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

Aquest
és el teu espai privilegiat de

TORTOSA
667 250 912

MUY COMPLACIENTE

680 239 519

Masajes, copas, sexo OFERTA
y mucho más...
CATALANA
Somos 4 chicas
3 MASAJES
independientes
llama a cualquiera de COMPLETOS
50€
nuestros numeros

PUBLICITAT
977 279 290
comercial@mesebre.cat

Katalina
643 710 743
Martina
632 146 386
Skarlet
642 116 300
Melisa
632 338 796

9H A 20H
OBLIGACIÓN
MASCARILLA

TORTOSA

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

643 708 528 877 075 973

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:

Mart a Casa X obre
un temps de nous
reptes laborals.
Compte amb les
lluites de poder.
Evita la competició i
enfoca’t en els teus
objectius. Trobades
familiars desitjades.

Potser cal sortir de
l’entorn habitual,
conèixer altres mons
i cercar l’expansió,
sobretot al sector
laboral. Més presència de gent jove a
casa. Inverteixes en
tecnologia.

L’economia entra en
un període de recuperació o apareixen
algunes facilitats per
fer front a pagaments. Si tens una
relació de parella,
podeu experimentant un final d’etapa.

Mart a Casa VII pot
inclinar a viure un
temps d’enfrontaments amb la parella.
Com a mínim potser
caldrà fer algun reajustament. Bon període per cercar socis o
col·laboradors.

A la feina les coses
poden tornar-se tenses. Evita posar més
llenya al foc. Si cerques feina, temps de
moviment amb bons
resultats. Compte
amb les presses i
distraccions..

Continues trencant
cors i pot sorgir
alguna persona de
fort caràcter, interessada a conquerir-te.
Si havies deixat
aparcada una activitat lúdica, intentes
recuperar-la.

balança

escorpí

sagitari

capricorn

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

aquari

peixos

TELÈFONS D’INTERÈS

S’activa el teu sector de la ment i pots
sentir que et costa
més desconnectar o
descansar. Et sents
més enèrgic i resolutiu. Intenta, però,
no resultar massa
brusc.

Cal posar-se al
dia amb la gestió
econòmica perquè
puguis arribar a final
de mes. Pots rebre
una oferta laboral
inesperada o bé
algun canvi sobtat al
teu lloc de treball.

Mart al teu signe,
atorga una dosi extra d’energia. També
et sents més combatiu i posaràs límits
a qui calgui sense
despentinar-te. Amb
tot plegat, tens
l’estima més forta.

Aprofundeixes en el
teu costat més difícil
i enfrontes algunes
pors. Període per
iniciar una teràpia
psicològica. Penses,
més del que voldries, en un amor
del passat.

Pots viure una forta
atracció sexual amb
una persona amiga.
Temps de treballar
pel que has dissenyat pel teu futur. Ja
no valen teories,
és hora de passar a
l’acció.

EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES (AMBULÀNCIES)

24/09 al 23/10
La llar pot demanar
la teva atenció amb
possibles reparacions o alguna feina
domèstica pendent,
que sembla que ja
no pot esperar més.
Sospeses treballar
des de casa.

24/10 al 22/11

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03
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a l’última

XAVIER ROYO
ALCALDE DE L’ALDEA
Per fi una bona notícia en
aquest inici d’any! L’empresa nord-americana Jabil invertirà 4 milions d’euros al Polígon Catalunya Sud
a L’Aldea. Satisfet?
I tant, poder anunciar, com a
alcalde, una inversió industrial
al teu municipi és una gran satisfacció, i més quan fa molt de
temps que s’estan fent gestions
i has de mantenir una total discreció fins al final.
Quines són les activitats
d’aquesta empresa?
Actualment, al Polígon Catalunya Sud, tenen una planta
que fabrica motlles d’envasos i
aquest any crearà dos noves activitats; una planta de fabricació
d’envasos de paper, i la que vam
anunciar de serveis de manufactura i embalatge de productes
de consum.
L’empresa a més d’ampliar
les seues instal·lacions també crearà nous llocs de treball?
Si, la d’envasos de paper representarà 80 llocs de treball i la
que acabem d’anunciar 50 llocs
en una primera fase que s’ampliarà a 100 en una segona fase.
Quan s’iniciaran les obres?
La de serveis de manufactura,
immediatament, perquè ja tenen
la llicència d’obres aprovada per
L’Ajuntament. Pel que fa a la part
destinada als envasos, aquest
primer trimestre ens lliuraran el
projecte per tramitar la llicència.
La importància d’agilitzar
“lo papeleo”, llicències, etc...
per facilitar la implantació
de noves empreses.... (Un
tema important, la burocràcia. En què poden els ajuntaments facilitar-ho com és el
vostre cas)
Podem ajudar i molt a agilitzar els tràmits, precisament en
aquesta que acabem de donar a
JABIL, ens va servir i molt, totes
les reunions prèvies que havíem
realitzat, ja que estàvem assabentats del projecte que ens
anava a entrar, així i tot, recordo
que ens va arribar dilluns a la nit i
el dimarts al matí ja vam preparar l’informe tècnic per tenir-ho
tot enllestit per a l’aprovació de

la Junta de Govern de divendres
següent.
Però abans d’aquest tràmit, també venen les converses inicials,
on també és important el posicionament del mateix Ajuntament, així com, és un moment
de vital importància per tal de
transmetre la màxima confiança
als possibles inversors.
També cal tenir un criteri
crític per acceptar segons
quines empreses de cara a
l’agenda 2030 pel que fa a
bones praxis, no?
Estic totalment d’acord. Al nostre territori sabem de la importància que té el nostre entorn
natural i per aquest motiu hem
d’atraure indústries totalment
sostenibles i respectuoses amb
el Medi Ambient.
Que té d’atractiu el Polígon
Catalunya Sud per a les empreses?
Principalment la proximitat de
les infraestructures de comunicació i la ràpida accessibilitat a
l’AP7. També la futura connexió
ferroviària i la proximitat de tres
grans ciutats de l’Estat Espanyol,
com són Barcelona, València
i Saragossa. Aquest serien els
principals factors favorables a
l’hora d’invertir a aquest Polígon.
L’Ajuntament té pensat fer
alguna actuació de millora al
Polígon Catalunya Sud?
Sí, precisament estem en tràmits
per ubicar, a l’entrada mateixa
del Polígon, una estació intermodal que comportaria una mi-

llora alhora d’acollir els viatgers.
Una estació d’autobusos?
Sí, amb la construcció d’una
estació d’autobusos es potenciarien les línies de proximitat
sobretot, del territori, perquè
actualment aquell punt enllaça
en moltes línies de llarg recorregut, i ara, un dels objectius
principals, seria donar servei als
treballadors i treballadores del
polígon perquè puguin disposar
de línies de bus des de les seues poblacions fins a arribar al
seu lloc de treball.
Un punt a favor de cara
al desenvolupament sostenible de l’agenda 2030.
Sí, i a més milloraríem aquell
emplaçament d’una manera
considerable.
Els últims anys s’estan anunciant diverses implantacions
industrials, com veu el moment actual al territori?
Avui podem dir que tant L’Aldea
com les Terres de l’Ebre estem
de moda. Els inversors estan
descobrint les nostres potencialitats, i això comporta l’arribada
de noves implantacions. Recordem que darrerament hi ha hagut a L’Aldea l’ampliació de SAICA- DAPSA, FLORETTE, JABIL i a
la part de Tortosa, KRONOSPAN.
Precisament, aquestes inversions ens estan portant molts
llocs de treball amb el conseqüent retorn econòmic, i no
només a L’Aldea, sinó a tot el
territori.
Que representa per al seu

municipi l’arribada d’aquestes implantacions?
Jo diria que molts avantatges
perquè en l’àmbit d’Ajuntament augmentem la capacitat econòmica, en l’àmbit de
la ciutadania aportarà un gran
dinamisme econòmic, on els
principals beneficiats són els
comerços locals, que són els
que donen servei tant als treballadors de les indústries, com
també als que vénen a realitzar
la construcció d’aquestes noves
plantes, o els que vénen a oferir
diferents serveis, a part de llocs
de treball. Puc dir que al poble,
aquests darrers temps, s’ha notat l’augment d’activitat, som
un poble de 4.400 habitants i si
mires el moviment de persones
que hi ha durant el dia, semblem
un poble de 10.000 o 15.000
habitants.
L’Ajuntament està treballant
en altres projectes dintre de
l’àmbit industrial?
Sí, estem contínuament rebent
propostes de diferents inversions, no només industrials, sinó
de diferents àmbits. Així i tot,
tenim una gran demanda de sòl
industrial, també per a petites i
mitjanes empreses, per exemple
a l’estació de Mercaderies s’estan adquirint naus constantment
i ara estem actuant per modificar àrees segons les necessitats com és el cas dels terrenys
industrials que tenim a la part
nord del municipi, precisament
l’última modificació que hem
fet, ha comportat que una em-

presa local que anava a marxar a
Girona comprés la nau de l’Antic
Colonial i es quedés a L’Aldea.
Parlant de terrenys..., recordem que en los últims debats, de cara a un possible
nou Hospital de les Terres de
l’Ebre, vostè va oferir un emplaçament al seu municipi.
Bé, puc dir primer que tot
que L’Aldea té unes potencialitats que cap altre municipi pot
oferir pel que fa a la proximitat
del gruix més important de població, com el fet de tenir, dintre del nostre municipi, totes
les infraestructures més importants de comunicació. I si afegim que disposem d’una considerable extensió de terrenys
susceptibles d’ubicar l’hospital,
això ens dóna una credibilitat
que natros, com Ajuntament,
estem aprofitant i treballant discretament.

“LES CONVERSES
INICIALS PER PART
DE L’AJUNTAMENT
SÓN DE VITAL
IMPORTÀNCIA PER
TRANSMETRE LA
MÀXIMA CONFIANÇA
ALS POSSIBLES
INVERSORS”

