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Impuls 
de les polítiques 

feministes 
i d’igualtat

Es posarà en marxa el servei de cangur públic destinat a atendre 
menors de 14 anys fora de l’horari escolar. I es garanteix la pràctica 

de l’avortament quirúrgic al mateix territori ebrenc.

                     P13

Mor el senador 
i exalcalde de Gandesa, 

Miquel Aubà,
als 58 anys

Miquel Aubà, senador republicà i exalcalde de Gandesa, ha mort 
als 58 anys aquest dilluns a la matinada després de lluitar contra 
una llarga i dura malaltia. L’Ajuntament de Gandesa va decretar 

tres dies de dol oficial.

                     P14

Hem perdut el trenHem perdut el tren  ??
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Edita: L’ATENCIÓ HUMANA A LES SUCURSALS BANCÀRIES
“La gent no és conscient del 

que suposa plorar davant 
d’un caixer automàtic de pura 
frustració”
“Sóc gran, no idiota”, amb aquest 
lema, Carlos San Juan, un jubilat 
de 78 anys resident a València, va 
iniciar una petició a la plataforma 
Change.org.  que  ja ha recaptat 
més de 440.000 firmes per de-
manar “un tracte més humà a les 
sucursals bancàries”.
“Tinc gairebé  80  anys i m’en-
tristeix molt veure que els bancs 
s’han oblidat de la gent gran com 
jo. Ara gairebé tot és per Inter-
net... i no tots ens entenem amb 
les màquines. No ens mereixem 
aquesta exclusió. Per això estic 
demanant un tracte més humà a 
les sucursals bancàries.
No paren de tancar oficines, al-
guns caixers són complicats 
d’usar, altres s’avarien i ningú re-
sol els teus dubtes, hi ha gestions 
que només es poden fer en línia... 
I als pocs llocs on queda atenció 
presencial, els horaris són molt 
limitats, s’ha de demanar  cita 
prèvia per telèfon, però truques i 
ningú no l’agafa... I t’acaben redi-
rigint a una aplicació que, de nou, 
no sabem manejar. O enviant-te 
a una sucursal llunyana a la qual 
potser no tens com arribar-hi.
Això no és ni just ni humà. Abans 
entraves a la caixa i feies un pa-

gament o qualsevol altra ges-
tió.  Però  cada vegada més, per 
a tràmits senzills, t’exigeixen fer 
servir tecnologies complexes que 
molts no sabem utilitzar.
Moltes persones grans estan so-
les i no tenen ningú que els aju-
di, i moltes altres, com jo, volem 
poder continuar sent els més in-
dependents possibles també a la 
nostra edat. Però si tot ho com-
pliquen i tanquen les oficines, 
estan excloent els que ens costa 
fer servir Internet i els que tenen 
problemes de mobilitat”.
En els darrers anys, el nombre de 
sucursals bancàries ha caigut, de 
les més de 45.000 el 2008 fins 
a les 16.000 el 2021, deixant el 
2,5% de la població sense ac-
cés a un caixer. A això es posa 
de manifest la relació entre la 
gent gran i la tecnologia, és a dir, 
com aquesta població s’enfronta 
a la bretxa digital: “Et fan sentir 
idiota i exclòs. El món digital és 
molt útil, però hem passat d’unes 

aplicacions relativament senzilles 
a entrar en un món de dificultat 
extraordinària per a molts de no-
saltres”, comenta Carlos que re-
coneix patir Parkinson, cosa que 
“dificulta fer qualsevol operació 
als caixers automàtics”: “Sempre 
intento anar quan sé que no hi 
haurà molta gent perquè entre 
la dificultat de fer determinades 
operacions en una pantalla que 
no acabo d’entendre i la meva 
situació, em posava molt ner-
viós per si era molt lent i creava 
cues. Qualsevol fallada o prémer 
la tecla equivocada sense voler 
perquè se’m  va  la mà, suposava 
haver de cancel·lar-ho tot i co-
mençar de nou”, comentava en 
una entrevista a la Sexta. Aquest 
jubilat denuncia que “no paren 
de tancar oficines, alguns cai-
xers són complicats d’usar, altres 
s’avarien i ningú no resol els teus 
dubtes, hi ha gestions que no-
més es poden fer en línia...”. “I als 
pocs llocs on queda atenció pre-
sencial, els horaris són molt limi-
tats, cal demanar cita prèvia per 
telèfon, però truques i ningú no 
l’agafa. T’acaben redirigint a una 
aplicació que, novament, no sa-
bem manejar” afegeix.
La crisi econòmica del 2008 i 
l’escenari de dificultat derivat 
dels tipus d’interès baixos han fo-
mentat en els últims anys la con-

EDITORIAL

L’Hospital de Tortosa Verge de 
la Cinta i la Fundació Stanpa col-
laboren per a ajudar a fer que 
pacients amb càncer es puguin 
sentir millor, oferint-los tallers 
centrats en la cura de la pell i l’ús 
de maquillatge, en el marc del 
programa “look good feel better” 
(Posa’t guapa, et sentiràs millor) 
des de l’any 2016.
Aquest programa, organitzat a 
diferents hospitals, es realitza a 
través de tallers, dirigits per vo-
luntaris professionals de la be-
llesa i destinats a petits grups de 
dones. A l’HTVC compten amb 
la col·laboració dels professio-
nals d’Infermeria i voluntaris de 
l’AECC, i les pacients reben gra-
tuïtament un necesser de pro-
ductes donats per les empreses 
patrocinadores.

Durant aquests dos últims anys, 
marcats pel confinament i la 
distància, la fundació i els pro-
fessionals de l’HTVC han conti-
nuat estant a prop de les paci-
ents, ajudant-les a veure’s més 
guapes, i fomentant que puguin 
compartir les seves experiències 
amb altres dones que viuen situ-
acions similars.
Des de l’inici de la pandèmia, 
s’han realitzat cinc tallers en lí-
nia i un de presencial amb qua-
ranta-set participants totals. El 

personal d’Infermeria de l’HTVC 
informa les pacients sobre els 
beneficis físics i psíquics que 
aporta tenir cura de la pell i veu-
re’s bé, especialment en aquesta 
etapa, i els ofereixen informació 
sobre les eines, activitats i su-
ports de la Fundació Stanpa.
En una enquesta anònima feta 
durant al llarg del 2021 veiem 
que els canvis que més noten les 
pacients, arran de la quimioterà-
pia són: la caiguda del cabell, la 
sequedat de la pell i el canvi de 

INSTITUT CATALA DE LA SALUT TERRES DE L’EBRE
Els taller per a pacients oncològiques Posa’t guapa, et sentiràs millor han 

continuat en format online durant la pandèmia

centració bancària a través d’ab-
sorcions, fusions i adquisicions 
d’entitats. Així com el tancament 
de diferents bancs.
Segons les dades recollides pel 
Banc d’Espanya, el 2007 hi havia 
al país 70 bancs supervisats per 
l’organisme regulador. Al tanca-
ment del 2021 només en que-
daven 48. És a dir, ha disminuït el 
31,4%, i encara podria ser menor.
Carlos  San Juan explica que el 
seu banc li va suggerir “canvi-
ar-se’n a un altre” quan es va 
queixar del “tracte inhumà” que 
suposava l’absència d’acompa-
nyament a aquesta població, que 
ha hagut d’adaptar-se a una digi-
talització imminent i creixent, es-
pecialment després de la pandè-
mia. “Et diuen això perquè saben 
que no tens opció, ja que tots els 
bancs actuen igual. I el que jo dic 
és que seran empreses privades, 
però no deixa de ser una mena 
de servei públic perquè nosal-
tres tenim l’obligació de cobrar la 
pensió a través del banc”, afirma.
La crida de  Carlos  San Juan ha 
tingut efecte i ara la patronal 
bancària té un termini d’un mes 
per presentar al Govern un con-
junt de mesures que garanteixin 
“el suport a la gent gran”, en l’ac-
cés als serveis digitals i de manera 
presencial, amb un focus especi-
al al “món rural”.

El 22 de febrer es realitzarà el primer taller dirigit als homes
pestanyes, celles i ungles. Les 
enquestades s’han mostrat satis-
fetes amb el contingut del taller 
i més segures de si mateixes i 
animades que abans de partici-
par-hi. 
La Fundació Stanpa, a través de 
les seves xarxes socials, mos-
tra testimonis, ofereix consells, 
etc., fomentant la creació de 
comunitat. La seva missió prin-
cipal és ajudar a aquestes dones 
a restablir la seva pròpia imat-
ge, recuperar l’autoestima i tirar 
endavant la seva lluita contra la 
malaltia amb més confiança.
El pròxim 22 de febrer es durà a 
terme el primer taller dirigit als 
homes titulat “Higiene i cura de 
la pell per a homes amb tracta-
ment oncològic” amb la partici-
pació de pacients de l’HTVC.
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FLEXIBILITZACIÓ 
DE LES MESURES
Salut demana al govern espa-
nyol flexibilitzar les quarantenes 
dels contactes estrets no només 
dels escolars. Catalunya advoca 
per revisar altres mesures de la 
covid i destaca que el 87% de 
la població té algun tipus d’im-
munitat. En la roda de premsa 
la secretària de Salut Pública, 
Carmen Cabezas ha destacat 
que el que plantegen al Consell 
Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salut  estudiar la 
possible flexibilització d’altres 
mesures de la covid-19 més 
enllà de les quarantenes, tot 
i que no ha concretat quines. 
Una a què apunta Salut és la 
mascareta en exteriors. Cabezas 
ha recordat que a nivell inter-
nacional es recomana mantenir 
les quarantenes i, sobretot, els 
aïllaments de les persones po-
sitives, però que alguns països 
han optat per escurçar-les.

OCI NOCTURN
El Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya (DOGC) ha 
publicat la resolució en què 
s’estableixen les mesures per a 
la contenció de la covid, en què 
s’inclou la lletra petita sobre 
la reobertura de l’oci nocturn 
a partir de les 00 hores del di-
vendres 11 de febrer. Es permet 
el ball amb mascareta, caldrà 
garantir una ventilació mínima 
i controlar els fluxos d’accessos 
per evitar aglomeracions, entre 
d’altres qüestions. No caldrà el 
certificat covid.

ACTUALITAT
Es reclamen trens ràpids Avant des de les Terres 

de l’Ebre cap a Barcelona i Tarragona
Des de l’estat d’alarma, és com-
plicat viatjar amb tren des de les 
Terres de l’Ebre cap a l’àrea me-
tropolitana en menys de dues 
hores i sense patir els retards 
constants de les línies Regio-
nals R-15 i R-16. El primer tren 
ràpid que s’atura al territori i que 
enllaça amb Tarragona (ciutat) i 
Barcelona passa a les tres de la 
tarda i el primer tren que enllaça 
amb l’estació de l’AVE del Camp 
de Tarragona ho fa a les sis de la 
tarda. “Si vas cap allà a les sis de 
la tarda fins a l’endemà no hi ha 
res a fer”, ha recordat Josep Ca-
sadó, portaveu de Trens Dignes.
Amb la posada en marxa de la 
variant Vandellòs-Tarragona, 
l’Euromed, que bonificava el 
Govern per als usuaris de les 
Terres de l’Ebre, va deixar de 
parar a l’Aldea, i els trens Regi-
onals tarden prop de dues ho-
res i mitja en fer el trajecte, més 
que abans de la construcció de 
la infraestructura. Per compen-
sar l’anul·lació de les parades de 
l’Euromed, el Govern va pactar 
amb Adif un tren d’alta velocitat 

Avant que sortia a primera hora 
del matí de Tortosa i tornava a la 
tarda, enllaçant la capital ebren-
ca amb Barcelona en una hora 
i quaranta minuts. El servei va 
durar un mes i mig i amb el de-
cret d’estat d’alarma per l’esclat 
de la pandèmia, la falta d’usuaris 
“va ser l’excusa” per treure’l i no 
reactivar-lo.
“No hi va haver temps que la 
gent sabés que es posava i que 

es treia i era un tren en un horari 
fonamental per poder anar des 
de les Terres de l’Ebre a estudi-
ar, a treballar, al metge, al que 
sigui. Ens han aïllat als matins 
aquí”, ha denunciat Cinta Gali-
ana, portaveu de Trens Dignes.
Sota el lema “Hem perdut el 
tren”, l’entitat s’ha aliat amb Di-
àspora Ebrenca per reclamar la 
restauració d’aquest servei fer-
roviari, que facilita i incentiva el 

treball a distància, sobretot amb 
les oportunitats que s’han fet 
evidents i reals durant la pan-
dèmia. L’enquesta de Diàspora 
Ebrenca va identificar almenys 
200 persones que han tornat 
a les Terres de l’Ebre. Des de 
l’associació, Jordi Arrufat, ha 
reivindicat que treballar “més 
enllà de la segona àrea urbana 
de Barcelona és possible” i que 
aquest “canvi social” ha d’anar 
acompanyat “de polítiques pú-
bliques que ho incentivin. “És 
una oportunitat i aquest tren 
ha de formar de l’estratègia per 
recuperar talent i treballadors al 
territori”. El tren Avant perme-
tria també garantir “el reequilibri 
territorial” que es reclama des 
de les Terres de l’Ebre, ja que el 
servei existeix per a les comar-
ques rurals de Girona o Ponent, 
des de Figueres o Lleida. (Nota i 
foto: ACN)

Un servei que es va 
perdre fa dos anys

Covid: “les xifres han tocat sostre, si bé continuem amb els serveis 
sanitaris, escolars i d’atenció a les persones força tensionats”

En la reunió del Consell de 
Direcció de l’Administració 
Territorial de la Generalitat 
del mes de gener, es va fer un 
repàs a la situació i l’evolució 
de la pandèmia a les Terres de 
l’Ebre que “com a la resta del 
país sembla que les xifres han 
tocat sostre, si bé continuem 
amb els serveis sanitaris, es-
colars i d’atenció a les perso-
nes encara força tensionats, ja 

que la millora de les dades no la 
veurem reflectida fins d’aquí un 
parell de setmanes”, va explicar 
el delegat del Govern, Albert 
Salvadó. Dimecres van haver 
431 positius al territori. El risc 
de rebrot ha baixat un 37%, tot i 
ser molt alt encara. Així, segons 
les dades de Salut el número 
de persones hospitalitzades 
per Covid a l’Ebre són 81, de les 
quals 15 ingressades a l’UCI. La 

pressió assistencial és notable 
en l’assistència sanitària, espe-
cialment en els hospitals Verge 
de la Cinta i de la Santa Creu 
de Jesús, perquè cal tenir en 
compte també el personal sa-
nitari de baixa, actualment 130 
persones. Per això, Salut ha re-
estructurat els serveis d’alguns 
CAP i consultoris locals i també 
els hospitalaris, de manera que 
l’Hospital Comarcal d’Amposta 

temporalment dur a terme ci-
rurgia no urgent de traumato-
logia i també d’Oftalmologia. 
Pel que fa a Educació, 39 
grups escolars en quarantena, 
si bé no són grups sencers, ja 
que hi ha alumnat que, per ha-
ver passat la Covid o per estar 
vacunat amb pauta comple-
ta, no és necessari que sigui 
confinat i el centre garanteix 
l’atenció escolar.
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JUNTS PER 
TORTOSA  
L’alcaldessa, Meritxell Roigé, 
acompanyada del grup impul-
sor i de regidors, ha refermat la 
voluntat de seguir tirant enda-
vant la ciutat amb la formació 
de Junts per Tortosa, “l’únic 
partit genuïnament tortosí, al 
servei de la ciutat”. I és que l’al-
caldessa ja va anunciar que es 
tornaria a presentar a les elecci-
ons municipals, amb la voluntat 
“de sumar a tothom que vulgui 
treballar per Tortosa”.

GRUP MUNICIPAL 
D’ESQUERRA  
El grup municipal ha anunciat 
que presentarà una moció 
al pròxim ple per demanar 
la instal·lació de més espais 
d’expressió ciutadana al 
municipi, on entitats i col·lectius 
puguin fer difusió dels actes 
que organitzen. La moció 
reclama al govern local que no 
retiri més punts d’expressió 
ciutadana i reinstal·li els espais 
retirats al passeig Jaume I i 
a la cruïlla entre els carrers 
mossèn Manyà i Enric d’Ossó. 
El grup també portarà al ple 
la moció en defensa del cànon 
de residus. D’altra banda, 
Xavier Faura, portaveu del grup 
municipal d’Esquerra Republi-
cana-Tortosa Sí, i els promotors 
de la plataforma ciutadana 
Tortosa Sí s’han incorporat a la 
secció local d’Esquerra Tortosa. 
L’objectiu és enfortir la secció 
local del partit per preparar la 
candidatura municipal.

MOVEM TORTOSA  
Movem Tortosa ha presentat 
una segona moció, per al 
proper ple,  que demana un 
pla de pacificació del trànsitper 
augmentar la seguretat viària. 
Assenyala 4 punts negres 
de la ciutat on cal actuaci-
ons urgents, recollint així les 
demandes fetes pels mateixos 
ciutadans. En aquest sentit 
Jordi Jordan, portaveu del grup 
municipal, ha explicat que 
“recollim en aquesta moció 
les inquietuds que ens han fet 
arribar diferents veïns i veïnes 
de la ciutat quan a seguretat 
viària”.

BREUS
L’Ajuntament assoleix un 77% de compliment 

del Pla d’Actuació Municipal, a un any de 
finalitzar el mandat

El govern municipal de Tortosa 
ha fet balanç de l’estat d’execu-
ció del Pla d’Actuació Municipal 
(PAM), quan es compleixen dos 
terceres parts del mandat. Se-
gons nota de l’Ajuntament, du-
rant este temps, ja s’han imple-
mentat un 76,9% de les accions, 
mentre que un altre 15,7% són 
en procés d’execució. Uns resul-
tats molt elevats, que el govern 
destaca com a molt positius. 
L’alcaldessa Meritxell Roigé ha 
subratllat que “les condicions 
que s’han generat en el primer 
tram del mandat, amb episodis 
que han comportat una afec-
tació molt destacada, com el 
temporal Glòria o la pandèmia 
de covid-19, han provocat que 

la planificació inicial s’hagués 
d’ajustar, complementar i ampli-
ar per tal d’atendre a les necessi-
tats sorgides”. Per això, a les 480 
actuacions incloses inicialment 

al PAM se n’han afegit durant els 
últims mesos 248 més de no-
ves. La major part corresponen a 
les incloses al Pla de reactivació 
econòmica definit al maig del 
2020 per fer front a la pandèmia. 
“Sempre hem dit que el PAM és 
un document viu, que evoluci-
ona a mesura que es generen 
noves necessitats o que es pre-
senten noves oportunitats per 
desenvolupar accions no pre-
vistes al començament. En esta 
ocasió, a més, hem hagut d’aten-
dre a situacions molt complexes, 
del tot inesperades”, ha recordat 
Roigé. Entre les 560 accions re-
alitzades, l’alcaldessa ha des-
tacat actuacions urbanístiques 
com l’urbanització de la plaça de 

l’Ajuntament, la nova plaça da-
vant la catedral o el nou passeig 
del barri del Castell, la celebració 
de la Capital de la Cultura Ca-
talana, l’impuls a la continuació 
de la Via Verda fins a la Ràpita, 
l’ampliació de la xarxa de recàr-
rega de vehicles o la gratuïtat de 
la primera hora d’estacionament 
a la zona blava mitjançant l’ús de 
l’aplicació mòbil. El primer tinent 
d’alcalde, Enric Roig, ha destacat 
la capacitat de gestió i de treball 
del govern per a adaptar-se a les 
situacions complicades que ha 
hagut d’abordar. Una capacitat 
que demostra la “solvència del 
govern municipal, amb una ac-
ció centrada especialment en les 
persones”.

A les 480 accions 
previstes inicialment 
se n’han afegit prop 
de 250 de noves, la 

majoria per a atendre 
les necessitats 
provocades per 

la pandèmia de la 
covid-19

POLÍTICA

La restauració de la façana de la 
catedral estarà acabada al març

La restauració de la façana de 
la catedral de Tortosa estarà 
acabada al març i el Bisbat ja 
prepara una inauguració “so-
lemne”. S’estan executant les 
tres últimes fases de l’obra, 
amb la neteja i conservació 
del lateral esquerra i la res-
tauració de les portes, que es 
revestiran amb llautó daurat. 
La fase més delicada, la de la 
neteja, sobretot d’excrements 
de colom que l’havien enne-
grit, ha permès recuperar els 
cromatismes i els elements ar-

quitectònics que la fan única a 
la Península, “cal anar a bus-
car paral·lels a Roma per tro-
bar coses d’aquesta magnitud 
i qualitat”, com ha destacat 
l’arquitecte Carles Brull. Pa-
ral·lelament a les obres, s’han 
capturat amb gàbies, i sacrifi-
cat, més d’un miler de coloms 
que hi habitaven. (ACN)

Incendi en una indústria 
d’esmalts a Tortosa

Protecció Civil va desactivar 
dimecres l’alerta del Plaseqcat 
que es va activar dimarts a la 
nit per un incendi en una in-
dústria d’esmalts a Tortosa. Els 
Bombers de la Generalitat van 
donar per controlat l’incen-
di cap a les 2.43 hores. Des 
d’aleshores, progressivament 
van anar retirant gran part dels 
vehicles que van treballar des 
de primera hora en l’extinció 
del foc i el control de l’incre-
ment de la temperatura, per 
evitar que cap producte quí-

mic reaccionés. Finalment, 
van cremar uns palets de fus-
ta i un taller contigu. Les fla-
mes no van afectar productes 
químics i no van provocar 
ferits. Els Bombers van seguir 
unes hores a la zona amb tres 
dotacions, acabant de remu-
llar el taller annex. (ACN)

Els operaris ultimen
la neteja

Incendi en una 
indústria d’esmalts a 

Tortosa
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** L’AULA AMPOSTA de la 
UNED oferirà un curs sobre 
el tram final de l’Ebre. D’altra 
banda, per al curs 2021-2022, 
ha programat una activitat 
de formació continuada per a 
majors de 55 anys.

** TEATRE: 16 espectacles 
de teatre, música i circ, al 
cartell de la temporada d’arts 
escèniques d’Amposta. S’han 
programat obres amb artistes 
destacats del panorama naci-
onal i internacional, de gener a 
novembre. 
** Foment d’Art i Cultura, Mari 
Chordà, Octavi Ruiz i el Casino 
Recreatiu, guardonats a la 
primera Nit de la Cultura. que 
va reconèixer persones i enti-
tats per la seva trajectòria en 
l’impuls de la cultura a la ciutat. 
Al desembre s’organitzarà  la 
segona Nit de la Cultura.
** AMPOSTA acollirà durant 
tot el febrer les jornades 
gastronòmiques de la carxofa, 
incorporant a més l’arròs com 
a producte estrella del territori. 
17 establiments, entre ells 2 del 
Poblenou, elaboraran menús, 
degustacions i tapes.

POLÍTICA
El ple aprova quatre 
mocions i en rebutja tres
La moció de Junts per Amposta 
per esclarir la veritat sobre els 
atemptats de Barcelona i Cam-
brils del 17 d’agost va tirar en-
davant amb els vots a favor de 
JxA, Som Amposta i Esquerra 
Republicana i el vot en contra 
del PSC. JxA, el PSC i ERC van 
donar el seu suport a la moció 
d’ERC en defensa del cànon de 
residus de Catalunya, una pro-
posta que no va comptar amb 
el suport de Som Amposta. La 
moció del PSC a instància del 
Col·legi Oficial de Metges de 
Tarragona per reclamar la cons-
trucció d’un nou Hospital es va 
aprovar amb els vots del PSC i 
ERC i l’abstenció de JxA i Som 
Amposta. Tots els grups munici-
pals van donar el seu suport a la 
proposta de JxA per homenatjar 
els republicans que van cons-
truir la Val de Zafan.
Les mocions que no van pros-
perar van ser la de Som Amposta 
per posar el nom de Mèxic a un 
carrer. Van votar-hi a favor JxA 

i Som Amposta i en contra el 
PSC i ERC. Tampoc va tirar en-
davant la del PSC-PM de suport 
a la reforma laboral i el diàleg 
social per la seva incidència en 
el món local. Finalment, només 
Som Amposta va votar a favor 
de la seua proposta  en defensa 
dels drets laborals de les dones 
treballadores de l’hospital i resi-
dència d’Amposta. “Drets vulne-
rats i no respectats per l’equip 
de govern”. JxA va abstenir-se 
mentre que el PSC i ERC van 
votar-hi en contra.

Es va aprovar 
la sol·licitud a la 
Generalitat de 

l’atorgament de la Creu 
de Sant Jordi al Casino 
Recreatiu i Instructiu

Obres de 
forma 
esglaonada 
per evitar el 
tancament
L’alcalde d’Amposta, Adam To-
màs, la regidora de Comerç 
i Mercat Municipal, Susan-
na Sancho, i els paradistes del 
Mercat es van reunir al saló de 
plens per tractar la remodelació 
de l’edifici. Els paradistes van 
demanar que la segona fase de 
reforma del Mercat no es portés 
a terme de forma integral sinó 
que es fes de forma gradual per 
evitar tancar l’edifici entre sis i 
vuit mesos com estava previst. 
“Som sensibles a la demanda 
lògica dels venedors i compra-
dors”, diu l’alcalde, “d’aquesta 
manera es farà compatible les 
obres que es vagin fent amb 
l’activitat del Mercat, que es el 
que hem prioritzat tant nosal-
tres com els paradistes”.

MERCAT
Servei de 
cirurgia amb 
pròtesis 
d’espatlla
L’Hospital Comarcal d’Ampos-
ta (HCA) va portar a terme la 
primera artroplàstia anatòmica 
d’espatlla (pròtesis d’espatlla) al 
Montsià, el passat 31 de gener. 
Fins ara els pacients de la co-
marca havien de desplaçar-se 
fins a Tortosa per ser operats 
d’aquesta patologia. Aquesta 
primera intervenció ha estat re-
alitzada per l’equip de quiròfan 
de l’Hospital i dirigida pel doc-
tor Damià Galceran, especialista 
en aquesta tècnica en la qual 
s’ha format a Àustria i Alemanya 
i que va implantar, en primer 
lloc, a l’Hospital de Sant Joan 
de Reus. Un servei que se suma 
al de pròtesi de maluc i genoll. 
La primera operació va ser duta 
a terme a una dona de 56 anys. 
Aviat es farà una nova interven-
ció d’aquest tipus a l’HCA.

SALUT BREUS
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S’aprova l’agenda d’acció climàtica com una 
eina per a donar compliment als Objectius de 

Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides
El plenari del mes de gener de 
l’Ajuntament de Deltebre ha es-
tat centrat en el debat i corres-
ponent aprovació, amb els vots 
favorables d’Enlairem i el PSC, i 
l’abstenció d’ERC, de l’Agenda 
d’Acció Climàtica de Deltebre. 
Aquest és un document estra-
tègic que marca el full de ruta 
del municipi durant els propers 
anys en el marc de la sostenibi-
litat i sota el paraigües dels 17 
Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) establerts per 
les Nacions Unides.
En aquest document, que s’ha 
treballat a partir d’una diagno-
si interna i amb la participació 
d’unes 700 persones en els di-
ferents tallers i a través del web, 
permet projectar una seixante-
na d’accions que se sumen a la 
resta de plans d’actuació, com 
el Pla de Govern, el Pla d’Igual-
tat o el Pla de Polítiques de 
Dones, que s’estan executant 
actualment des de l’Ajuntament 
de Deltebre.
L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, 
ha destacat que “estem davant 

d’un full de ruta d’acció pública 
que situa Deltebre com un mu-
nicipi plenament compromès en 
donar compliment a totes aque-
lles polítiques que ens permeten 
assolir els ODS establerts per les 
Nacions Unides”. El pla d’acció 
de l’Agenda estableix 60 actu-
acions que caminen en la línia 
de reduir la pobresa i les desi-
gualtats, enfortir el benestar, fo-
mentar una educació de qualitat 

i seguir impulsant les polítiques 
ambientals.
El portaveu d’ERC Deltebre, 
Joan Alginet, ha explicat que 
“aquesta és una agenda molt 
completa i extensa, però veiem 
que moltes de les propostes del 
Pla d’Acció formen part del seu 
programa de Govern, les quals 
la majoria no compartim i per 
aquest motiu ens abstindrem”. El 
plenari també ha aprovat les ba-

Es va debatre i 
aprovar al plenari del 

mes de gener

DELTEBRE

L’Ampolla: les minideixalleries 
instal·lades recullen gairebé 

600 quilos de residus

Les quatre minideixalleries 
urbanes que la Regidoria de 
Medi Ambient i Sostenibilitat 
de l’Ajuntament de l’Ampolla 
va instal·lar el juny de 2020 a 
l’Ampolla han recollit 157 qui-
los més de residus durant el 
2021 respecte a l’any 2020. 
Si es comparen els dos anys, 
s’observa que en el darrer any 
es van reciclar 60 quilos més 
de bombetes, 19 quilos més 
de CD-DVD, 11 quilos més de 
cartutxos de tinta i 90 quilos 
més de piles i bateries de mò-
bils. Així doncs, durant l’any 

passat, es van recollir 90 qui-
los de bombetes, 49 quilos de 
CD-DVD, 31 quilos de cartut-
xos d’impressora i 340 quilos 
de piles i bateries. En total, 
gràcies als contenidors estè-
ticament adaptats a l’entorn 
urbà s’han reciclat 587 quilos 
de residus.

L’Ametlla: el Pregó i la 
Missa Major van tenir llocal 

Poliesportiu Municipal

Dimarts es va iniciar oficial-
ment la Candelera 2022 que 
s’allargarà fins al diumenge 6 
de febrer. Davant la previsió de 
fort vent, l’equip de govern va 
decidir traslladar el Pregó de 
dimarts i la Missa Major de di-
mecres, al Poliesportiu Munici-
pal ‘Galetet’. La ubicació de la 
resta d’actes s’ha mantinut i es 
mannté dins del previst.
El Pregó i la Missa Major esta-
ven previstos dur-se a terme a 
l’envelat, però malauradament 
la meteorologia va obligar a 
fer canvis d’última hora. Per 

garantir la seguretat ciutadana 
i també davant la recupera-
ció del 100 % dels aforaments 
de dijous passat, es va deci-
dit fer aquest canvi d’ubicació 
d’aquests dos actes. 

Estan ubicades 
a quatre punts 
estratègics del 

municipi

LLIBRES 
NÒMADES
Des de l’Ajuntament de 
Deltebre s’està treballant per 
engegar Llibres Nòmades, una 
iniciativa que veurà la seva 
llum aquesta primavera i que 
ha de permetre impulsar la 
lectura al municipi a través de 
quatre vitrines mòbils de fusta 
que s’emplaçaran en dife-
rents ubicacions del municipi. 
Les vitrines comptaran amb 
diferents llibres per tal que 
la ciutadania pugui agafar el 
llibre que desitgi, anotar les 
dades requerides per al prés-
tec i realitzar posteriorment 
el retorn per tal que un altre 
usuari pugui fer-ne ús. . 

CURSOS DE 
FORMACIÓ 
Aquest any 2022 es repren-
dran els cursos de formació 
que impulsa l’Ajuntament de 
Deltebre, conjuntament amb 
IDFO i UGT, i que estan dirigits 
a les persones que estan en 
actiu i que volen aprofundir 
en diferents coneixements, 
però també a la gent que està 
en situació d’atur. Els cursos 
que es realitzaran són els de 
competències digitals bàsi-
ques (30 hores), nivell inicial 
de Microsoft Excel (45 hores), 
Instagram per al teu negoci (12 
hores), Intoleràncies alimentà-
ries en el sector de la hostaleria 
(16 hores), Manipulador de 
productes fitosanitaris (25 ho-
res) i, finalment, Manipulador 
de primers auxilis (30 hores). 
La regidora de Personal, Acció 
Comercial i Inserció Laboral, 
Ingrid Santiago, ha detallat 
que “amb aquests cursos 
volem dotar de més eines als 
veïns i veïnes del municipi 
que volen especialitzar-se 
o bé iniciar la formació en 
una matèria concreta per a 
millorar, d’aquesta manera, les 
seves competències profes-
sionals. Aquesta actuació se 
suma a les accions que es van 
realitzant el llarg de l’any “per 
a millorar el benestar i la qua-
litat de vida de la ciutadania” 
ha conclòs Santiago.

MÉS 
NOTÍCIES

Candelera 2022: 
la resta d’actes, com la 
Processó de dimecres, 
es mantenen dins de 

la programació

ses de participació del Carnaval, 
les quals s’han validat per una-
nimitat, i també ha aprovat amb 
els vots favorables d’Enlairem i el 
PSC, i l’abstenció d’ERC, l’inici de 
l’expedient reversió de bens del 
contracte de SOREA pel servei 
d’aigua potable i clavegueram. 
Pel que fa a les mocions, s’ha 
aprovat amb els vots d’ERC i En-
lairem, i el del PSC, la moció en 
Defensa del cànon de residus de 
Catalunya; i s’ha rebutjat la mo-
ció per habilitar les cabines tele-
fòniques com a bibliocavines per 
a intercanvi de llibres amb el vot 
favorable d’ERC, l’abstenció del 
PSC, i el vot contrari d’Enlairem. 
Les dues mocions han estat pre-
sentades pel grup d’ERC. 
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L’Ajuntament de Deltebre, premiat per la gestió dels 
residus i per les campanyes d’educació ambiental

MEDI AMBIENT

Lluís Soler: “aquest guardó és un reconeixement a tota la feina que hem estat realitzant durant aquests darrers 
anys per a millorar el servei d’escombraries i la gestió dels residus al nostre municipi”

L’Ajuntament de Deltebre 
ha estat reconegut amb 

un accèssit en la XVII edició 
dels Premis Ciutat Sostenible, 
que des de fa 18 anys lliura la 
Fundació Fòrum Ambiental, 
amb el suport del Ministeri 
per a la Transició Ecològica 
i Repte Demogràfic i amb la 
col·laboració de ECOEMBES.
Aquests premis esdevenen un 
reconeixement als municipis 
i ens supramunicipals de l’Es-
tat espanyol que han apos-
tat per projectes i actuacions 
dirigides per a potenciar la 
sostenibilitat. L’Ajuntament de 
Deltebre ha quedat finalista 
conjuntament amb l’Ajunta-

ment de Córdoba en la ca-
tegoria de Gestió de Residus. 
Altres ajuntaments que també 
han estat premiats són el de 
Màlaga, Santander, Orense, 
Parla, Ibi, Viladecans o el Con-
sell Comarcal del Vallès Occi-
dental. 
L’alcalde de Deltebre, Lluís 
Soler, que ha estat present i 
ha participat en el lliurament 
dels premis, ha destacat que 
“aquest guardó és un reconei-
xement a tota la feina que hem 
estat realitzant durant aquests 
darrers anys per a millorar el 
servei d’escombraries i la ges-
tió dels residus al nostre mu-
nicipi”. 

Cal recordar que l’Ajuntament 
de Deltebre gestiona directa-
ment el servei de residus des 
de finals de 2018, després de 
recuperar la gestió pròpia de la 
recollida de residus que estava 
delegada al Consorci de Polí-
tiques Ambientals de les Terres 
de l’Ebre (COPATE). Des d’en-
çà, l’Ajuntament de Deltebre, 
conjuntament amb el servei 
d’Imatge de Poble que es ges-
tiona a través de la UTE Delte-
bre, formada per les empreses 
Innovia Coptalia i Fornós Con-
tenidors, ha realitzat una clara 
aposta per l’educació i consci-
enciació ambiental. 
Exemples recents d’aquestes 
campanyes en són el joc Del-
tebre Recicla, que està diri-
git als xiquets i xiquetes, però 

Aposta per la conscienciació

també la implementació de 
cartelleres electròniques amb 
missatges i recomanacions 
ambientals, o la pàgina web 
deltebrereciclat.cat, o bé les 
diferents publicacions i vídeos 
emesos a les xarxes socials. 
A tot això se suma una millora 
del servei, que s’ha concretat 
amb la ubicació de fins a 170 
nous contenidors, com tam-
bé un augment del nombre 
de vegades que els camions 
buiden aquests contenidors, 
i de l’horari d’obertura de les 
dues deixalleries municipals. 
Tot això facilita que les dades 
de reciclatge hagin augmentat 
al voltant d’un 12% des de l’any 
2017, tot i que es seguirà tre-
ballant per augmentar aques-
tes dades.

Tota aquesta acció va lliga-
da a una forta aposta per la 
millora de la sostenibilitat i 
neutralització de l’emergèn-
cia climàtica. El propi servei 
de gestió de residus incor-
pora Gas Liquat de Petroli 
en una part de la seva flota, 
però també cal remarcar que 
aquest estiu l’Ajuntament de 

Aposta per les polítiques ambientals

Deltebre ha instal·lat més de 
800 plaques fotovoltaiques en 
equipaments municipals, que 
se sumen a les diferents actu-
acions que s’han impulsat en 
aquesta línia durant aquests 
temps: carregadors elèctrics, 
canvi d’enllumenat a LED a la 
via pública i equipaments, etc. 
Paral·lelament, en el marc de la 

sessió plenària del dimecres, 
el Govern municipal ha apro-
vat l’agenda d’Acció Climàti-
ca de Deltebre 2030. Un full 
de ruta per a fixar l’horitzó del 
municipi amb criteris de sos-
tenibilitat i tenint en compte 
els Objectius de Desenvolu-
pament Sostenible establerts 
per Nacions Unides.

Imatge on es veuen algunes de les plaques fotovoltaiques que l’Ajuntament de Deltebre ha instal·lat en 7 
equipaments municipals. Les Plaques suposaran un estalvi econòmic net de més de 180.000€

El joc #DeltebreRecicla és un recurs didàctic per als xiquets i xiquetes
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  MÉS 
  NOTÍCIES

‘PACO GAS, UN 
REFERENT’
Al seu torn de paraula, els 
portaveus dels grups polítics 
van coincidir en reconèixer la 
figura de Paco Gas. «Primer 
que les idees polítiques, 
som les persones. I passaran 
anys o dècades abans que 
Roquetes tingui un alcalde 
que estime tant una ciutat», 
va assegurar el regidor no 
adscrit, Ximo Llopis Colomi-
na. «T’agraeixo moltíssim 
el tracte que sempre hem 
tingut, exquisit i correcte», va 
seguir el portaveu del PSC-CP, 
Ramon Martinez Gallardo. 
«T’agraeixo tot aquest temps 
i el guia que has sigut per 
la gent de Roquetes», va 
coincidir el portaveu de Junts 
per Roquetes, Junts per la 
Ravaleta, Jordi Curto Bel. «Ha 
estat molts anys al servei de 
Roquetes, l’ha fet créixer i 
sabem tots que li ha dedicat 
moltes hores i esforços», va 
dir al seu torn el portaveu 
de Movem Roquetes, David 
Poy Martínez. «Tota la gent 
que veus aquí i la que podria 
estar hi són per una cosa: 
perquè ets un referent. La 
teua trajectòria política és 
un exemple per tots els que 
estem aquí i per molts i farem 
tot el possible per mantindre 
el teu llegat», va concloure 
el portaveu d’ERC Roquetes, 
Sisco Ollé Garcia.
La sessió plenària va acabar 
amb el públic dempeus i un 
llarg aplaudiment. Veïns, 
familiars, amistats, treballa-
dors i treballadores munici-
pals i companys i companyes 
de partit van acompanyar 
Paco Gas, entre els quals el 
president d’Esquerra Repu-
blicana, Oriol Junqueras, que 
el va saludar i li va agraïr la 
tasca feta durant tots aquests 
anys moments abans de l’inici 
del ple.

Paco Gas oficialitza la renúncia a l’alcaldia  i 
deixa la política municipal després de 30 anys

Un emocionat Paco Gas va pre-
sentar la renúncia a l’alcaldia de 
Roquetes en el ple extraordina-
ri i urgent convocat divendres 
passat. El primer tinent d’alcal-
de Sisco Ollé serà l’alcalde en 
funcions fins que es produeixi 
la proclamació del nou alcalde 
o alcaldessa en una nova sessió 
plenària prevista per al dilluns 
7 de febrer, quan Gas també 
renunciarà a l’acta de regidor, 
abandonant així la política mu-
nicipal després de 30 anys com 
a regidor i quasi 15 com a al-
calde.   
En l’únic punt a l’ordre del dia, 
Gas va enumerar en un escrit 
els motius del seu adéu, expli-
cats. «L’amenaça d’inhabilitació 
no ha de condicionar ni afectar 
el treball de l’equip de govern 
i, molt menys, retardar o im-
pedir l’execució dels projectes 
previstos. I és precisament per 
això que no vull que cap tri-
bunal espanyol ni òrgan fiscal 
condicione, afecte, altere o hi-
poteque aquest treball», va ex-
posar.  «Considero que amb la 
meva sortida i el nomenament 

d’un nou alcalde i la continuï-
tat de l’actual govern municipal, 
ningú des de la repressió judi-
cial ni la revenja política cap a 
la meva persona ni la ideologia 
que represento podrà interfe-
rir, alterar ni perjudicar de cap 
manera l’àmplia programació 
que té previst dur a terme el 
govern municipal». En les seues 
últimes paraules com a alcalde, 
Gas va voler fer repàs a l’obra 

de govern dels darrers 15 anys, 
agraint i posant en valor també 
la tasca dels treballadors i tre-
balladores municipals. «És una 
sensació que no es pot descriu-
re servir al teu poble des de la 
institució més propera a la ciu-
tadania com és un ajuntament».
«Podem dir ben alt que el tre-
ball que s’ha fet aquests anys és 
un bon balanç i la gent que hem 
estat al govern en som respon-

sables però la col·laboració 
sempre ha estat de totes i tots 
i me’n vaig amb la tranquil·litat 
de deixar un equip excel·lent», 
va concloure, abans d’acomia-
dar-se per darrer cop com al-
calde. «Renuncio a l’alcaldia de 
la meua ciutat però esteu ben 
segurs que no renuncio a seguir 
lluitant pel meu poble, la meua 
terra i la independència del meu 
país. Visca Catalunya Lliure».

Nota i foto: Antena Caro

ROQUETES

El president 
d’Esquerra 

Republicana, Oriol 
Junqueras, li va 

agraïr la tasca feta 

Camarles celebrarà el 
Carnaval el 26 de març

L’Ajuntament de Camarles ha 
decidit ajornar per al cap de 
setmana del 25 i 26 de març 
la festa de Carnaval que esta-
va prevista per al febrer atès 
el context sanitari derivat de 
la pandèmia de coronavirus i 
l’alt nivell de contagis de les 
darreres setmanes.
L’objectiu és que el Carnaval 
d’aquest any, s’assembli “al 
màxim” al d’abans de la pan-
dèmia, això sí, tenint clar que 

qui marcarà la pauta sobre 
què es podrà fer i què no serà 
el Procicat.

L’Institut Català de les Dones 
inicia un projecte per a 

reconèixer i visibilitzar dones 
nascudes abans de 1947

L’Institut Català de les Dones, 
adscrit a la conselleria d’Igual-
tat i Feminismes, ha iniciat a 
les comarques de les Terres de 
l’Ebre el projecte “Dones rurals, 
dones de l’Ebre” per visibilitzar i 
reconèixer les aportacions que 
han fet les dones a la societat 
ebrenca i que sovint queden in-
visibilitzades per les dinàmiques 
sexistes i patriarcals. El pro-
jecte es construeix gràcies a la 
col·laboració dels ajuntaments, 
consells comarcals, museus i 
entitats de dones que ja hi han 
començat a treballar aquest 
mes de gener. Les entitats s’en-
carreguen de la recerca i docu-
mentació de la vida de les dones 
amb l’objectiu de reconèixer 
socialment les aportacions fins 
ara massa invisibilitzades. Un 
dels objectius del projecte és 

que les i els joves coneguin les 
dones que han estat referents 
del territori. Per dur a terme 
aquesta iniciativa s’estan cer-
cant dones nascudes al territori 
ebrenc abans de 1947. Es bus-
ca donar a conèixer les contri-
bucions personals i socials en 
totes les branques laborals i del 
coneixement que han aportat a 
la societat. Una comissió terri-
torial realitzarà una selecció de 
les dones que s’incorporen al 
projecte valorant la influència 
de les aportacions al desenvo-
lupament del territori. Després 
començarà el treball de creació 
per donar-les a conèixer. 

Projecte 
“Dones rurals, dones 

de l’Ebre”

Sisco Ollé
serà l’alcalde en 

funcions fins que 
es produeixi la 

proclamació del nou 
alcalde o alcaldessa en 

un ple extraordinari 
el 7 de febrer

L’objectiu, si és 
possible, és que la 
festa s’assembli el 

màxim a les d’abans 
de la pandèmia
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LA RÀPITA

La Ràpita és un dels vuit municipis 
escollits per participar en el projecte 
pilot ‘Decidim’, la plataforma digital 
de participació ciutadana engega-
da per la Xarxa de Governs Transpa-
rents de Catalunya (XGT). Aquesta, 
conjuntament amb les Diputacions 

de Tarragona i Lleida, opta per l’eina 
de programari lliure ‘Decidim’ com a 
prioritària per a la gestió de projectes 
de participació i com a canal per vehi-
cular la participació de la ciutadania. 
Permet millorar la comunicació amb 
els veïns.

La Ràpita esdevé un dels municipis
del projecte pilot ‘Decidim’

Aposta per continuar implementant polítiques ambientals 
i rebutja la proposta de nova llei estatal

El ple de l’Ajuntament de la Rà-
pita, reunit en la primera sessió 
de l’any, va aprovar continuar 
implementant polítiques ambi-
entals i rebutja la proposta de 
nova llei estatal. Amb aquesta 
moció d’ERC, aprovada amb els 
vots a favor d’ERC, JxCAT, mR i 
la regidora no adscrita, i els vots 
en contra del PSC, el consistori 
dona suport al cànon de residus 
de Catalunya i se suma al ma-
nifest en defensa seva, impulsat 
per diferents institucions, enti-
tats i personalitats. Amb la seva 
aprovació, l’Ajuntament rebutja 
la proposta de la ‘Ley de Residu-
os y Suelos Contaminados para 
una Economía Circular’ per-
què posa en risc el model d’èxit 
català, ja que aquesta no té un 
caràcter finalista, i suposa, en 
el cas de Catalunya, retrocedir 
un camí ja recorregut. Aquest 
fet pot tenir uns efectes desin-
centivadors per al món local, de 

manera que s’aturi la progressió 
de creixement per assolir els 
objectius de la Unió Europea 
en matèria de reciclatge i estal-
vi del dipòsit de residus.És per 
això, que l’administració local es 
compromet a defensar l’actual 
sistema de cànon de disposició 
de residus de Catalunya, donant 
suport als programes de reci-
clatge, reducció i reutilització i 
també a l’Agència de Residus de 
Catalunya en l’aplicació del cà-
non.
En el plenari ordinari de gener, 
també es va aprovar, per una-
nimitat, la moció de JxCAT so-
bre els atemptats de Barcelona 
i Cambrils del 17 d’agost. D’altra 
banda, es van rebutjar les dues 
propostes del PSC: una en su-
port a la reforma laboral i el di-
àleg social per la seva incidèn-
cia al món local, i l’altra sobre la 
construcció d’un nou hospital a 
la regió sanitària de l’Ebre.

En el marc del Projecte Inclusiu de l’Es-
cola d’Educació Especial Verge de la 
Cinta, al desembre es va iniciar la col-
laboració amb la Unió Esportiva Rapi-
tenca. Les dues entitats han signat un 
conveni de col·laboració perquè “les 
persones ateses a la Fundació Mercè 

Pla donin suport a les activitats esporti-
ves que es desenvolupen al nostre club. 
Les tasques que realitzaran estaran re-
lacionades amb l’acondicionament de 
material, la preparació d’entrenaments 
amb els nois i noies. També es podran 
incloure altres iniciatives”.

Conveni de col·laboració entre la 
Rapitenca i el CEE Verge de la Cinta

Amb aquesta moció d’ERC, aprovada amb els vots 
a favor d’ERC, JxCAT, mR i la regidora no adscrita, i els vots 

en contra del PSC, el consistori dona suport al cànon de residus de 
Catalunya i se suma al manifest en defensa seva
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ALCANAR

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

Ajuts a 
l’educació 
d’infants i 

joves

S BÀRBARA

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

Responsabilitat 
perquè es ‘facen 

inversions i el 
poble avance’

El Consell Comarcal del 
Montsià, el COPATE (Con-
sorci Polítiques Ambientals 
Terres de l’Ebre)  i l’Ajunta-
ment del Mas de Barberans 
van fer la primera reunió de 
treball per iniciar la redacció 
del projecte de la depuradora 
de la població.
«Un pas molt important per 
al Mas de Barberans i per a 
tot el Montsià que ens per-
metrà millorar la qualitat de 
l’aigua i avançar en matèria 
de sanejament i sostenibili-
tat a la comarca», ha dit Nú-
ria Marco, vicepresidenta i 
consellera comarcal de Medi 
Ambient del Montsià.

Projecte 
de la 

depuradora

Dimarts dia 1 de febrer, es va 
celebrar al Casal Municipal, 
una reunió entre la Comissió 
de Festes i l’Ajuntament de  
Godall en la qual es va acor-
dar poder ajornar els dies de 
celebració dels Carnavals de 
Godall.
L’Ajuntament ha informat que 
“a causa de la situació que es-
tem vivint de pandèmia i per 
preservar el benestar de la po-
blació es va creure convenient 
canviar els dies de Carnaval al 
primer cap de setmana d’abril, 
de l’1 al 5, per tal de poder re-
alitzar les nostres festes que 
ens caracteritzen com a go-
dallencs i godallenques, amb 
més seguretat”.

S’ajorna la 
celebració 

dels Carnavals

“Si es pensen que amb els comentaris maliciosos 
m’atemoriran i canviaré d’opinió no serà així”

L’ajuntament de Santa Bàrbara 
ha enviat la resposta de les di-
ferents al·legacions presentades 
per entitats veïnals, ecologistes i 
també les de caràcter personal, 
en contra de la instal·lació de la 
planta de compostatge projec-
tada per la mercantil Ecompost 
de l’Ebre al terme municipal.
Mentrestant l’alcalde de Santa 
Bàrbara aprofitava per a contes-
tar algunes de les afirmacions 
que el president de l’entitat eco-
logista AMEVESABA oferia dies 
enrere a La Plana Ràdio.
Per l’alcalde, l’ajuntament con-
tinuarà fent la seua feina, com-
plint les normatives i tramitant 
els procediments que arriben: 
“L’ajuntament farà la seua feina 
el millor que pugui i aquí estarem 
l’alcalde i regidors per servir-los 
en el que faci falta com fins ara 
hem fet. Al segle XXI un alcalde 
no fot fer el que li doni la gana, 
s’han de complir les normatives 
i procediments, sigui quina sigui 

SANTA BÀRBARA

l’opinió de cadascú”.
Ollés afirma que en cap mo-
ment ha defensat aquest projec-
te, però li agrada veure les coses 
sense fanatisme analitzant els 
avantatges i inconvenients.
D’altra banda, l’alcalde també 
ha volgut fer referència al fet 
que cap missatge o coacció per 
xarxes socials, evitarà que se 
continuen fent les coses dins la 

SANT JAUME

L’Ajuntament de Sant Jaume 
d’Enveja ha informat esta set-
mana que “ja estem al febrer i 
assenyalem el Carnaval”. Però 
el Carnaval, tal com està la 
situació de pandèmia, no tin-
drà lloc al febrer. Segons ha 
informat l’Ajuntament, es po-
drà gaudir el 9 d’abril, sempre i 
quan es pugui dur a terme. “De 
moment, reserva’t la data: 9 
d’abril, Carnaval a Sant Jaume 
d’Enveja”.

Carnaval, 
el 9 d’abril

Joan Gual té 22 anys i estudia 
“Cuina i Gastronomia” al Cip FP 
de Benicarló. Necessita vots per 
arribar a la fase final d’un presti-
giós concurs de cuina.
Ha estat l’únic candidat de la 
província de Castelló i Tarrago-
na, entre les 50 joves promeses 
de l’alta cuina d’Espanya selec-
cionades pel prestigiós restau-
rant Le Cordon Bleu de Madrid.
La recepta amb què vol arribar 
a la final, consisteix en una base 
de salmó i productes de la seva 
terra, com els llagostins de Vi-
naròs, les carxofes de Benicarló 
i l’oli d’oliva mil·lenari d’Ulldeco-
na. Per arribar a la fase final, en 
Joan necessita el vot popular. 
Es pot fer fins al 3 de març. (cal 
validar el vot al correu).  https://
pr.easypromosapp.com/vote-
me/932298/641090403

Un jove faldut, 
entre les 50 

promeses de 
l’alta cuina Un any més i ja en van tren-

ta-un, Santa Bàrbara ha tornat 
a convocar el concurs litera-
ri, una de les cites importants 
amb la cultura que sol desta-
car-se a les Jornades Culturals 
que arribaran per Sant Jordi 
quan serà la seua inauguració. 
A la web de l’ajuntament ja es 
poden consultar les bases que 
regeixen aquest concurs i que 
no han canviat respecte a l’any 
passat, tot i que el regidor de 
cultura Agustí Espuny sí que 
volia destacar que en el cas que 
el guanyador/a del premi siga 
local, es concedirà l’accèssit 
a la segona millor obra. I és 
que l’any passat, quan va con-
vocar-se el premi de poesia, 
el guanyador fou, per primer 
cop, un jove del poble, Guillem 
Blanch. 
El termini d’admissió dels origi-
nals acabarà el divendres 18 de 
març de 2022, a les 13 hores. 
(La Plana Ràdio)

Concurs 
Literari Sant 

Jordi

ALCANAR

Segons informa l’Ajuntament, 
en les darreres setmanes 
s’han detectat gats ferits amb 
trets de balins a diferents in-
drets del municipi.
Aquestes accions estan pena-
litzades per la llei, són un ma-
tractament animal i un exem-
ple d’incivisme alarmant. 
L’Ajuntament d’Alcanar i l’en-
titat aGOSaGATs “condem-
nem rotundament aquests 
fets”. 
El consistori ja s’ha posat en 
contacte amb la Policia Local 
d’Alcanar per a comunicar els 
fets i  s’han obert diligències. 
Es demana la col.laboració 
ciutadana, en cas de detec-
tar algun comportament que 
atempte contra els drets dels 
animals, cal contactar amb la 
policia. 
“Aquests actes no s’han de re-
petir mai més”.

Alerta 
per gats ferits 

amb trets 
de balins 

S BÀRBARA

legalitat: “M’han enviat E-mails, 
whatsapps per advertir que no 
hauria de signar la llicència am-
biental i que vagi amb compte 
amb les conseqüències”, decla-
rava. I afegia que “Si es pensen 
que amb els comentaris mali-
ciosos m’atemoriran i canviaré 
d’opinió, no serà així”.
En referència a les declaracions 
de què” potser passaria a la his-
tòria com el pitjor alcalde en la 
història de Santa Bàrbara” l’alcal-
de explicava que per a ell, enca-
ra que va arribar-hi de manera 
accidental, ha estat un orgull: 
“La veritat, és que no tinc gens 
d’interés a passar a la història, 
ni per aquest motiu, ni per cap 
altre. Per a mi, és un orgull tre-
ballar pel poble durant el temps 
que siga. El que no passarà serà, 
tal com algú m’havia demanat, 
amagar dins d’un calaix el pro-
jecte, això sí que no passarà”, 
concloïa Ollés.
(Notícia de La Plana Ràdio)

ULLDECONA

MAS DE 
BARBERANS

Si és possible,
es faran 

de l’1 al 5 d’abril

L’alcalde afirma  a La 
Plana Ràdio que 

l’ajuntament seguirà els 
procediments establerts 

i fent les coses de 
manera correcta GODALL
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Els joves de Catalunya, Balears i la regió Occitània, 
protagonistes de l’activitat d’enguany de l’Euroregió

L’Euroregió Pirineus Mediter-
rània, l’organisme transfronte-
rer que aplega la Generalitat de 
Catalunya, el Govern de les Illes 
Balears i la Regió d’Occitània, ha 
decidit crear un Parlament dels 
joves de l’Euroregió, que perme-
trà escoltar les propostes de fu-
tur dels joves d’aquests territoris 
i fer-les arribar a les institucions 
europees. Un organisme de par-
ticipació que es posarà en mar-
xa coincidint amb l’any europeu 
dels joves, impulsat des de les 
institucions de la UE.
Aquest anunci es va fer coincidint 
amb el viatge d’una delegació de 
l’Euroregió a les institucions eu-
ropees a Brussel·les el proppassat 
27 de gener. Aquesta delegació 
estava integrada per Nadia Pelle-
figue, vicepresidenta de la regió 
Occitània; Rosario Sánchez Grau, 
consellera d’Hisenda i Relacions 
Esteriors de les Illes Balears, Vic-
tòria Alsina Burgués, consellera 
d’Acció Exterior i Govern Obert 
de la Generalitat de Catalunya i 
el director general de l’Euroregió 
Pirineus Mediterrània, Xavier Ber-
nard-Sans. Els representants de 
l’Euroregió van mantenir diverses 
reunions d’alt nivell, com les ce-
lebrades amb Elisa Ferreira, Co-

missària europea a la Cohesió i 
Reformes, o amb Apostolos Tzit-
zikostas, President del Comitè de 
les Regions.
La creació d’aquest Parlament, 
anirà acompanyada d’altres ac-
tivitats de l’Euroregió amb els 
joves com a protagonistes, com 
una ambiciosa programació 
d’entrevistes audiovisuals que 
recolliran les opinions i  pro-
postes de molts joves d’aquests 
territoris, o l’organització d’un 
concurs d’iniciatives a les xarxes 
socials vinculades a la dinamit-
zació de llengües com el català 
o l’occità (aranès).
Precisament, un dels objec-
tius estratègics del full de ruta
de l’organisme transfronte-
rer «construir un futur resilient
d’aquí al 2030», és «atorgar un
paper clau als joves a l’Eurore-
gió». Un objectiu que s’emmarca 
en la prioritat de l’Euroregió Pi-
rineus Mediterrània de «millorar
la inclusió social, promovent la
participació i promovent la di-
versitat cultural».
A la foto, Nadie Pellefigue, Ro-
sario Sánchez, Victòria Alsina i
Xavier Bernard-Sans a la reunió
amb la comissària europea Elisa
Ferreira a Brussel·les. (Foto: ACN)

L’EUROREGIÓ

La consellera Victòria Alsina ha afirmat que «els socis de l’Euroregió 
compartim la voluntat de crear una Europa més sostenible, competitiva i 

cooperativa», tot destacant el seu paper clau «per federar i respondre a les 
necessitats dels territoris, i participar a la governança a la Mediterrània en 

els principals programes de cooperació territorial europea»

Els microplàstics del delta de l’Ebre 
es mesuraran amb un sistema 

d’intel·ligència artificial
Un equip de l’IRTA desenvoluparà un 
sistema per identificar els tipus de 
microplàstics que hi ha als ambients 
aquàtics. El projecte s’anomena BI-
O-DISPLAS i compta amb el suport de 
la Fundación Biodiversidad del Ministeri 
per a la Transició Ecològica. La iniciati-
va parteix d’un mostreig d’aigua i sedi-
ments fet en cinc llacunes i un arrossar 
del Delta. “Actualment estem posant 
a punt el mètode per fer l’extracció 
dels microplàstics al laboratori per-
què s’adapti a la tipologia de mostres 
amb què treballem i poder extreure’ls 
de forma correcta”, ha detallat Rosa 
Trobajo, investigadora del projecte. Un 
cop els microplàstics estiguin separats 
de les restes naturals, s’efectuaran el 
recompte i la classificació de les par-
tícules a partir de tres variables: mida, 
color i tipus d’estructura (com ara fi-
bres, fragments o films). El resultat serà 

una taula amb la concentració de polí-
mers en els diferents hàbitats de l’eco-
sistema.
Tot plegat servirà per tenir una primera 
imatge acurada de l’abast dels micro-
plàstics al Delta, una base que obrirà el 
camí a futures línies de monitorització 
i recerca. “Podrem veure, per exemple, 
com afecten a la dinàmica de fluxos 
naturals de l’ecosistema o relacionar la 
seva distribució amb els factors ambi-
entals”, ha apuntat Marta Martínez-Ei-
xargch, investigadora del programa d’ai-
gües marines i continentals de l’IRTA. La 
fotografia completa de la problemàtica 
permetrà, així mateix, deduir quins són 
els possibles orígens dels microplàstics. 
Poden provenir tant de la degradació de 
plàstics més grossos (microplàstics se-
cundaris) com de matèria primera que ja 
és de mida petita (microplàstics prima-
ris). (ACN)

La consellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina, amb l’eurocomissària de Cohesió i Reformes, Elisa Ferreira, a Brussel·les
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  MÉS 
  NOTÍCIES

ULLDECONA 
L’Ajuntament d’Ulldecona ha 
adjudicat les obres de pavi-
mentació de diversos carrers 
al nucli urbà. Concretament, 
trams de l’avinguda Ramón 
Salomón, avinguda Consti-
tució, carrer Felip II i Plaça 
Catalunya. Les obres les durà 
a terme l’empresa “Tecnologia 
de firmes SA” tal com esta-
bleix la mesa de contractació 
un cop examinades les quatre 
propostes presentades i justi-
ficada la viabilitat de l’oferta. 
L’import d’adjudicació és de 
46.978’25 euros. D’altra ban-
da, segons informa el Diari de 
Tarragona, la nova passarel·la 
de vianants sobre el riu Sénia 
ja està pràcticament enlles-
tida. Ajuntaments, genera-
litats catalana i valenciana i 
Mancomunitat de la Taula del 
Sénia treballen per arranjar 
altres ponts i passos històrics 
sobre el riu que es troben en 
mal estat. Els veïns del Barri 
Castell i de Sant Rafel podran 
travessar-la en breu. Una obra 
finançada al cent per cent per 
la Generalitat valenciana.

XERTA 
L’Ajuntament ha informat que 
dilluns passat van començar 
les obres d’arranjament del 
carrer sant Joan i de la placeta 
“Som i Serem”. L’obra consis-
tirà en les següents actuaci-
ons:  Renovació dels serveis 
del carrer (aigua i clavegue-
ram), nova construcció de la 
xarxa d’aigües pluvials amb 
els corresponents embornals, 
reposició del paviment amb 
formigó, arranjament del 
paviment i creació d’un pedrís 
a la placeta “Som i Serem”. 
Els treballs s’han adjudicat 
a l’empresa COVAN OBRES 
PÚBLIQUES SL, per un import 
de 57.127,05€ IVA inclòs i 
tindrà una durada aproximada 
d’un mes.  Aquesta interven-
ció s’ha de realitzar de manera 
urgent ja que fa uns mesos 
es va detectar un trencament 
del col·lector del clavegueram 
del carrer. Mentre es desen-
volupin les obres hi haurà 
afectació en la mobilitat. 

Albert Salvadó: “el Govern prioritza estendre la 
mirada feminista de manera transversal a totes 
les polítiques públiques de les Terres de l’Ebre”

El delegat del Govern a les Ter-
res de l’Ebre, Albert Salvadó, 
ha presidit aquesta setmana la 
reunió del Consell de Direcció 
de l’Administració Territorial de 
la Generalitat del mes de gener, 
en format telemàtic, on s’ha 
començat a treballar en l’im-
puls de les polítiques feminis-
tes i d’igualtat amb els diversos 
departaments, per aprofitar la 
finestra d’oportunitat que s’ha 
generat amb la creació del De-
partament d’Igualtat i Feminis-
mes aquesta legislatura.
En aquest sentit, Albert Salvadó 
ha destacat que l’objectiu del 
Govern és “estendre la mirada 
feminista de manera transversal 
a totes les polítiques públiques 
que duem a terme a les Terres 
de l’Ebre, coordinant-nos els 
diversos departaments per a 
què totes les mesures i acci-
ons que es despleguin estiguin 
impregnades de feminisme i 
donin resposta a les necessi-
tats i demandes de la ciutadania 
ebrenca”.
Així en el Consell de Direcció 
s’ha acordat convocar reunions 
trimestrals de treball i coordi-
nació de les actuacions, pro-
grames i projectes entre els de-
partaments del Govern “perquè 
considerem tenir les condicions 
i la voluntat de convertir les Ter-
res de l’Ebre en referent de les 
polítiques feministes i d’igual-
tat”. En concret, des del Depar-
tament d’Igualtat i Feminismes, 

com ha explicat la coordinado-
ra territorial, Mar Lleixà, la in-
versió prevista per aquest 2022 
és de prop d’1’7 milions d’euros 
entre els principals àmbits d’ac-
tuació. Lleixà ha destacat que 
“el feminisme ha d’impregnar 
totes i cadascuna de les ac-
cions que es despleguin a les 
comarques ebrenques, i que els 
consells de direcció prioritzen 
la mirada feminista liderada pel 
Departament facilitarà aquest 
treball transversal amb la resta 
de departaments del Govern. 
Des d’Igualtat i Feminismes ve-
nim a sacsejar el govern i, per 
això, el treball coordinat amb 
la resta de departaments és 
imprescindible”. Un dels eixos 
principals són les polítiques que 
garanteixin el dret a les cures, 

el dret al temps i la conciliació, 
com el Programa TempsxCures. 
El programa atén infants i ado-
lescents de 0 a 14 anys fora del 
temps escolar, generant temps 
per a les famílies i, especial-
ment, per a les dones, que són 
les que majoritàriament s’en-
carreguen d’aquestes cures.
A les Terres de l’Ebre, el Depar-
tament d’Igualtat i Feminismes 
destina gairebé 465.000 eu-
ros, que han estat transferits 
als municipis d’Amposta i Tor-
tosa -més de 20.000 hab- i 
als quatre consells comarcals, 
per tal d’impulsar aquest ser-
vei adaptat a les necessitats de 
cada municipi, garantint el dret 
a les cures amb equitat territo-
rial i amb serveis de proximitat 
i qualitat.

El Departament 
d’Igualtat i 

Feminismes destina 
prop de 465.000€ 

al Programa 
TempsxCures  a l’Ebre

L’impuls de 
l’Estratègia Nacional 

de Drets Sexuals i 
Reproductius, 

Igualtat i 
Feminismes 
graranteix i 

aprofundeix en drets 
com l’accés a la 

interrupció 
voluntària de 

l’embaràs o el dret a 
l’equitat menstrual 

també a l’Ebre

SOCIETAT

SERCOSA prepara unes Jornades
Tècniques d’Assuts Fluents al març

L’empresa SERCOSA té pre-
vist participar en la propera 
Assamblea General de la PDE 
(Plataforma en Defensa de 
l’Ebre). A més organitzarà unes 
jornades tècniques per tal de 
contrastar estudis sobre els 
possibles efectes de la cons-
trucció de tres nous assuts al 
riu Ebre. Una iniciativa que per 
als responsables de SERCOSA 
potenciaria el desenvolupa-
ment econòmic al voltant del 
riu i que de passada evitaria la 
possible detracció de cabals 
en un futur. El conseller de-
legat de SERCOSA, Xavier Vi-

nyals, va anunciar que l’empresa 
celebrarà a Tortosa, i al mes de 
març, unes Jornades Tècniques 
d’Assuts Fluents en les quals un 
grup d’enginyers i experts en 
obra hidràulica i els rius oferi-
ran informació i dades tècni-
ques per poder així “contrastar 

i debatre opinions sobre les 
conseqüències de la instal·lació 
d’aquest tipus d’assuts”. Amb la 
voluntat d’aportar rigor al debat 
sobre com pot afectar a l’Ebre, 
en observar que actualment “hi 
ha plantejaments sobre aigua i 
sediments que tècnicament no 
se sostenen, d’acord als criteris 
de la comunitat científica”.
L’empresari ha explicat que 
SERCOSA posa en marxa l’ac-
tualització i revisió dels estudis 
d’impacte ambiental de les cen-
trals hidroelèctriques i assuts 
projectats, amb la mateixa fina-
litat: presentar-los i aportar in-

formació i arguments solvents 
per a que el debat sigue serè i 
constructiu. “Els assuts fluents 
no estan aterrats. No retenen 
llims i tampoc gestionen ai-
gua. No són embassaments 
perquè són coses diferents i 
es fan per a una altra utilittat”. 
D’altra banda, informar que la 
CUP promou mocions contra 
la Via Blava de l’Ebre als ajun-
taments d’Alcanar, Móra d’Ebre 
i Tortosa. 
Els cupaires acusen els pro-
motors dels assuts de crear 
“una imatge il·lusòria de res-
ponsabilitat social i ecològica”.

L’empresa vol 
contrastar estudis 

sobre els efectes de la 
construcció de 3 nous 

assuts al riu Ebre

Albert Salvadó, delegat del Govern a les Terres de l’Ebre i Mar Lleixà 
Departament d’Igualtat i Feminismes.
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ALCANAR

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

Ajuts a 
l’educació 
d’infants i 

joves

S BÀRBARA

La Diputació de Tarragona 
ha atorgat un ajut de 2.800 
euros a l’Arxiu Comarcal de 
la Terra Alta per les tasques 
de descripció arxivística dels 
plànols i fotografies del fons 
municipal de l’ajuntament 
de Gandesa. 
La subvenció, sol·licitada i 
concedida durant el 2021 a 
través del Consell Comarcal 
de la Terra Alta, s’ha desti-
nat a la finalització de les 
tasques de descripció amb 
l’objectiu d’acabar el tracta-
ment arxivístic d’aquest fons 
històric municipal. 
D’altra banda, el Consell 
Comarcal de la TerraAlta 
va aprovar el passat mes de 
desembre quatre sol·licituds 
d’ajut per col·laborar amb la 
publicació de llibres d’inte-
rès o temàtica comarcal. Un 
d’aquests llibres és el conte 
‘Sira-cota. La història dels 
instruments perduts’, de 
Susana Ibáñez i Sergi Masip.

Consell 
Comarcal

Mor als 58 anys el senador d’ERC 
i exalcalde Miquel Aubà

Després de no poder superar la 
malaltia que li havien diagnosti-
cat fa gairebé dos anys, ens ha 
deixat el company Miquel Aubà. 
Des d’Esquerra Republicana i 
des de la Federació de l’Ebre 
d’Esquerra Republicana “volem 
transmetre el més sentit condol 
i escalf a la seva família i amics, 
i recordar el seu compromís, 
bonhomia i dedicació per millo-
rar el benestar de la gent. Aubà  
ha estat pagès i viticultor, i ha 
mantingut al llarg de la seva tra-
jectòria vital un gran compromís 
polític i social amb Gandesa, la 
Terra Alta, les Terres de l’Ebre i el 
conjunt del país. Persona afable, 
lluitadora i de consens; entre els 
anys 1999 i 2011 Miquel Aubà 
va ser  alcalde de Gandesa en 

GANDESA

representació d’una candidatu-
ra independent. Des de llavors i 
fins aquesta legislatura ha estat 
cap de l’oposició, donant per 
finalitzada la seva etapa mu-
nicipal el febrer de 2020. A les 
eleccions espanyoles de 2015 es 
va presentar com a cap de llista 
de la demarcació de Tarragona 
d’Esquerra Republicana al Se-
nat i va aconseguir que el partit, 

presentant-se en solitari amb les 
seves sigles, per primera vegada, 
fos el més votat a les Terres de 
l’Ebre i al conjunt de la demarca-
ció en unes eleccions generals.  
Des de llavors i fins avui dia, en 
les tres convocatòries electorals 
següents ha continuat sent el 
cap de llista a senador més vo-
tat, incrementant i millorant els 
resultats a cada elecció, i con-

TERRA ALTA

Entre el 1999 i el 2011 va 
ser alcalde de la capital 

terraltina

vertint-se en la veu de l’Ebre a 
Madrid. Durant aquestes legisla-
tures Aubà sempre va ser el por-
taveu d’Esquerra al Senat a les 
Comissions d’Agricultura Pesca i 
Alimentació; compromès amb la 
lluita per millorar el món agrari. 
Així com formà part d’altres co-
missions parlamentàries”.
”Per tota aquesta feina feta en 
favor d’una Catalunya lliure i re-
publicana, així com per millorar 
la vida de la gent, et recordarem 
sempre, company i senador, Mi-
quel Aubà”. El ministre de Agri-
cultura, Pesca i Alimentació, Luis 
Planas, ha tingut aquesta set-
mana unes paraules en record 
a Miquel Aubà, sumant-se així al 
condol del Senat on es va fer un 
minut de silenci. 
L’Ajuntament de Gandesa, en 
nom de tota la corporació muni-
cipal i de la ciutadania, també ha 
mostrat la seva consternació i ha 
transmès el condol a la família i 
les persones properes.

COMEBE

El COMEBE (Consorci Memo-
rial dels Espais de la Batalla 
de l’Ebre) vol donar un impuls 
enguany als cinc centres d’in-
terpretació que gestiona a la 
Terra Alta. L’objectiu és recu-
perar les xifres de visitants que 
tenien abans de la pandèmia 
(9.031 visites) i fins i tot mi-
llorar-les. Després de perdre 
més de la meitat de visitants 
el 2020 (4.088), l’any passat ja 
es va registrar una clara recu-
peració, amb 7.076 visitants. 
El centre que rep més visites 
és el 115 de Corbera d’Ebre 
(5.594, el 2021). Entre 400 i 
600 visitants van passar pels 
centres Hospitals de Sang de 
Batea, Internacionals a l’Ebre 
de la Fatarella i Veus al Front 
del Pinell de Brai. Soldats a les 
Trinxeres, a Vilalba dels Arcs, 
es va tancar el 2021 i encara 
no s’ha reobert.

Recuperar 
les visites als 
centres de la 

Terra Alta

RIBERA D’EBRE

A Vinebre, dissabte, es va cele-
brar Sant Enric d’Ossó, sant Fill 
de la poablació. Així mateix, a 
la Comarca es va donar aquell 
dia el tret de sortida a la FIO de 
Mora la Nova on els olis de les 
tres Comarques han lluït qua-
litat. L’Expo de la ma del CERE 
Centre d’Estudis de la Ribera 
d’Ebre  feia visibles 17 dones de 
la Ribera d’ Ebre 1 per cada po-
ble riberenc.
“Alcaldesses i regidors i regi-
dores de la Comarca ens van 
acompanyar, convidats pel 
CERE, per fer costat a la me-
mòria i al present.
Finalment, des del Consell Co-
marcal de la Ribera d’Ebre “vo-
lem també, mostrar el nostre 
condol per la pèrdua de dues 
persones Rasqueranes col.labo-
radores nostres l’una a la taula 
de turísme rural, la Lurdes, i el 
president de la cooperativa de 
Rasquera, Ramon. Dos com-
panys de viatge que aquest cap 
de setmana el COVID ens ha 
pres”.

Consell 
Comarcal

ASCÓ

L’Ajuntament d’Ascó va infor-
mar divendres passat de les ac-
tuacions previstes amb l’arran-
jament d’una part dels carrers 
Rojar, Unió i Avinguda Països 
Catalans. 
L’actuació inclou la total pa-
vimentació, renovació de part 
del servei d’aigua potable i de 
l’enllumenat públic, la reposi-
ció de part de la xarxa de plu-
vials així com la renovació de 
la totalitat de les voreres i del 
paviment de la calçada.
La intervenció, segons infor-
mació de l’Ajuntament del mu-
nicipi, pujarà 266.489 € + IVA i 
està previst que finalitzi durant 
aquest mes febrer. 

Arranjament 
d’una part dels 
carrers Rojar, 

Unió i Avinguda 
Països 

Catalans

TIVISSA

El robatori d’un generador elèc-
tric en una pedrera del terme 
municipal de Tivissa ha acabat 
destapant una plantació de ma-
rihuana indoor i ha suposat la 
detenció dels dos presumptes 
responsables, un dels quals ha 
ingressat a la presó per odre ju-
dicial. 
La sostracció de l’aparell i diver-
ses eines de l’explotació va tenir 
lloc el dia 13 de gener passat, 
segons van denunciar els pro-
pietaris. 
Els Mossos van esbrinar que les 
podien trobar en una finca ru-
ral a uns dos quilòmetres de la 
pedrera. 
En el moment de corrobo-
rar-ho al mateix lloc, el dia 25, 
van detectar una forta olor de 
marihuana procedent de l’inte-
rior de l’habitatge. 
L’escorcoll posterior va perme-
tre trobar 1.647 plantes i 164 
quilos de cabdells secs de ma-
rihuana. (ACN)

Troben una 
plantació de 
marihuana 

FLIX

La Reserva Natural de Sebes i 
alguns carrers de Flix han es-
tat l’escenari del nou videoclip 
de Xarim Aresté, que divendres 
passat va publicar ‘Ple d’amor’ 
(RGB Suports, 2021), el primer 
avançament del seu cinquè 
disc ‘Ses entranyes’ que sortirà 
a la venda el proper dia 4 de 
març.
Segons ha informat l’Ajunta-
ment del municipi flixanco, la 
cançó ha sortit acompanyada 
d’un videoclip, gravat a Flix per 
La Mosca de la Tele al gener 
del 2022, en el qual els prota-
gonistes, Xarim Aresté i Llum 
Cubells,  es passegen pel po-
ble que els ha vist créixer amb 
un cor gegant.
La discogràfica assenyala que 
‘Ple d’amor’ parla “del govern 
de les emocions i de la saviesa 
que interpel·la a través de les 
entranyes”.

Videoclip del 
nou tema de 
Xarim Aresté
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Avui, entrevistem el Sr. 
Josep Jorba, fundador 

i gerent de Betravel, una 
agència de viatges catalana 
amb una gran reputació i 
experiència en l’àrea del 
Vallès Occidental i Barcelona 
i que té les seves oficines 
centrals a Sabadell.

Des de fa uns pocs anys, Be-
travel compta, també, amb una 
representació a les Terres de 
l’Ebre, concretament a l’Am-
polla, des d’on ja opera amb   
algunes de les empreses de la 
zona. 
Després de gairebé dos anys 
d’impediments per a poder vi-
atjar amb seguretat, Betravel, 
s’ha plantejat fer un pas enda-
vant per a consolidar-se, defi-
nitivament,  com a referent en 
l’oferta de viatge dels Terres de 
l’Ebre.

Per què les Terres de l’Ebre?
La decisió de plantejar-nos 
operar des d’aquí no va ser una 
decisió presa a la lleugera en 
absolut. Alguns dels integrants 
del nostre equip de professi-
onals,  tenien la seva segona 
residència a l’Ampolla i havien 
observat el dèficit estructural i 
de desproveïment que existeix 
en aquesta zona en alguns sec-
tors,   especialment en el dels 
viatges. Després d’una profun-
da anàlisi, arribem a la con-
clusió que nosaltres podíem 
aportar la nostra experiència i 
el nostre granet  de sorra per a 
contribuir a millorar l’oferta en 
aquesta zona del país.

Quin és, des del seu punt de 
vista, el punt diferencial de 
Betravel?
Al meu entendre Betravel se 
sustenta en 3 pilars bàsics, 
tots ells igual d’importants. 
El primer d’ells és la nostra 
EXPERIÈNCIA. 
Tenim l’aval de més de vint anys 
treballant en el complicat món 
del viatge i amb la sort de fer-
lo amb professionals, alguns 
d’ells amb més de quaranta 
anys de   professió, que saben, 
en tot moment, les coses que 

necessiten els nostres clients i 
saber oferir-los tota mena de 
solucions a l’hora de programar 
un viatge… qualsevol viatge. 
El segon dels nostres pilars és 
el SERVEI. 
No és fàcil afrontar alguns vi-
atges de negocis, en els quals 
una empresa es juga moltíssim 
i en el qual el més petit error 
per part de la seva agència de 
viatges pot tirar  per terra una 
operació vital per a la seva 
companyia. No ens importa si 
el desplaçament és pròxim o 
llunyà, per a Betravel sempre 
és rellevant i en això se centra 
el nostre  equip de professio-
nals. Tampoc és senzill donar-li 
a una família la seguretat i la 
tranquil·litat que requereix la 
planificació i l’organització del 
seu viatge. Tant si és un viatge 
de noces, unes vacances 
en família o un viatge en grup, 
el més crucial per a qualsevol 
client és tenir la certesa que 
no queda res a l’atzar i que 
qualsevol eventualitat ha estat 
contemplada per l’agència amb 
la qual treballa i ha programat 
el seu viatge. Finalment, i 
no menys important, està la 
SERIETAT. 
En la nostra empresa, respo-
nem SEMPRE, i ho dic amb 
majúscules, a qualsevol com-
promís adquirit o a qualsevol 
eventualitat que pugui sorgir en 
un viatge (una pèrdua  d’equi-
patge, una malaltia, l’extravia-
ment de documentació…), en 
fi, qualsevol cosa que pugui 
entelar l’èxit final del viatge dels 
nostres clients.

Parlem dels viatges d’em-
presa
Com ja he comentat anterior-
ment, algunes empreses inver-
teixen una bona part del seu 
capital i de les seves expecta-
tives en els viatges que han de 
realitzar els seus directius o els 
seus equips de vendes/com-
pres. Aquesta inversió és 
molt important per a l’empresa 
i no tan sols pels diners que 
s’inverteix, sinó, per l’important 
que pot  ser per al futur de la 
companyia. 

A Betravel tenim molt clar que 
la nostra obligació és, allibe-
rar els nostres clients dels pe-
tits, però valuosos detalls que 
comporten qualsevol viatge de 
negocis.  Nosaltres ens ocu-
pem de buscar totes les so-
lucions per a aconseguir que 
el viatge sigui el que el client 
desitja i necessita. Així haurà 
de concentrar-se, exclusiva-
ment, en la part comercial del 
seu viatge.

Internet no representa un 
difícil problema, a l’hora 
que un client vulgui contrac-
tar un viatge?
En absolut, sabem que mol-
ta gent, sobretot la gent jove, 
està acostumada a comprar 
els seus viatges a través d’In-
ternet. En molts casos, per es-
talviar,   res o molt poc,  però 
què passa quan aquests clients 
es troben amb un problema?, 
s’extravia el seu equipatge, es 
troben amb una “sobre venda” 
a l’hotel de destinació, o arri-
ben tard  a un enllaç o perden 
el seu avió…, Betravel els ofe-
reix la possibilitat d’adquirir-lo 
a través d’Internet, però en fer-
ho a través de la nostra web, 
d’aquesta manera, Betravel,  es 
responsabilitza de la compra i 
la cobreix com si s’hagués re-
alitzat en les nostres oficines.

Molt interessant, però, quin 
altre tipus de viatges ens 
proposa Betravel?
A part dels viatges de vacances 
que ja hem comentat anterior-
ment, Betravel posa en marxa 
una nova oferta molt ambicio-
sa i inexistent en aquestes ter-
res. Hem planificat una progra-
mació de viatges de proximitat, 
per a gent jubilada o amb temps 
lliure que, amb sortides des de 
Tortosa o qualsevol població 
de la comarca que cobreixi un 
mínim de participants. Podran 
visitar llocs com els Castells 
de Navarra, Cuenca i la Ciutat 
Encantada, la ruta del Quixot 
o desplaçaments d’un sol dia 
com  les visites gastronòmi-
ques a Sant Sadurní, les coves 
de Sant Josep en Vall d’Uixó o 

el circuit dels rellotges de sol 
de Porrera, per posar alguns 
exemples. 
Així mateix, oferirem, periòdi-
cament, la possibilitat d’assistir 
a espectacles o esdeveniments 
esportius a Barcelona, Tarra-
gona, València o Madrid, amb 
desplaçament i  entrades asse-
gurades. D’altra banda, Betravel 
organitza a mesura, qualsevol 
viatge en grup, així com viatges 
exclusius a destins exòtics en 
qualsevol dels cinc continents i 
amb la màxima solvència.

Els desitgem molts èxits.
neralment treballo tot el matí, 
fins a quarts de tres al despatx, 
i a la tarda des de casa.

BETRAVEL
EXPERIÈNCIA,  SERVEI,  
SERIETAT

“ARRIBEM A LA 
CONCLUSIÓ QUE 
NOSALTRES PODÍEM 
APORTAR LA NOSTRA 
EXPERIÈNCIA I EL 
NOSTRE GRANET  
DE SORRA PER 
A CONTRIBUIR A 
MILLORAR L’OFERTA 
EN AQUESTA ZONA”



16 esportsDIARI MÉS EBRE • divendres 4 de febrer / 2022

3A DIVISIÓ  
Ascó-Hospitalet dissabte 17h

1A CATALANA  
Rapitenca-Solsona dissa. 16.30h

2A CATALANA  
Diumenge: Aldeana-M Nova 
(12h); El Perelló-la Sénia 
(12h); Ampolla-Tortosa (17h); 
Amposta-R Bítem (18h); 
Ebre E-Camarles (SUSPÈS)

3A CATALANA  
Dissabte: Amposta-S Bàrbara 
(15.30h); Catalònia-Roque-
tenc (17h); Tortosa-Flix (18h); 
Diumenge: la Cava-Corbera (12 
h); Benissanet-Alcanar (12h), Go-
dall-Olimpic (16h); Gandesa-Rapi-
tenca (16.30h); J i Maria-Ametlla 
(18.15h)

4A CATALANA  
Dissabte: Tivenys-Ginestar 
(15.30h); Fatarella-Masdenverge 
(16h); J i Maria-S Jaume (16h); 
Gandesa-Aldeana (17h); La 
Cava-Perelló (17H). Diumenge: 
Xerta-Camarles (12h), Ebre 
Escola-la Galera (15.30 h); Olim-
pic-Catalònia (16.30h). L’Amet-
lla-Pinell SUS.

NO HI HA 
ENTRENADORS 
Si el futbol ebrenc sempre 
ha importat jugadors de 
Tarragona, ara la nova moda 
és importar entrenadors 
d’aquella zona. A segona 
catalana ja n’hi ha cinc (i 
són de gran qualitat), rècord 
guines històric.  Per trobar 
un entrenador avui a les 
nostres terres no és fàcil; uns 
estan cremats, d’altres volen 
fer anys sabàtics i d’altres no 
es volen complicar la vida. La 
pregunta del milió: perquè 
hi ha 15 bons entrenadors 
ebrencs que estan a l’atur? 
Alguna cosa no quadra, 
¿estem perdent la il·lusió? 
¿no hi ha qualitat? O Són 
els directius responsables 
d’esta situació? Jo crec que 
hi ha una mica de tot. La 
professió d’entrenador és 
cada cop més difícil i cada 
vegada hi ha menys entre-
nadors i els clubs no tenen 
paciència. Una professió d’alt 
voltatge; dormen malament, 
la setmana, si es perd, és 
llarga i, a més, hi ha poques 
salutacions dels directius. 
Són els assenyalats. A tots 
els entrenadors, m’agenollo 
davant d’ells per la seua 
soletat. Jo els comprenc a 
tots. Fa uns dies em deia 
Jordi Fabregat que és una 
professió complicada. I és 
que cada setmana tens 
exigència i molta responsabi-
litat. I el dia que et descuides 
els jugadors t’han fet el llit i 
el club et dona la liquidació. 
Beneïts entrenadors els de 
Tarragona, i els d’aquí. 

CELMA

EL MISSATGE DE 
MANEL SALTOR 
Manel Saltor, president de 
l’Olímpic, va ser un dels con-
vidats dilluns passat a Minut 
91, a Canal Terres de l’Ebre. El 
president morenc va exposar 
quins són els plantejaments 
del club i els que, segons el 
seu punt de vista, hauran de 
seguir els clubs modestos en 
el futur.
Manel va agradar amb el 
seu discurs. Segurament, a 
tothom no. Però ha tingut 
respostes a xarxes socials de 
suport dient que, amb el que 
va dir, marca el camí que s’ha 
de seguir. És un debat etern. 
El problema sempre és de 
paciència. I d’això no n’hi ha. 
La realitat és que cada dia 
costa més trobar gent que 
vulgui sumar-se a una junta 
directiva i, a la vegada, cada 
dia és més complicat trobar 
recursos. Però, després, a 
l’hora de la veritat, tothom 
vol guanyar. I si no es gua-
nya, la culpa és del president 
i dels directius.  Fa anys que 
es planteja que els jugadors 
han de jugar de forma desin-
teressada. Entenc el plante-
jament. Però a casa nostra hi 
ha uns hàbits implantats des 
de fa anys i que no serà fàcil 
canviar-lo. De totes formes, 
ja hi ha casos de jugadors o 
que no cobren o que cobren 
molt poc. Però al final els 
resultats manen. I ningú vol 
quedar per darrera del veí. 
Si l’Olímpic té paciència, en 
uns anys aconseguirà el seu 
plantejament. Però no sé si 
tothom la tindrà. 

MICHEL FC ASCÓ LA PROPERA

“És fàcil xiular a l’Ascó”
L’Ascó va perdre diumenge pas-
sat al camp del Peralada (2-1). 
Partit igualat amb més domini 
dels locals però amb un Ascó 
que va estar ferm en l’aspecte 
defensiu i que al minut 75 es 
va avançar arran d’una pilota 
a l’espai que va aprofitar Sar-
dà per establir el 0-1, amb una 
vaselina. Els asconencs, altre 
cop crítics amb l’arbitratge, es 
van quedar amb 10. A poc del 
final, arran d’un córner, els gi-
ronins van empatar. Va faltar 
més contundència defensiva en 
la jugada. En afegit, una acció 
polèmica va acabar decidint. 
El jugador local que va mar-
car estava en fora de joc, tot i 

que la pilota venia d’un rebot. 
German, tècnic asconenc, va-
lorava el treball de l’equip tot i 
escapar-se altre cop l’opció de 
sumar, que era necessària. El 
mister també afirmava que “és 
molt fàcil xiular a l’Ascó. No ha 
de semblar una excusa però han 
hagut decisions arbitrals que 
ens han perjudicat molt, des de 
fa jornades”. Jerez i Baaqi van 
debutar. L’Ascó, amb moltes ur-
gències, rebrà l’Hospitalet. 

La Rapitenca rebrà demà 
dissabte el Solsona (16.30h)

La Rapitenca no va jugar diu-
menge passat contra el Mo-
llerussa per casos de covid en 
l’equip lleidatà. El partit es recu-
perarà el diumenge dia 27 a les 
12 hores. La lliga, si no hi ha res 
de nou, torna a la Devesa, però 
serà demà dissabte per la tarde. 
La Rapitenca rebrà el Solsona, en 
el primer partit de la segona vol-
ta, amb l’objectiu de fer un punt i 
seguit en la bona ratxa i seguir a 
prop de la primera plaça. Yatma, 
lesionat, i Forés (Covid) són bai-
xa mentre que Oribe és dubte. 

D’altra banda, informar que el 
tècnic del juvenil, Albert For-
cadell, va presentar la dimissió 
després de la derrota al camp 
del S Pere i S Pau. 
El club està treballant per con-
cretar el relleu i es preveu que 
avui es pugue fer oficialment. 
Per tant, no podem avançar el 
nom.

El primer equip del CD Tortosa 
va estrenar patrocini diumenge, 
coincidint amb el derbi contra 
l’Ebre Escola. Es és el cas d’SB 
Immobiliària. Una bona gestió de 
la junta directiva i més en l’època 
actual. El president així va desta-
car-ho en els parlaments abans 
del partit. 
Una empresa de prestigi i que 
serà un impuls per al club en el 
que queda de temporada. 
El Tortosa, que té un jugador a 
prova, visitarà diumenge l’Am-

El CD Tortosa estrena 
patrocinador: SB Immobilària

polla, en un partit que serà 
transmès per Canal Terres de 
l’Ebre, el mateix diumenge 23 h. 

Serà la primera jornada 
de la segona volta

L’Ascó guanyava 0-1 al 
80, a Peralada, però els 

locals van remuntar

Els partits de 
Canal TE: 
Catalònia-Roquetenc

Dissabte 22.30 h // (R.) Diumenge 
7.30h//15.30h//21h.

Ampolla-Tortosa
Diumenge 23 h // (R.) Dilluns 10 h// 

23.55 h  
 

MINUT 91. Dilluns
a les 21.30 hores
Repors amb els gols: Ascó-
Hospitalet; Rapitenca-Solsona; 
Ampolla-Tortosa; Amposta-R 
Bítem; Ebre-Camarles; 
Catalònia-Roquetenc; Gandesa-
Rapitenca; J i Maria-Ametlla 
i Xerta-Camarles. Convidats: 
Fernando Garcia (Rapitenca), 
Zaera (Amposta), J Maria 
Torres (J i Maria) i Enric Ubalde 
(Gandesa).
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La Sénia i el líder Aldeana van 
empatar (2-2). Partit vibrant 
i intens, dels que fan afició. 
Els visitants van tenir més la 
pilota i la Sénia, ben posada, 
va sortir bé a la contra. I va 
gaudir d’un parell d’opcions 
clares al primer temps. El 
marcador es va moure a la 
represa. Els visitants es van 
quedar reclamant una jugada 
i Zaragoza va marcar l’1-0. Va 
haver després una jugada de 
gol anul.lada a la Sénia que va 
ser molt protestada.  Ja al final, 
en una segona meitat amb 
alternatives, Beranuy, que 
tornava a la Sénia, va empatar. 
Però Capi va establir, ja en 
afegit, el 2-1 davant el deliri 
de l’afició. El triomf era vital 
per a les aspiracions senien-
ques d’entrar al play-off. No 
obstant, quan ja passaven uns 
quants minuts, el killer Nacho 
va empatar i llavors foren els 
aldeans els que van celebrar un 
punt sumat in-extremis.
La Sénia, que ja ha descansat, 
segueix invicte a casa, però li 
va quedar un mal cos perquè 
se li van escapar dos punts. 
Manté opcions i seguirà en la 
lluita. L’Aldeana va fer un pas 
més endavant per assegurar 
una de les 3 places del play-off 
d’ascens. Tots dos equips van 
presentar baixes. 
L’Aldeana té un partit pendent 
que disputarà, contra el 
Camarles, el dimecres dia 23 de 
febrer (20 hores). 

SEGONA CATALANA LA SÉNIA 2
ALDEANA 2Triomf balsàmic del 

Tortosa, contra l’Ebre
El Tortosa necessitava la victò-
ria, després de 3 jornades, i va 
obtenir-la, contra l’Ebre Escola 
(2-1). Va ser el derbi de derbis. 
Dos clubs fusionats en el seu 
futbol base s’enfrontaven de 
nou amb els primers equips. 
El Tortosa, tal com era de pre-
veure, va dur d’inici la iniciativa. 
Però l’Ebre, molt intens, va tan-
car bé els espais, buscant sor-
tir amb velocitat a la contra. A 
més, van tenir encert en la pri-
mera ocasió amb un tret de de 
Pep Montesó que va sorprendre 
a Rojas i va entrar pel pal curt. 
El Tortosa va reaccionar, tenint 
més aplom amb el debut del ve-
terà Ñoño. Potser en ocasions 
va ser massa directe i això va 
beneficiar als centrals visitants. 
Una de les poques ocasions que 
el Tortosa va poder combinar 
per dins, va suposar una oportu-
nitat de Joel que va evitar Mar-
co Pino, porter de l’Ebre. A la 
represa, el Tortosa va sortir amb 
una marxa més. Va jugar més a 
camp contrari i, tot i que sen-

se crear ocasions, va tenir més 
presència ofensiva, dominant 
més el joc davant d’un Ebre que 
va baixar la intensitat. Una falta 
penjada per Ñoño va compor-
tar l’empat, amb anticipació de 
Kone. I poc després, un córner 
tret pel local Aleix Salvadó va 
suposar una rematada de Joel 
que va culminar Galera amb el 
2-1. En les dues accions, l’Ebre 
Escola va estar feble al darrera. 
Amb el 2-1 el Tortosa va tenir el 
control del joc però el marca-
dor era incert. En una incursió 
de l’Ebre, centrada d’Albert i De 
la Torre va tocar la pilota amb 
el colze, fent intenció de des-
viar-la. Penal que Roger no va 
apoder transformar perquè li va 
aturar Rojas. Al final, 2-1 i triomf 
molt important per a un Tortosa 
que el necessitava. 

Pas ferm de l’Ampolla, 
a Bítem (1-3)
L’Ampolla va guanyar a Bítem 
i va fer un pas ferm en el cami 
per classificar-se per al play-
off d’ascens (1-3). Té dos partits 
menys, el que ha de jugar a Am-
posta (1 de març) i a casa contra 
l’Ulldecona (23 de febrer). 
A Bítem cal dir que l’Ampolla va 
sortir amb fermesa i va tenir di-
verses ocasions, fallant Carles un 
penal. Amb els minuts el partit 
va igualar-se i els locals també 
van crear dues opcions clares. 
L’Ampolla, buscant espais, va 
avisar amb una altra ocasió i es 
va avançar amb el gol d’Enric. 
A la represa, els ampolleros es 
van acomodar i els de Bítem van 
tenir més convicció, empatant 
Noguera a la sortida d’un córner. 
Els visitants es van quedar amb 
deu. Però van saber reaccionar 
mentre que el Bítem va anar 
de més a menys. L’Ampolla va 
contrarestar els atacs locals i, a 
més, anava fent arribades. Jusi, 
magistralment, de falta directa, 
va marcar l’1-2. I amb el partit 
trencat, l’Ampolla, amb ofici i 

qualitat, va establir l’1-3 amb el 
gol de Joel. Amb els ampolle-
ros va debutar Gabri Vidal, una 
incorporació que apuntala una 
plantilla que a hores d’ara és 
molt competitiva. I que diumen-
ge afronta un partit clau contra 
el Tortosa per estar més a prop 
de les places de play off d’as-
cens. El Bítem, per la seua part, 
acumula 4 derrotes seguides. Ha 
de seguir treballant i competint 
per revertir la situació.
Abans del partit, Emma Ortiz Bel, 
autora del llibre de la història, va 
fer el llançament d’honor.

El Camarles torna a 
guanyar (3-0)
El Camarles, després de 4 derro-
tes, va tornar a guanyar, contra 
el Perelló. A la represa, Bruno (2) 
i Brian van marcar els gols. Amb 
el 0-0, els visitant van protestar 
una jugada de gol anul.lada. 
Alberto López, mister del Ca-
marles: “va ser un partit igualat 
en el que nosaltres vam portar 
tot el pes del joc però en el que 
ells van defensar-se molt bé i 
van dificultar, sobre tot en els 
primers 45 minuts, que puguem 
generar més ocasions. Malgrat 
això, en vam tenir 3 de clares. 
Ell ens van crear una que va atu-
rar el nostre porter. A la represa 
vam buscar trobar més espais i 
del minut 65 al 70 vam fer dos 
gols. Ells van obrir-se i nosaltres 
vam poder fer més mal amb es-
pais. Vam marcar el tercer i vam 
tenir altres ocasions. L’equip,  en 
general, va estar força bé en tots 
els aspectes del joc, amb mol-
ta intensitat. El Perelló va estar 
ben posat en defensa però va 
no li vam deixar crear ocasions. 

Una victòria important. Felicitar 
a tot l’equip pel seu treball. Toca 
continuar per mantenir esta línia 
i tenir al.licients”. El Camarles té 
un partit pendent, a l’Aldea, que 
es recuperarà el dimecres 23 
(20h). 
Des del Perelló parlaven d’un 
partit igualat “amb una primera 
meitat bastant travada amb po-
ques ocasions pels dos equips. 
A la represa, el partit va ser més 
obert i la jugada clau fou amb el 
0-0 quan l’àrbitre ens va anul.lar 
un gol que no vam entendre el 
perquè. L’assistent no va marcar 
res en l’acció. Del 0-1 es va pas-
sar a l’1-0 i vam tenir una fase de 
desconcert que ells van apro-
fitar per fer el segon. Al final va 
arribar el 3-0 que va ser excessiu 
tal com va anar el partit”. 

Cop d’autoritat de 
l’Amposta, a Ulldecona

Els perellonencs van 
protestar un gol 

anul.lat amb el 0-0

Rojas va aturar 
un penal 

al minut 85

L’Ampolla, 
que té dos partits 

menys, rebrà 
diumenge el Tortosa.

Gabri Vidal
va debutar

L’Amposta va golejar al camp de 
l’Ulldecona i va fer un cop d’au-
toritat en el moment decisiu de 
la primera fase (0-4). L’equip va 
ser molt sòlid i va tenir pegada i 
ara referma les seues opcions de 
play-off. 
Xavi Castillejo, tècnic de l’Ullde-
cona: “va ser una derrota dura, 
perquè Teníem altres expecta-
tives. Però dos errors defensius, 
que ells van saber aprofitar, ens 
van costar pràcticament el partit. 
Tothom pot fallar i al final falla 
un equip, el grup. Però ens va-
nafectar. I el 0-3 i el 0-4 ja van 
venir per un tema psicològic. 
L’Amposta va proposar més però 
natros fins el segon gol vam 
aguantar la posició i vam tenir 
alguna opció. Però les errades 
van penalitzar. Queda seguir tre-
ballant amb les cinc finals que 
falten i la classificació ens posa-
rà on ens hagi de posar. Conti-
nuarem treballant per refer-nos i 
no tornar a cometre errades que 
fins ara no havien passat. És fut-

bol i s’ha de mirar avant”.
Ramon Sancho, tècnic de l’Am-
posta, valorava “el partit de 
l’equip, molt complet i amb 
control del joc en moltes fases 
del mateix. Fa setmanes que de-
manàvem a jugadors fer un pas 
avant i esta setmana van fer-lo. 
Molt satisfet de la implicació i 
actitud i destacar l’aportació dels 
que han arribat i també de la res-
ta i dels més joves, tenint molta 
presència de jugadors locals a 
l’equip”. Becerra, aprofitant una 
indecisió local, va fer el 0-1. I a 
la represa, una pèrdua de pilo-
ta falduda va comportar el 0-2, 
ben definit pel propi Becerra. 
Peque i Àlex, de penal, van am-
pliar l’avantatge. Aniceto i Gui-
llem van debutar i Isaac va tornar 
després de la lesió.

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

33
23
19
22
19
23
25
17
17
19
9

17
19
15
23
21
20
28
14
19
24
26

31
27
24
23
21
20
19
18
17
15
14

equip                    GF       GC     PNTS

RESULTATS. 17 jornada

La Sénia-Aldeana            2 - 2
Tortosa-Ebre Escola    2-1
Ulldecona-Amposta      0-4
R Bítem-Ampolla     1-3
Camarles-El Perelló       3-0
M Nova,                 descansava

classificació. 17 jornada

Tots dos 
equips tenen

un partit menys
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3A CATALANA

CATALÒNIA, 5
OLÍMPIC, 1

JESÚS I MARIA, 6
CORBERA, 0

GODALL, 0
AMETLLA, 2

MALESTAR A FLIX

El líder Catalònia va refer-se de 
la derrota al camp de l’Ametlla. 
Va golejar el cuer, l’Olímpic que 
va avançar-se al marcador. Però 
ja abans del descans el Cata va 
remuntar amb el 3-1 i a la re-
presa va ampliar l’avantatge. 
Pau Alegria, mister del Catalò-
nia: “vam fer un molt bon partit, 
remuntant ja abans del descans. 
A la represa vam ampliar l’avan-
tatge i vam sumar minuts tots. 
Vam tenir més ocasions. L’equip 
va reaccionar bé després de la 
derrota. Era important la victòria 
i més davant del proper partit, 
molt complicat contra un rival 
que està en un molt bon estat de 
forma. Gran partit”. Manel Saltor, 
president de l’Olímpic, admetia 
que “el Catalònia, com indica la 
classificació, va ser superior i, tot 
i avançar-nos en el marcador, va 
tenir moltes ocasions. Nosaltres 
seguim limitats, amb moltes bai-
xes, però continuarem lluitant. 
Sabem de les dificultats que te-
nim i si s’acabés baixant, tot i que 
lluitarem fins el final, caldrà ac-
ceptar-ho empre pensant que és 
un projecte a varios anys i que, 
de vegades, un pas enrere és 
bon per fer-ne dos avant”.  

ALCANAR, 2
SANTA BÀRBARA, 4

El Gandesa suma 5 victòries se-
guides. Va superar el Flix amb 
dos gols de Dilla que va tenir 
una lesió muscular.
Ivan Romeu: “vam començar 
força bé però amb els minuts 
vam voler arribar massa ràpid i 
això ens va fer jugar precipitats.  
Malgrat això vam tenir el control 
del joc. La represa va ser total-
ment diferent. Vam tenir més 
paciència, ens vam associar més 
i amb pilota vam estar molt mi-
llor, tenint més espais per dins. 
Potser el Flix va acusar també 
el desgast físic de la primera 
meitat, quan no ens vam deixar 
espais. Van arribar els 2 gols i al-
tres ocasions, deixant la porteria 
a zero”. Lizaso, del Flix: “malgrat 
les adversitats que vam tenir, 
vam fer una molt bona primera 
meitat, tenint el partit controlat. 
A la represa, natros vam baixar 
intensitat i jugadors del Gandesa 
com Gumiel van intervenir més 
i ens van crear més dificultats, 
tenint ells més ocasions. L’1-0 
va venir d’un rebot i ens va fer 
mal. I ja no vam poder reacci-
onar. Novament molt content 
de l’equip en unes setmanes en 
què estem tenint moltes baixes, 

Alejandro Alonso, mister de l’Al-
canar: “el rival no ens va donar 
opció. Va entrar molt bé al partit 
i va controlar el joc, avançant-se 
amb el 0-2 al minut 15. Va tenir 
les idees clares del que volia. Na-
tros cal dir que vam intentar-ho 
i es va lluitar però ens va costar. 
Vam fer l’1-2 però acte seguit 
ens van marcar l’1-3. A la represa 
vam seguir treballant però l’1-4 
ens va afectar, i, tot i que vam 
continuar lluitant i vam marcar el 
2-4, no vam poder ajustar més el 
marcador. Destacar l’actitud. Es-
tem en fase de construcció, més 
apuntalats en l’aspecte defen-
siu però hem de millorar molt. I 
amb això treballarem. Felicitar el 
Santa Bàrbara pel plantejament i 
per la victòria“. Chema, del San-
ta Bàrbara: “vam començar molt 
bé, avançant-nos amb el 0-2 i 
dominant el partit. Amb els mi-
nuts ens vam acomodar una 
mica i l’Alcanar va marcar l’1-2. 
La clau fou fer l’1-3 poc després. 
A la represa ells van arriscar i 
van pressionar més amunt, però 
sense crear ocasions clares. Vam 
tenir encert per marcar l’1-4. A 
mesura que passaven els minuts 
vam baixar i ells van marcar el 
2-4. La sensació era que si ens 
feien el 3-4 podíem haver patir 
però no va arribar. Cal destacar 
la lluita i l’actitud de l’equip i els 
3 punts que són molt importants 
al camp d’un rival directe”. 

Juanjo Agustin, del Godall: “va 
ser un partit molt igualat en el 
que sobre tot la primera meitat 
va ser nostra, amb més domini 
i algunes opcions. Però ens van 
penalitzar les errades i, a més, 
el 0-1 va ser precedit de fora 
de joc. A la represa el partit va 
seguir sent intens i igualat, però 
ja no vam tenir tanta presència 
ofensiva i ells arran d’una altra 
indecisió nostra, ens van fer el 
0-2 que ja va decidir tot i in-
tentar-ho fins el final.  Seguim 
minvats per les baixes, de fet 
vam demanar-se la suspensió 
del partit, però l’Ametlla va dir 
que no. En tot cas, felicito els 
jugadors pel treball”. El Godall 
acumula cinc derrotes segui-
des. Té jugadors a prova i està 
mirant de fer incorporacions. 
Xavi Subirats, de l’Ametlla: “par-
tit molt complicat en el que 
ens vam haver d’adaptar a un 
terreny de joc molt irregular. Al 
primer temps ells van estar més 
posats en les segones jugades, 
sent més directes. No obstant, 
arran d’una bona acció de Luis, 
que va guanyar a l’esquena, va 
assistir a Jordi que va marcar el 
0-1. A la segona part, amb els 
canvis, vam estar millor i vam 
ser més ferms en defensa, te-
nint més sortida. Una jugada de 
Jack i Froi va suposar el 0-2, de 
Luis. Vam aguantar bé en de-
fensa i penso que a la segona 
meitat vam ser bastant supe-
riors”. La Cala fa vuit jornades 
que no perd, segueix creixent.

sobre tot al centre del camp ha-
vent de reubicar a jugadors en 
posicions que no són les seves”.

El J i Maria va goleja un Corbera 
limitat d’efectius i que dos dies 
abans havia jugat un altre par-
tit. Ferreres (2), Jordi (2) i Jona-
tan (2) van marcar, un partit “en 
el que l’equip va posar-li molt 
de ritme al joc i va decidir a la 
primera meitat davant d’un ri-
val que va acusar el fet d’haver 
disputat un partit el divendres 
abans”. Ruben, del Corbera: “va 
ser un partit on vam trobar en 
falta la frescura física perquè ve-
níem de jugar divendres contra 
el Benissanet. A més, aviat, en  
pocs minuts vam rebre dos gols 
i això va pesar molt. Vam acu-
sar molt la falta de intensitat que 
requereix jugar a un camp com 
el del Jesús i Maria i vam acabar 
perdent davant d’un equip que 
proposa un ritme alt de partit i 
no vam poder Contrarestar-ho. 

Per part nostra seguirem treba-
llant per lluitar pel nostre ob-
jectiu i portar el nom del nostre 
club amb orgull i treball”. 

Albert Lizaso, tècnic del Flix, ma-
nifestava que “abans de comen-
çar el partit a Gandesa, l’àrbitre ja 
em va amenaçar dient-me que 
va tenir problemes en un par-
tit de futbol base a Flix i em va 
comentar que al central no li’n 
perdonaria cap i segons el que 
fes  l’expulsaria. Així mateix m’ho 
va dir. No és excusa però l’àrbitre 
va condicionar amb 3 targetes ja 
al primer temps i decisions com 
una cessió al porter quan era 
d’un rebot. Contra això és com-
plicat lluitar”.  

GANDESA, 2
FLIX, 0

LA CAVA, 3
RAPITENCA B, 3
Partit dels que fan afició i em-
pat a 3. Jordi Roca, de la Cava: 
“d’entrada el partit va ser igualat. 
Ens vam avançar però a par-
tir del minut 15 la Rapitenca va 
estar millor que natros i va crear 
ocasions, dos o tres molt clares. 
Quan més patíen vam fer el 2-0, 
de Debon.  Quedava poc per al 
descans i no vam saber gestio-
nar el resultat quan no estaven 
bé, tot i que els 5 minuts d’afe-
git per mi va ser incomprensi-
ble. Chimeno va fer el 2-1 i, de 
penal (el novè en 15 jornades) 
ens van empatar. A la represa, 
vam sortir millor, més intensos 
en les duels. Ells van baixar una 
mica intensitat. Quan vam tenir 
el partit més dominat ens van fer 
el 2-3 i l’equip va traure caràcter. 
Sergi va empatar i vam buscar el 
quart gol, tenint algunes possi-
bilitats, com una de Guille que 
va evitar el seu porter. Ens vam 
deixar dos punts però també cal 
valorar que cada equip va tenir 
una part i natros vam reaccionar 
a la represa”. Xavi Marqués, de la 
Rapitenca: “vam estar força bé a 
la primera meitat, amb una pres-
sió alta i sent dominadors. Però 
en dues accion puntuals ens van 
marcar.  Vam reaccionar i vam 
empatar abans del descans. A la 
segona meitat vam seguir apre-
tant dalt però potser ens vam 
precipitar en les darreres passa-
des. Vam marcar el 2-3 i ells van 
empatar amb el 3-3 que penso 
que fou just”. 

BENISSANET, 0
ROQUETENC 1
Ramon Grau, del Benissanet: 
“partit complicat després de l’es-
forç de dos dies abans al camp 
del Corbera. El Roquetenc va 

avançar-se arran d’un corner i al 
23 ens vam quedar amb deu per 
l’expulsió rigorosa d’un central 
nostre. Fins el descans el partit 
va ser igualat, amb poques oca-
sions. A la represa, vam esgotar 
els canvis i més tard Carlos no 
es va trobar bé i vam haver de 
jugar amb dos menys. No vam 
generar ocasions però cal des-
tacar que defensivament vam 
estar força bé, després d’haver 
jugat dos dies abans. Un 10 per 
tot l’equip per l’esforç”. Miquel 
Campos, del Roquetenc: “nova 
victòria per la mínima fora de 
casa i l’equip encadena 13 partits 
seguits sense conèixer la der-
rota, rendibilitzant molt bé els 
gols marcats. A la primera mei-
tat ens vam avançar amb el 0-1 
i ells van quedar-se amb 10 per 
una expulsió que van protestar. 
Nosaltres vam estar ben posats 
i a la represa vam mantenir la 
intensitat defensiva i controlant 
molt bé la situació, i gaudint de 
3 ocasions claríssimes per sen-
tenciar als peus de Gorka, Lo-

ann i Bouba”. El Roquetenc visita 
demà el Catalònia, en la primera 
jornada de la segona volta. Unic 
equip fins ara que els ha guanyat. 

El Tortosa va guanyar l’Ampos-
ta en el derbi de filials. Un gol 
de Gisbert, avançat el primer 
temps, va valdre el triomf. Òscar 
Rumense, del Tortosa B; “portà-
vem 1 punt en sis jornades, i la 
victòria va ser molt important. 
Va ser un partit dominat per na-
tros però molt igualat. Crec que 
la victòria va ser un resultat just”. 
Cano, de l’Amposta B: “vam anar 
amb moltes baixes. A la primera 
meitat vam jugar més replegats. 
Arran d’una falta, del rebuig ens 
van fer el gol. A la represa vam 
apretar dalt, vam tenir ocasions 
per empatar, si bé ells amb es-
pais les van tenir per marcar el 
segon gol. Amb la situació que 
estàvem sabíem que patíriem 
perquè no teníem gent per re-
frescar l’equip. Felicitar els nois, 
amb jugadors de 15 anys que 
van venir”. L’Amposta, per les 
baixes, va intentar suspendre el 
partit. Cano aclaria que “ens van 
obligar a jugar quan, segons els 
protocols, estàvem en disposició 
de suspendre’l, però els entre-
nadors del Tortosa no van voler. 
Després fou lamentable que per 
intranet, en ser dissabte, no es va 
poder contactar per facilitar la 
documentació. I això va ser així”. 
Per la seua part, la Federació va 
aclarir que Intranet esta opera-
tiu, també en caps de setmana. 
I Rumense va informar que el 
Tortosa B també tenia baixes en-
tre covids i lesions però que van 
decidir jugar perquè, si no, “no 
es jugaria cap partit i després el 
problema és recuperar-los, sem-
pre i quan no sigui un cas extrem 
amb molts positius”. La Federa-
ció ha de decidir amb el gestor 
covid però l’Amposta va recalcar 
que no li van deixar fer la gestió.

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

50
38
35
23
41
38
30
29
28
25
23
16
27
20
23
9

equip                    GF       GC     PNTS

17
20
16
6

20
24
26
21
29
25
29
37
45
48
50
42

40
36
31
31
28
27
27
22
16
15
14
12
10
10
8
2

TORTOSA B, 1
AMPOSTA B, 0
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EQUIP DE LA SETMANA
UE TIVENYS

JO
AQ
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· S’obre procés electoral a Ascó. 
Fins ara no hi ha cap candidat. 
Rumors: pot tornar l’expresi-
dent Miquel Pérez.
· El Roquetenc només ha encai-
xat sis gols. Chapeau per Carlos 
Gilabert, el porter Josué i el tre-
ball defensiu de l’equip.
· Al setembre vaig dir que el 
Tortosa havia de fitxar i així ha 
estat. Ja van 4 fitxatges en un 
mes: Ivan, Noño (Ascó) i els dos 
coreans, Konu i Lee. A la Cava 
fitxarà Eloi Forastero; Adri Alon-
so (Perelló) ja va fitxar. A la Sé-
nia ha fitxat Carlos Gilabert de 
l’Ascó; al R-Bítem, Efren (Rapi-
tenca juvenil); a l’Ametlla, Jack 
Cid (Perelló) i l’Amposta té dues 
altes, Aniceto (exAscó) i Guillem 
(Albí). A les nostres terres hi ha 
altes com a rovellons. I més que 
es gestionen.
· Un equip de 2a catalana viu un 
ambient tens, molt tens. Però 
van guanyar i els jugadors tots 
somreien, petons, abraçades i 
aquí no ha passat res. És el fut-
bol i la vida. Un resultat  ho can-
via tot.
· El Tortosa m’ha decebut. No 
accepten les crítiques; quan tot 
està bé és una bassa d’oli. Al fut-
bol cal saber guanyar i perdre.
· Un jugador que era un fera, un 
play boy autèntic, es va centrar 
arran de la cóvid. Ha fet nòvia 
i ara és un Sant. Una pista per 
saber qui és: milita en un equip 
d’un jugador que té el cotxe 
més bonic del futbol ebrenc.
· En pocs dies un grup organit-
zat, ha assaltat i robat a vesti-

dors del futbol ebrenc. Això pot 
passar més vegades i encara que 
es prenguin decisions perquè no 
passi més, el perill sempre exis-
teix. El meu consell, deixar la 
cartera i el mòbil a casa. Quan 
vaig a córrer no porto res de res 
a sobre.
· Si Camarero va fitxar amb el 
Tortosa va ser per decisió de 
Nacho. Com totes les relacions 
humanes, hi ha moments d’amor 
i de ruptura. Guillermo, segons 
diuen,  va posar barreres i un dia 
va explotar el president i va pren-
dre la gran decisió. Ara la relació 
entre Amores i Nacho és com un 
matrimoni a la lluna de mel, que 
duri. Amores, com diu la paraula, 
és una gran persona. 
· Els veterans del Roquetenc 
tenen més de trenta jugadors, 
entre ells: Bonilla, Marc Alegre, 
Pancràs, Sergi Rodriguez, Toni 
Domingo, Vicent, Marti Poy, Ste-
fan, Toni Marti, Josep Curto, Ra-
mon Benaiges, Nando Crespo, 
Pere Segarra, Alvaro Garcia i el 
fitxatge últim és Guillermo Ca-
marero. A més, Lluís Fornés en-
trena amb aquest equip. El mis-
ter és Àngel Franch. S’ho passen 
bé, expliquen batalletes i si algun 
està passant un mal moment, 
l’animen tots.
· Ethan, porter del Santa Bàrba-
ra, tenia una lesió a l’hombro. El 
mister el va posar de lateral i va 
jugar de meravella.
· Es rumoreja que hi haurà futbol 
a Horta la temporada que ve.
· A Alcanar segueixen sense do-
nar-li la baixa a Ion. 

TOP SECRET

· El líder Catalònia ha marcat 
50 gols: Cristian 7; Escoda i 
Lluís, 5; John 4; Iniesta i Co-
sido 3 i el màxim artiller, Aleix, 
ha batut totes les marques, ja 
amb 17 dianes.
· Sembla un culebró: 9 penals 
xiulats contra La Cava. L’equip, 
però, no perd. Últimes 8 jor-
nades, només una derrota, 
aquesta setmana 300 espec-
tadors al camp. No va agradar 
a La Cava que juguessin 3 del 
primer equip de la Rapitenca. 
Però podien fer-ho, i podien 
haver estat més perquè el pri-
mer equip no va jugar.
· Després de 4 derrotes con-
secutius va sortir el sol, va 
guanyar el Camarles. Mentre 
estigui Bertomeu, l’equip no 
baixarà. Té money per fitxar. 
· Comença el ball pel play off, 

LA JORNADA
pas de gegant de l’Ampolla que 
és tercer i és l’equip que ha ju-
gat menys partits. El Tortosa va 
guanyar el derbi per la mínima. 
Chapeau per a un Ebre Esco-
la que en sis anys ha donat una 
lliçó. No va merèixer perdre. Va 
fallar un penal al 85.
· Amb els nous fitxatges l’Ampos-
ta, va guanyar amb Contundèn-
cia. I Peque i Becerra que no van 
perdonar. L’Amposta pot entrar 
al play off. Ramon Sancho des-
cansa després de tanta tensió.
· Ha sortit del pou el Santa Bàr-
bara, cinc últimes jornades no-
més una derrota i per la mínima 
a Gandesa. El treball de Chema 
es nota.
· Que malament ho passaria el 
Gandesa sense Dilla, ja porta 11 
gols. La nota negativa és que va 
lesionar-se.

· La Sénia guanyava 2-1 als 
minuts finals però l’home gol 
Nacho va empatar. L’equip de 
Serrano, únic invicte a casa.
· Els equips amb més punts su-
mats a 3a catalana últimes sis 
jornades: Gandesa 15, Ametlla 
14, Jesús i Maria, Catalònia i 
Roquetenc 13; Rapitenca 12, 
Santa Bàrbara 10, La Cava 9. .
· Partits pendents de 2a cata-
lana: Amposta-Ampolla (8-2), 
Ampolla-Ulldecona (23-2), 
R Bítem-Móra Nova (27- 2) 
Aldeana-Camarles (23-2). 
De tercera catalana, Alca-
nar-Olimpic i Santa Bàrbara, 
Roquetenc.
· Una plaça gairebé segura 
per als descensos a Quarta és 
l’Olimpic (es van equivocar a 
cessar Joel). Compte que po-
drien baixar fins a tres.

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

NOGUERA
(R Bítem)

RUBEN AZNAR
(Perelló)

ROJAS
(Tortosa)

JONA
(Ulldecona)

ISAAC
(Amposta)

BLANCO
(La Sénia) 

MIRAVENT
(Ascó)

XAVI ANELL
(Aldeana)

PEP MONTESÓ
(Ebre Escola)

BECERRA
(Amposta)

BRUNO
(Camarles)

MARC CUBELLS
(Tortosa B)

OUSMAN
(Masdenverge)

JOAN MARC
(Amposta B)

BOUBA
(Roquetenc)

PAU MARTÍ
(S. Bàrbara)

GERARD PARELLADA
(Ametlla)

MOHA
(Benissanet)

UBALDE
(Gandesa) 

FERRERES
(J i Maria)

CRISTIAN ARASA
(Catalònia)

GUILLEM
(La Cava)

JUSI
(Ampolla)

MARC SABATÉ
(Rapitenca B)

El Tortosa B va sumar un triomf en el derbi de filials/Els tècnics del Catalònia i Roquetenc, Pau i Carlos, han fet la prèvia del partit. 
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Sant Jaume, triomf de la il.lusió

4A CATALANA

CATALÒNIA B, 0
MASDENVERGE, 2

GANDESA B, 5
GINESTAR, 1

El Masdenverge va vèncer al 
camp del Catalònia B en un 
partit que no va decidir-se fins 
avançada la segona meitat. La 
primera cal dir que va ser igua-
lada. El Cata va instal.lar un en-
tramat defensiu al centre del 
camp, amb les línies juntes quan 
no tenia la pilota, i el líder, tot i 
tenir més possessió, no va po-
der  aprofundir. Els locals van 
tenir el control del joc i van estar 
ben posats i intensos, en els du-
els i en les segones jugades. No 
van haver-hi ocasions al primer 
temps, excepte una del local 
Pau als minuts inicials. A la re-
presa, d’entrada, el Cata va fer 
un pas avant i va tenir diverses 
aproximacions, creient en les 
seues possibilitats de guanyar. 
Però tot va canviar al minut 63 
quan un tret del visitant Juan 
Cortés va ser desviat per un de-
fensa local. Fou el 0-1. A partir 
d’aquell instant, i amb gent de 
refresc, el Masdenverge es va 
fer amb el control del joc i va 
jugar a camp contrari. El Cata-
lònia va acusar el gol rebut i va 
baixar intensitat. I el líder, amb 
bon tracte de la pilota, va fer un 
final de partit molt bo, amb molt 
control del joc. El Masdenverge 
va fallar un penal i ja al final, a la 
sortida d’un córner, Carles Soler 
va marcar el 0-2 que va senten-
ciar. Una victòria que fa recupe-
rar sensacions als del Montsià, 
després de la primera derrota de 
la jornada anterior. El Catalònia 
va fer un molt bon partit i va ser 
molt competitiu fins ben entra-
da la represa.

El Gandesa, en una setmana de 

3 partits, va acabar sumant-ne 

6. Dissabte va golejar el Ginestar 

en un duel que va declinar-se del 

seu costat a la segona meitat. A la 

primera, el partit va ser igualat. El 

Gandesa, tot i avançar-se de penal 

al minut 13, i tenir 2 ocasions molt 

clares, no va ser el suficientment 

intens i no li va donar ritme al joc. 

També va ser perquè el Ginestar 

va jugar ben ordenat a la primera 

meitat, esperant al seu camp i di-

ficultant el joc interior del rival. A 

més, els ginestarols van empatar 

amb un gran gol de Manu, amb 

una vaselina, després d’una assis-

tència de Marc (44’). A la represa, el 

partit va perdre ordre des de l’ini-

ci. El Ginestar va voler fer un pas 

avant, esperonat per l’empat del 

final del primer temps. El Gandesa, 

per la seua part, va oferir la seua 

XERTA, 2
EBRE ESCOLA B, 1
El Xerta puja a la tercera pla-
ça després de remuntar contra 
l’Ebre Escola. Del partit, des de 
Xerta comentaven que “sabíem 
que el rival és molt competitiu. 
A més, a la primera meitat, a fa-
vor de vent, es va avançar amb el 
0-1, arran d’una falta, en una ac-
ció aïllada. Va ser important que, 
tot i el vent en contra, vam po-
der combinar diverses jugades i 
arran d’una d’elles vam empatar 
abans del descans. A la represa 
el vent va frenar. Vam seguir sent 
sòlids i arran d’una jugada amb 
un rebot inclós vam capgirar el 
marcador. Poc després va haver 
un penal molt clar que l’àrbitre 
no va xiular. No vam poder de-
cidir amb un tercer gol i l’Ebre, 
amb un joc directe, ens va fer 
patir fins el final, havent de tre-
ballar molt per sumar un triomf 
important. Seguim progressant 
i fem una bona valoració de la 
primera volta, acabant tercers 
i havent visitat equips capda-
vanters com el Masdenverge, 
Ginestar, Gandesa o Camarles i 
havent de jugar a la segona vol-
ta 10 partits a casa i 7 fora”. Miki, 
de l’Ebre Escola: “el partit va ser 
molt disputat. Ens vam avançar, 
però acte seguit, amb un bon 
gol de vaselina, Àngel va empa-
tar. Al descans la sensació era 
que havíem fet més perill. Al final 
primera meitat es va lesionar el 
porter i va jugar el del juvenil. A la 
represa, arran d’un rebot, ens van 
marcar el 2-1. Vam lluitar fins el 
final, i vam tenir vàries ocasions 
per empatar. Penso que mereixi-
em més i ja fa diverses jornades 
que ens passa. Vam competir bé 
contra un equip de dalt i la der-
rota, com en altres partits, fou 
per la mínima”. 

TIVENYS, 2
PINELL, 0
El Tivenys va vèncer dissabte el 
Pinell, equip que venia de jugar 
un altre partit el dijous nit.
De la confrontació, David Mon-
tardit, president del Tivenys, deia 
que “va ser un partit molt intens i 
de futbol directe. Vam sortir molt 
enxufats i ja als primers minuts 
vam estavellar una pilota al pal i 
al quart d’hora, de penal, ens vam 
avançar. Tot i disposar d’algu-
na ocasió més, el resultat fins el 
descans no es va moure. A la se-
gona part els visitants van avan-
çar línies però en defensa vam 
estar infranquejables tot i jugar 
una setmana en un jugador de 
camp a la porteria. I a la contra 
vam disposar de 2-3 ocasions 
claríssimes. Al final en una con-
tra, al límit del fora de joc, vam 
establir el 2-0 definitiu. Victòria 
contra un dels millors equips de 
la categoria”. Blai, delegat del 
Pinell: “no és excusa però és cert 
que vam acusar l’esforç del partit 
anterior. Als 5 minuts, l’àrbitre va 
anul.ar un gol a Velasco per un 
fora de joc dubtós. Del 0-1 es va 
passar, arran d’un penal clar, a l’1-
0. El partit fins el descans, va estar 
igualat, sent molt disputat, amb 
intensitat. A la represa a natros 
ens va passar factura el tema físic 
davant d’un Tivenys que va seguir 
intens en el joc, lluitant molt i 
emportant-se les segones juga-
des. Res a dir a la seua victòria. Ja 
al final, en fora de joc, ens van fer 
el 2-0.  Felicitar al Tivenys perquè 
va merèixer guanyar i també als 
nostres jugadors per l’esforç”. 
Al Pinell hi ha molta indignació 
per haver hagut de jugar dos 
partits en menys de 40 hores. La 
federació va aclarir que si passen 
els dies i dos equips no es posen 
d’acord per recuperar un partit, 
dictamina una data per recupe-
rar-lo però “sempre avisant 8/10 
dies abans als clubs perquè es 
puguin posar d’acord per si no 
els va bé la nova data. Si no hi ha 
cap comunicat, es tira avant amb 
la data fixada per la recuperació 
del partit”.

un gol anul·lat a la primera i un 
penal en la segona. En tot cas, 
millor imatge dels locals. Segui-
rem treballant per aconseguir 
els punts en el pròxim partit”. 
David Torres, del J i Maria: “ens 
vam presentar amb 9 baixes. 
Vam soplir-ho amb 6 juvenils 
dels 14 convocats. Fou un par-
tit que vam afrontar després de 
la persecució que vam viure el 
dijous anterior, a casa, contra el 
Gandesa. Et penses que al futbol 
ho has vit tot i dijous vam veure 
que no. Van haver jugades sur-
realistes. Però vam passar pà-
gina i vam anar amb il.lusió de 
refer-nos. Tot i començar un xic 
dubitatius i que l’Olimpic va fer 

AMETLLA B, 1
EL PERELLÓ B, 0
To, tècnic de l’Ametlla: “important 
victòria per revertir la dinàmica. A 
la primera meitat ells no van dei-
xar espais i va ser complicat cre-
ar a camp contrari. Però ens vam 
avançar, gol de Medrano en una 
acció aïllada. A la represa, a favor 
de vent, vam crear dues o tres 
ocasions. Però arran d’una acció 
del nostre porter, fora de l’àrea, 
fou expulsat. Al 60 ens vam que-
dar amb nou i després, per lesió, 
amb els cavis exhaurits, amb 8. 
Vam defensar-nos bé i vam man-
tenir l’1-0. Destacar Marc Borràs 
que va posar-se sota els pals”. 
Martí del Perelló: “mereíxiem gua-
nyar però vam acusar la falta de 
gol, com en altres jornades. Amb 
superioritat numèrica, vam insistir 
però vam estar negats cara porta”. 

l’1-0, vam empatar aviat. I amb 
els minuts ens vam fer amos del 
partit amb ocasions a la prime-
ra part per fer el segon gol. A la 
represa, als primers minuts, vam 
marcar l’1-2. Ells a la contra van 
tenir una ocasió molt clara, amb 
rematada al pal. Natros vam 
gaudir-ne de 5 ó 6, diverses d’u 
contra u amb el porter. Al final, 3 
punts que ens fan seguir a la part 
alta. La trajectòria és un èxit i 
hem de seguir per intentar repe-
tir els resultats a la segona volta. 
No serà fàcil, però lluitarem per 
assolir-los. L’important és que hi 
ha molts jugadors amb projecció 
que han de ser molt valids per al 
primer equip al futur”. 

millor versió, amb joc combinatiu, 

associació per dins i molta veloci-

tat. En pocs minuts, el gandesans 

van decidir amb 3 gols. El Ginestar, 

a més, es va quedar amb deu. Tot i 

així, va igualar el duel, malgrat re-

bre en la darrera jugada el 5-1. El 

Ginestar ha de passar pàgina: “ens 

van superar a la segona meitat i no-

més queda seguir; ara comença la 

segona volta i falten molts partits”, 

va dir Morales, tècnic del Gines-

tar. El Gandesa va refermar la seua 

condició d’aspirant a l’ascens, amb 

una segona meitat per emmarcar, 

amb moltes virtuts en el seu joc. 

SANT JAUME, 0
CAMARLES B, 4
Florin, del Camarles: “tot i tenir 
el domini i fer arribades, a la pri-
mera meitat ens va costar, fins 
que vam fer el 0-1. A la represa, 
vam tenir més encert, dominant 
la pilota i generant més ocasi-
ons, fent els altres gols. Dos dels 
gols van ser el pròpia porteria. 
Vam donar minuts als jugadors. 
Ja hem de pensar en el proper 
partit, a Xerta, un rival directe”. 

OLÍMPIC B, 1
JESÚS I MARIA B, 2
Emilio Pedrola, de l’Olímpic: 
“partit molt disputat i igualat en 
el que els petits detalls van fer 
decidir el resultat a favor dels 
visitants. A la primera part vam 
sortir molt endollats i en ganes 
de fer un bon partit, fruit d’ai-
xò va arribar el gol local en una 
bona jugada col·lectiva. Poc a 
poc el J i Maria va anar entrant al 
partit i en un xut impressionant 
de fora l’àrea va empatar. A partir 
d’aquí el partit va ser molt igua-
lat i només un inici amb poca 
intensitat nostre va provocar el 
segon gol dels visitants. Natros 
no vam tenir gaires oportunitats 
però si que van haver dues juga-
des molt discutides que podien 
haver fet variar el marcador final: 

ALDEANA B, 3
LA GALERA, 2
Rafel, de l’Aldeana B: “el par-
tit vam començar-lo molt bé, 
abans del primer minut vam fer 
l’1-0 que ens va donar confian-
ça. I a la primera meitat vam es-
tar bé, fent bones circulacions, 
generant ocasions i no deixant 
crear al rival. Al 27 vam marcar 
el 2-0 i vam tenir el control del 
joc. Però al 36 ells de falta di-
recta ens van fer el 2-1 que ens 
va fer mal. A partir d’allí la Ga-
lera va fer un pas avant i abans 
del descans ens van empatar. A 
la represa, als 10 minuts, de pe-
nal, vam marcar el 3-2 i a partir 
d’allí vam gestionar bé el par-
tit, generant ocasions. Va faltar 
matar-lo. Ells van intentar-ho 
però natros vam estar molt bé 
així com el porter juvenil que 
debutava. Resultat curt, victòria 
justa”. David, jugador i treso-
rer de la Galera: “dijous havíem 
jugat contra el Pinell i dissabte 
teníem baixes entre lesionats i 
sancionats i van haver jugadors 
amb molèsties que van haver de 
forçar. Aviat, com en altres par-
tits ens ha passat, el rival va fer 
l’1-0 i després el 2-0, tenint el 
domini. Llavors vam reaccionar 
i Pau, de falta, i Xavier amb un 
tret de fora de l’àrea, van empa-
tar. A la represa, al principi,  l’Al-
deana va tenir bones opcions. I 
l’arbitre ens va xiular un penal 
que natros no vam veure així. 

No és cap excusa però l’àrbitre 
amb el criteri amb les targetes 
i l’expulsió d’un jugador nos-
tre no creiem que estés massa 
encertat. Amb el 3-2, ja no vam 
poder reaccionar i, tot i inten-
tar-ho, no vam poder empatar. 
Seguirem competint. A veure 
quants jugadors podem ser en 
el proper partit i és que jugar-ne 
4 en 12 dies, entre lesions i san-
cions, no és fàcil per a natros”.

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

62
55
41
45
49
53
35
33
31
38
25
25
23
22
25
18
9
15

16
21
20
14
20
32
18
31
26
46
38
31
47
35
38
44
87
40

42
40
36
35
35
35
32
27
24
24
17
16
16
15
14
8
6
5

classificació. 4a.  jornada 16
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** FUTBOL SALA, DIVISIÓ 
D’HONOR. En el derbi del 
Montsià, l’AES la Sénia va cedir 
una derrota contra l’Amposta 
4-7. El CFS Tortosa va sumar 
un triomf molt valuós a la pista 
del Alcoletge (4-5). A la classi-
ficació, els 3 equips estan en 
zona compromesa tot i que 
a tocar de la zona mitjana de 
la taula. La Sénia és onzè (15 
punts), l’Amposta dotzè (13) i 
el Tortosa tretzè (13).
** FUTBOL SALA. LLIGA TER-
RES DE L’EBRE. FF Motors 
AFS Deltebre-TM Tortosa 3-2: 
Campredó-Dertochip 6-2; 
MM AFS Deltebre-CFS Roque-
tes (9-2); Ebre Escola-Inter 
Rasquera 6-2; Toscà-Benifa-
llet 4-0.
** Lliga veterans.  Delta de 
l’Ebre-Ametlla 0-2; Vina-
ròs-Tortosa 2-6; Rapiten-
ca-Amposta 1-1. Roquetenc i 
Rapitenca lideren la taula amb 
22 punts en 9 jornades. 
** El sènior femení de l’Hand-
bol Club Perelló va vèncer a 
Sabadell contra el Pau Casals 
(25-26). Partit d’infart, amb  ad-
versitats, disposant de 9 juga-
dores, però victòria important 
després dels darrers resultats 
negatius. En el proper partit, 
les perellonenques rebran  el 
Santpedor, rival directe.

CLUB VOLEI ROQUETES

El CV Roquetes va perdre per 
0-3 davant el Xàtiva Volei en un 
partit en què els valencians van 
anar per davant al marcador en 
tots els sets. Els roqueteros van 
intentar reaccionar i de fet, ho 
van aconseguir en cadascun 
dels sets, que es van decidir de 
forma ajustada, però no van 
poder acabar de tancar-ne cap. 
La propera jornada serà doble: 
dissabte a Castelló i diumenge 
partit de recuperació a Roque-
tes contra el Club Volei Muro. 
Altres resultats equips del club: 

el sènior B va guanyar al Pan-
teres (3-1). El cadet masculí va 
perdre a Terrassa (3-2). Victòria 
de l’infantil masculí blanc (3-0) 
contra el Vall Hebron. L’infantil 
masculí Blau va superar (3-0) 
el CV Reus. El sènior femení 
va vèncer (3-0) contra el Jau-
me Balmes. L’infantil femení 
Blau va guanyar (0-3) a la pista 
de l’Hospitalet. I el Blanc amb 
el Gavà (3-1). Per la seua part, 
triomf de cadet femení (3-0) i 
derrota ajustada del juvenil fe-
mení (2-3) davant del Volei Prat.

Derrota contra el Xàtiva

HANDBOL
Es va escapar la victòria als 

darrers minuts (22-21)

CLUB HANDBOL AMPOSTA

Breus

Resultats dels equips del 
club: el sènior va pedre a la 
pista del Ribes, per 31-24. A 
l’inici de la represa, els locals 
van decidir amb un avantatge 
de 7 gols que va ser determi-
nant. Tot i el desgast, en els 
darrers minuts es va poder 
maquillar el resultat final. El 
juvenil masculí, en la segona 
fase B, va perdre amb el RCE 
Espanyol per 21-24, en un 
partit en què va tenir opcions 
de victòria fins els darrers mi-
nuts, quan es va decantar a 
favor del conjunt visitant. 
El juvenil femení, en la Copa 
Federació, no va jugar perquè 
el partit fou suspès per covid. 
El cadet masculí va guanyar 
al BM Pau Casals per 40-33. 
Els infantils masculins del 
Centre d’Esports Tortosa, el 
roig i el blanc, tampoc van 
disputar els seus partits per 
les suspensions per casos 
covid.

Ocasió perduda per l’Amposta 
Lagrama a Benidorm, on només 
un fatídic final del matx va fer no 
poder sumar la primera victòria 
de la temporada.
Primer compassos de superiori-
tat a la pista, amb avantatge 2-6, 
dues exclusions simultànies van 
comportar arribar al descans 
amb l’empat a 11 gols.
Segona meitat on l’Amposta va 
ser superior fins al seu equador, 
amb un 15-21. Un altre cop dues 
dubtoses exclusions van fer que 
el Benidorm retallés distàncies i 

fins i tot remuntar el matx, quan 
l’Amposta va fer dos pals no ano-
tant en els darrers tretze minuts.
Final amb el marcador de 22-21, 
que no fou just. Destacar la bona 
actitud, però l’equip ha d’apren-
dre a gestionar el resultat i les 
emocions dintre la pista. La part 
positiva és que es veu una gran 
evolució, la qual cosa fa que 
pensem que no tardarà a arribar 
la victòria. Demà dissabte (19h)  
al pavelló d’esports l’Amposta 
rebrà al Balonmano Almassora, 
tercer classificat.

Centre 
Esports 
Tortosa

Campionat 
de Catalunya 

de Rem

CROSS

Els atletes terraltins, Marina 
Freixa i Adam Maijó, van for-
mar part de la selecció catala-
na a la 104 edició del Campi-
onat d’Espanya individual i per 
federacions que es va disputar 
a Jaén, amb un recorregut de 
més de 10 quilòmetres. Molt 
bona carrera de Marina Frei-
xa, en categoria femenina, 
aguantant en el grup capda-
vanter més de mig cursa i fi-
nalitzant en un brillant onzena 

plaça. Per la seua part, Adam 
Maijó va dominar la cursa de 
principi a fi sempre des de la 
primera posició, marcant el 
ritme que més li convenia. Una 
cursa dominada en la seva to-
talitat per l’atleta de Batea que 
merescudament es va penjar 
la medalla d’or al Campionat 
d’Espanya, amb un temps de 
29:54. 

Nota i foto: Terra Alta Esports

Adam Maijó, campió 
d’Espanya Sub 23

Èxit de l’organització del Cam-
pionat de Catalunya de Rem de 
Llarga Distància que es va cele-
brar el cap de setmana passat a 
la capital del Montsià.
Amb el Club Nàutic de la capital 
del Montsià com a amfitrió, Am-
posta, va acollir per primer cop 
una competició catalana de rem 
de llarga distància. Van partici-
par unes 170 embarcacions de 
clubs catalans i aragonesos.
A més, el club ampostí fou el 
guanyador en la classificació 
per clubs després d’aconseguir 
7 medalles d’or. (Ebredigital.cat)

Futbol femení
A la segona divisió, diumenge 
passat es va disputar el derbi 
ebrenc. La Rapitenca i la Pla-
na van empatar (1-1). Elisabeth 
va avançar a la Plana i Martina 
Pamplona va assolir l’empat en 
els darrers minuts. La Rapitenca 
és cinquena amb 22 punts i la 
Plana, sisena amb 20 i un partit 
menys. 
*En la lliga futbol 7 Terres de 
l’Ebre, els resultats de la jornada 
passada van ser els següents:
Rem Bítem-Gandesa 1-2
Arnes-la Cava 0-0
Femení Alcanar-Roquetenc 3-0
S Jaume-Campredó 3-5
La Plana-Olimpic (ajornat)
La classificació està liderada pel 
Femení Alcanar amb 28 punts. 
El Gandesa és segon amb 25. El 
Perelló, amb 2 partits menys, és 
tercer amb 24. 
**Pel que fa a la categoria ju-
venil primera divisió, l’equip de 
Futbol Formatiu Terres de l’Ebre 
va guanyar al Pontenc per 3-2. 
L’equip que entrena Cristian va 
haver de remuntar en dues oca-
sions i a la represa va aconseguir 
el gol del triomf a través d’Alba 
Bertomeu. L’equip, amb este tri-
omf, és setè amb 27 punts, amb 
un partit menys. Demà rebrà el 
FFB Base Reus. 

L’equip femení júnior del Club 
Tennis Serramar guanya la vital 
eliminatòria contra el C.N.SANT 
CUGAT per 3-2 i puja a la prime-
ra divisió. 
El jugador aleví de l’Escola, Ian 
Barroeta, va arribar a la que serà 
la tercera final d’un Campionat 
de Catalunya.

CT Serramar
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XZINGREDIENTS:
• 250 gr de fideus d´arròs d´a-
quells tipus fetuccine, amples
• 1/4 de bròquil
• 4 dents d´all
• 1 ceba tendra
• un manat de cilantre fresc
• una llima
• un grapat de cacahuets

INGREDIENTS PER A LA SALSA:
• 2 cullerades soperes de tomà-
quet triturat
• 5 cullerades de salsa de soja
• 3 culleradetes de sucre inte-
gral 
• el suc de dues llimes
• 2 culleradetes de miso blanc
• 1 cullerada de salsa picant sri-
racha (optatiu)
• una mica d´aigua
• 400 gr de tofu japonés

PREPARACIÓ:
• Comencem per marinar el 
tofu amb el clàssic trio salsa de 
soja/mirin/vinagre d’arròs. Les 
quantitats serien d´una culle-
rada de cada aproximadament. 
Ho deixem reposar un mínim 
de deu minuts i després el sal-
tegem i el reservem. Escaldem 
el bròquil i el saltegem amb una 
mica d’all i ho reservem.
• Posem aigua a bullir pels fi-

PAD
THAI

deus. Normalment amb cinc mi-
nuts com a màxim aquest tipus 
de fideus estan llestos, però mi-
llor mirar les indicacions del fa-
bricant. Un cop cuits, els passem 
per aigua freda i els reservem. I 
per fer la salsa sofregim primer 
els alls, després la ceba tendra, 
afegim el cilantre picadet i des-
prés tota la resta d´ingredients: 
la salsa de soja, el tomàquet tri-

turat, que també pot ser fregit, 
el sucre, el miso, la salsa picant, 
el suc de llima i una miqueta 
d´aigua.  I que faci xup xup una 
estoneta, entre 10 i 15 minuts a 
foc lent. Després ho barregem 
tot plegat i li donem unes voltes 
en un wok o paella. Servim amb 
una mica més de suc de llima i 
uns quants cacahuets per sobre.
Bon profit!

Recepta
asiàtica
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I M M O B I L I À R I A  / /  T R E B A L L  / /  F O R M A C I Ó / /   S E R V E I S  / /  R E L A X

ORACIÓ A L’ESPERIT SANT
Esperit Sant. Tu que m’aclareixes tot, que il·lumines tots 

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

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

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

aconseguida la gràcia per més difícil que sigui). MJC  

112

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

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Sol i Saturn a Casa II 
posen el focus en el 
sector econòmic. Pe-
ríode de privacions, 
així i tot, en uns me-
sos tot s’anirà posant 
al dia. Pots atraure 
a una persona més 
jove que tu.

aquari
21/01 al 19/02

La teva sensibilitat 
és a flor de pell i 
trobes inspiració 
en les coses més 
quotidianes. Potser 
hauràs d’ocultar 
certa informació per 
tal de no afectar a 
altres persones.

sagitari
23/11 al 21/12

Normalment, ets una 
persona benhumora-
da, així i tot, en aquest 
moment pots expe-
rimentar un temps 
de més serietat o 
excessives reflexions. 
Cerca més espais per 
tu, per desconnectar.

escorpí
24/10 al 22/11

Tocarà tenir una mica 
de paciència amb 
un familiar d’edat 
avançada. Podries 
sentir que t’estàs 
enamorant, però 
encara no ho vols 
admetre doncs tems 
perdre la llibertat.

balança
24/09 al 23/10

Sol i Saturn a Casa 
V inclinen a prendre 
decisions importants 
en l’amor. Això 
pot ser finalitzar 
una relació que no 
funciona o bé entrar 
a una etapa de més 
compromís.

àries
21/03 al 20/04

La lluna creixent 
facilita la gestió 
documental i tràmits 
feixucs. Tens ganes 
de passar més temps 
a l’exterior i passejar. 
Possible trobada 
amistosa que espe-
res fa temps.

cranc
22/06 al 23/07

Activitat al sector 
social amb nous 
contactes, amistats i 
també persones amb 
interès sentimental. 
Podries rebre les 
disculpes d’algú que 
en el seu moment et 
va perjudicar.

verge
24/08 al 23/09

Si tens fills potser 
és el moment de 
tenir una conversa 
seriosa que teníeu 
pendent. Intentes 
reestructurar millor 
la teva vida per te-
nir més temps lliure 
per cuidar-te.

taure
21/04 al 21/05

T’anirà bé gestionar 
la frustració que 
un assumpte et 
produeix. No sempre 
pots sortir-te amb 
la teva. Al sector 
laboral, et poses al 
dia. Sobretot pel que 
fa a la tecnologia.

peixos
20/02 al 20/03

Si normalment ten-
deixes a la improvi-
sació, ara prefereixes 
estructurar millor 
les coses i deixar-les 
ben lligades. Una 
persona de més 
edat que tu, et mos-
tra el seu interès.

lleó
24/07 al 23/08

La salut demana 
que li dediquis 
més temps. Potser 
serà suficient amb 
estructurar millor els 
teus horaris. Oportu-
nitat laboral que pot 
venir d’una persona 
d’edat avançada.

bessons
21/05 al 21/06

Interès per altres 
cultures o llengües. 
Les restriccions min-
ven i vas ampliant 
la teva capacitat de 
maniobra, fent més 
activitats. Oportuni-
tat de tenir un afer 
sexual.

877 075 973

TO
R

TO
SA RELAX

LATINAS,
24 HORAS.
TAMBIÉN
SERVICIO 

A HOTELES Y 
DOMICILIO

SEXO MASAJES Y 
MUCHO MÁS...

CON UNA 
HERMOSA 

LATINA JOVEN

667 250 912

¡Ven a
DISFRUTAR!

TORTOSA

VOLS ANUNCIAR-TE? Aquest és el teu espai privilegiat deAquest és el teu espai privilegiat de PUBLICITAT 977 279 290977 279 290
comercial@mesebre.cat

3 MASAJES 
COMPLETOS

50€ 
9H A 20H

OBLIGACIÓN 
MASCARILLA

643 708 528

OFERTA 
CATALANA

680 239 519

NOVEDAD 

AMPOSTA
HERMOSA RUBIA

110  
DE PECHOS

MUY COMPLACIENTE

Masajes, copas, sexo 
y mucho más...
Somos 4 chicas 
independientes

llama a cualquiera de 
nuestros  numeros

Katalina
643 710 743

Martina
632 146 386

 Skarlet
642 116 300

Melisa 
632 338 796 

I M M O B I L I À R I A
AMPOSTA 

Passatge Guadalajara, zona 
camp de futbol. Pis de lloguer 
de 2 habitacions, amb balcó. 

Parcialment moblat i bons 
acabats. 977 74 33 99.

LA SENIA 
Plaça Catalunya. LLoguer Pis 

ideal parelles, consta de 

menjador amb sortida 
balconada, cuina independent 

equipada, lavabo amb dutxa 
reformat, hab. doble i hab ind. 

661707383

ULLDECONA
Local en lloguer o venda 
de 35m, al carrer major. 

977 25 27 27.

LA RÀPITA
Plaça d’aparcament amb 

traster en lloguer. A l’edifici 
El Mariner, a primera linea de 

mar, al davant 
del Club Nàutic.
Zona molt difícil

d’aparcar a l’estiu. 
977 74 33 99.

MARINA
LA RÀPITA

ES LLOGA
Amarre 

8 metres

674 35 53 49
(Només WhatsApp)

TREBALL
Empresa de serveis en 
constant creixement 
busca personal per a 
treballar a la zona de 

Terres de L’Ebre:
· GEROCULTORS/ES

· AUXILIARS D’INFERMERIA
· NETEJA          · CUINA

· MANTENIMENT
· JARDINERIA

interessats/només 
whatsapp  · 617 702 159



24 anunciDIARI MÉS EBRE • divendres 4 de febrer / 2022

衷心 感谢 большое спасибо


