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Recta final de les obres 
de construcció de 

l’auditori municipal 
d’Alcanar

Les obres de remodelació integral de l’Auditori José Antonio Valls 
han estat molt reivindicades per la ciutadania i pel teixit associatiu 
del municipi, que d’aquí a uns mesos podran començar a gaudir 

d’aquest equipament.
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Ivan Garcia 
és el nou
alcalde

de Roquetes
El republicà Ivan Garcia és el nou alcalde de Roquetes. Va ser 

proclamat dilluns, amb sis vots a favor del plenari, d’ERC, i amb els 
vots en blanc dels dos regidors de Junts, els dos regidors del PSC, 

i el regidor no adscrit. Foto: RC
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Edita: EL PRIMER PAS CONTRA LA PEDERÀSTIA?
El PSOE ha decidit sumar-

se a Podem, ERC i Bildu i 
donar suport a la iniciativa dels 
tres partits que proposa crear 
una comissió d’investigació 
al Congrés sobre els abusos a 
l’Església, amb el vot en contra 
de PP i Vox...
Es tracta d’un primer pas que no 
segueix un criteri “polític”.
Fem una mica de memòria. L’Es-
glésia catòlica xifra en 220 cler-
gues els denunciats per abusos 
des de 2001; recordem el cas dels 
Maristes de Barcelona quan L’any 
2016 Manuel Barbero va destapar 
els casos de pederàstia.  Barbe-
ro  assegura que la conferència 
episcopal se situa en contra per 
obstaculitzar la creació de la co-
missió d’investigació.  “No faran 
res, a no ser que el Papa doni un 
cop d’efecte”. Barbero insisteixen 
en la importància que els delictes 

no prescriguin i demana més re-
cursos i iniciatives perquè les víc-
times aconsegueixin superar els 
traumes que van patir quan eren 
menors d’edat. A Catalunya, el 
síndic de Greuges retreu al Par-
lament que no hagi iniciat encara 
una investigació pròpia.
Per altra banda, fa poques setma-
nes la Fundació ANAR, que és una 
organització sense ànim de lucre 
que ajuda infants i adolescents 
en risc, va publicar un informe i 
si examinem la taula d’esta  fun-
dació dels casos comesos entre 
el 2009 i el 2019, l’última dèca-
da, resulta que només el 0,2% 
dels casos de pederàstia cor-
responen a sacerdots. No seria 
més  lògic  donar suport a Totes 
les víctimes d’abusos a menors 
en general i no només els rela-
cionats amb una organització de 
la societat, com l’Església, perquè 

podria ser que aquesta ni de lluny 
fos la més responsable en aquest 
dissortat afer?
Si examinem la taula de la fun-
dació ANAR dels casos comesos 
entre el 2009 i el 2019, es pot 
veure que el gruix més important 
és en mans dels pares, un 23,3% 
que si se li afegeix la mare (1,4%), 
la parella del pare (0,3%), la parella 
de la mare (5,4%), arribem quasi al 
30% dels casos. Aquí tindríem el 
gruix més rellevant i més terrible. 
Un segon grup està format pels 
companys i amics, que represen-
ten més del 14%, la parella el xicot 
o la xicota (5.6%), els professors 
(3,7%) i els monitors (1%). Després 
hi ha els entorns familiars, els on-
cles, cosins, avis, amics de la famí-
lia, germans, germanastres i altres 
tipus de familiars. També els veïns 
amb un 1%. Atenció els internau-
tes, un 5.9% i els adults sense cap 

EDITORIAL

El Grup d’Investigació en Pato-
logia Oncològica i Bioinformà-
tica (PO&B), ubicat a l’Hospital 
de Tortosa Verge de la Cinta i 
acreditat per l’Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de recerca 
(AGAUR), inicia la investigació 
sobre el comportament dels 
ganglis de l’aixella en el càncer 
de mama i el paper que tenen en 
la disseminació a la resta del cos. 
Tot i que el Projecte Emma ha 
aconseguit l’import de 150.000 
€ que s’havia marcat en un prin-
cipi i ja no es fa campanya pro-
activa per a la recollida de fons, 
encara s’hi continuen rebent 
aportacions solidàries.
Gràcies a això, s’ha contractat 
Laia Reverté Calvet, investiga-
dora postdoctoral, nascuda a la 
Ràpita, i Noèlia Gallardo Borràs, 
investigadora predoctoral, nas-
cuda a Roquetes. Els diners extra 
que s’han aconseguit han servit 
per a incorporar més personal 
investigador i s’utilitzaran per a 
ampliar el nombre de les anàlisis 
genètiques que s’havien plante-
jat al principi. 
Laia Reverté és llicenciada en 
Biotecnologia per la Universi-
tat Rovira i Virgili de Tarragona, 
màster d’Immunologia per la 
Universitat de Barcelona i doc-

tora per l’IRTA-Universitat Autò-
noma de Barcelona. Ha treballat 
a l’IRTA i a l’Institut d’Investiga-
ció Sanitària Pere i Virgili (IISPV). 
Els àmbits principals en què ha 
centrat la seva activitat són el 
desenvolupament d’immunoas-
saigs, assaigs cel·lulars i biosen-
sors i la determinació de perfils 
òmics associats a la progressió 
de malalties víriques.  
Noèlia Gallardo és llicenciada en 
Biologia i màster en Biotecno-
logia Molecular per la Universi-
tat de Barcelona, i des de fa poc 
més de 6 mesos treballa al grup 
de Patologia Oncològica i Bioin-
formàtica. 
Ara per ara, ambdues investiga-
dores col·laboraran a aconseguir 
els objectius científics marcats 
al Projecte Emma en un perí-

ode previst de 3 anys, tot i que 
s’espera tenir-ne resultats pre-
liminars a finals de l’any vinent. 
Actualment,  s’han començat a 
avaluar els marcadors immunes i 
genètics que s’inclouran a l’estu-
di, així com a valorar les pacients 
amb càncer de mama que en 
formaran part. Les mostres de les 
pacients s’obtindran del Biobanc 
de l’Hospital de Tortosa Verge 
de la Cinta, que és un node de 
l’IISPV.
Una part important de la inves-
tigació serà la publicació dels 
resultats que es vagin obtenint; 
d’una banda, per a informar, i 
rendir comptes a la població de 
com s’estan invertint els fons ob-
tinguts i què s’hi està fent; d’una 
altra, per donar a conèixer a la 
comunitat científica els aven-

S’inicia la investigació en càncer de mama del Projecte Emma amb la 
contractació de dues investigadores ebrenques

mena de relació un 9,9%.
Veiem que hi ha molta tela a ta-
llar amb el tema de la pederàstia, 
i que no només hem de posar el 
focus en el 0,2% com a corpora-
ció, cal preguntar-se perquè no 
situa aquest mateix focus, amb 
molta més raó, en els professors 
que són 26 vegades més respon-
sables dels casos de pederàstia 
que la corporació sacerdotal. O 
amb els monitors que multipli-
quen per 5 el nombre de casos, i 
ja no diguem la situació familiar i 
el seu entorn, o el risc que genera 
internet.
La pregunta del milió és: si es té 
tant interès per les víctimes, la 
reparació i evitar els danys de la 
pederàstia, per què en lloc d’ocu-
par-se només del 0,2% no s’ocu-
pen del 99,8%, que continua ben 
viu i sense que ningú actuï col-
lectivament contra ell?

La incorporació d’aquestes investigadores al projecte naix de la solidaritat i el compromís de la ciutadania de les 
Terres de l’Ebre, i de la plena confiança en un projecte propi que ha superat, amb escreix, l’objectiu de 150.000 €

ços que es produeixin durant la 
investigació. La publicació de 
resultats serà cabdal per al re-
coneixement en el seu àmbit i, 
sobretot, per a la contribució 
al coneixement global sobre la 
malaltia, que pot ajudar a crear 
noves línies d’investigació. 
El Projecte Emma és un projec-
te d’investigació que s’emmarca 
en les activitats que impulsa la 
Fundació Doctor Ferran per a la 
investigació biomèdica, que és 
una entitat sense ànim de lucre 
que contribueix a promoure i di-
fondre la investigació científica 
a les Terres de l’Ebre, alhora que 
incentiva activitats docents en el 
camp de la salut i impulsa activi-
tats i programes científics, sani-
taris i culturals, sempre vinculats 
a la millora de la qualitat de vida 
de les persones.
La Fundació es regeix pel com-
promís amb la salut de la ciuta-
dania de les Terres de l’Ebre i les 
seves necessitats; la proximitat 
i la interacció amb la població, 
amb qui manté una escolta ac-
tiva; la responsabilitat respecte a 
la gestió i la presa de decisions, i 
la transparència en tots els pro-
cessos, resultats i rendició de 
comptes dels seus projectes i 
iniciatives.

INSTITUT CATALA DE LA SALUT TERRES DE L’EBRE - FUNDACIÓ DOCTOR FERRAN
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  MÉS 
  NOTÍCIES

FORA LA 
MASCARETA EN 
EXTERIORS 
Europa es treu poc a poc la 
mascareta a l’exterior per la 
millora de la situació epidemio-
lògica. A l’estat espanyol deixa 
de ser obligatòria des d’ahir. 
La supressió d’aquesta norma 
segueix la recomanació del 
Centre Europeu de Prevenció 
i Control de Malalties i l’OMS, 
que aconsellen el seu ús en 
exteriors només en aglomera-
cions. Pel que fa al nostre ter-
ritori, segons dades de Salut, 
ahir dijous es van produir 223 
casos de Covid-19 i una mort. 
La pandèmia va a la baixa;  la 
velocitat de contagi és inferior 
a l’1 (0,63). El risc de rebrot 
també baixa, fins a 2.077 (tot 
i que encara és molt alt). En 
dues setmanes ha baixat més 
de 4.000 punts. Les persones 
ingressades per covid a centres 
del territori són 51. A l’UCI n’hi 
ha 18, 13 per covid.

TORTOSA 
HABILITA EL 
PASSEIG DEL 
BARRI DEL 
CASTELL 
 El nou passeig que l’Ajunta-
ment  ha habilitat al barri del 
Castell uneix el Castell de la 
Suda, des dels Reials Col·legis 
fins a la plaça de l’Absis de la 
Catedral i donarà continuïtat a 
passeig de Ronda del Castell de 
la Suda dels barris de Sant Jau-
me i Remolins. Per completar 
aquest projecte, el consistori 
treballa en l’expropiació de 
les cases de l’Absis i també 
rehabilitarà la pujada la Suda 
pel carrer Felip Neri. L’obra del 
passeig del Castell ha costat 
671.000 euros, una execució 
complicada per les dificultats 
d’accés de gran maquinària, 
però què s’estrena amb “molta 
il·lusió” per “la gran trans-
formació” que suposa per al 
centre històric de la ciutat.

SOCIETAT
El DOGC oficialitza el canvi de nom de la Ràpita

El Diari Oficial de la Generalitat 
(DOGC) ha oficialitzat aquest 
dijous el canvi de nom de Sant 
Carles de la Ràpita, que es passa 
a denominar la Ràpita. El 26 de 
novembre passat el ple munici-
pal va aprovar per majoria abso-
luta l’expedient per fer oficial el 
topònim. Ho va fer d’acord amb 
un informe de l’Institut d’Estudis 
Catalans de juny de 2020 i des-
prés del resultat favorable d’una 
consulta popular que, malgrat 
això, no va aconseguir al 20% 
de participació que el govern 
municipal es va fixar com a vin-
culant. Amb tot, el canvi ha se-
guit endavant i s’ha acabat fent 
efectiva la recuperació del con-
siderat nom històric del munici-
pi “que no s’ha deixat d’utilitzar” 

per part dels seus habitants, se-
gons reconeix el DOGC.
L‘aprovació del canvi ha esde-
vingut definitiva després que no 
s’hagin presentat al·legacions a 
la proposta sotmesa a informa-
ció pública al mateix DOGC i al 
Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona, així com exposat al 
taulell d’anuncis municipal du-
rant 30 dies. Amb la publicació, 

el Govern incorpora aquesta 
modificació al Registre del sec-
tor públic local de Catalunya del 
Departament de la Presidència i 
posa en coneixement de l’Ad-
ministració de l’Estat aquest 
canvi de nom. 
”La Generalitat ha oficialitzat el 
topònim que la ciutadania del 
municipi va decidir de manera 

majoritària i clara en la consulta 
ciutadana, i que la majoria àm-
plia del plenari de l’Ajuntament 
va certificar fa realitat la voluntat 
majoritària dels rapitencs i rapi-
tenques de què el nostre muni-
cipi es digui del nom que soci-
alment utilitzem: la Ràpita”, ha 
celebrat l’alcalde, Josep Capar-
rós. (ACN)

L’aprovació del 
canvi ha esdevingut 

definitiva després que 
no s’hagin presentat 

al·legacions

Conveni de l’Ajuntament de Tortosa
per ampliar la Via Verda fins a la Ràpita

L’Ajuntament de Tortosa ha 
subscrit un conveni de col-
laboració amb institucions 
del territori per ampliar la Via 
Verda de la Vall de Safan des 
d’aquest municipi fins al del-
ta de l’Ebre. El projecte aple-
ga la Diputació de Tarragona 
i els ajuntaments de Tortosa, 

Roquetes, Amposta i la Ràpita. 
L’objectiu és allargar el tram 
practicable per a vianants i 
bicicletes aprofitant part del 
traçat de l’antic ramal fer-
roviari que connectava les 
comarques del Baix Ebre i el 
Montsià, al marge dret del riu 
Ebre. 

Ivan Garcia és escollit nou alcalde de Roquetes
El republicà Ivan Garcia és el 
nou alcalde de Roquetes. El 
fins ara regidor d’Obres Públi-
ques, Serveis i Béns, Turisme, 
Esports i Gestió Ambiental ha 
estat proclamat alcalde aquest 
dilluns, amb sis vots a favor del 
plenari, d’ERC, i amb els vots 
en blanc dels dos regidors de 
Junts, els dos regidors del PSC, 
i el regidor no adscrit. També 
ha optat al càrrec el cap de 
llista de Movem, Antonio Hur-
tado, que ha obtingut dos vots. 
Garcia s’ha compromès a tre-
ballar amb “orgull i responsabi-
litat” i “de manera ferma i ines-
gotable” per la ciutat i tots els 
veïns. “És un somni fet realitat”, 
hadit, després d’agrair la confi-
ança i el suport que ha rebut de 
Paco Gas, a qui pren el relleu 
després de prop de 15 anys a 
l’alcaldia.
Garcia ha agraït que els vots 
en blanc dels grups de Junts, 
el PSC i el regidor no adscrit, 
Joaquim Llopis, hagin permès 

la seva elecció com a alcalde i 
també la confiança i suport dels 
seus companys de partit, des 
dels regidors del govern muni-
cipal a la secció local d’ERC a 
Roquetes. Ivan Garcia ha rebut 
la vara d’alcalde del seu ante-
cessor, Paco Gas, qui ha renun-
ciat a l’alcaldia “per no entorpir” 
el final de mandat, si la justícia 
el torna a citar per la causa de 

desobediència per l’1-O.
El nou alcalde ha assegurat que 
continuarà sent “un més del 
grup” republicà que treballa per 
fer de Roquetes “la ciutat que 
tots volem”. També ha ofert di-
àleg als grups de l’oposició als 
quals ha demanat “actitud posi-
tiva i compromesa”.
Ivan Garcia ha recordat que és 
militant d’ERC des de fa anys 

però que no va ser fins al 2018, 
quan a proposta de Paco Gas 
i Jordi Bausells, va fer un pas 
endavant per formar part de la 
candidatura republicana de Ro-
quetes a les eleccions munici-
pals, “una nova etapa” personal 
i professional que l’ha portat 
a entomar el repte de rellevar 
Paco Gas, com a alcalde i com a 
cap de llista dels pròxims comi-
cis. “Sabia que comportava més 
pressió però soc una persona 
que m’agraden els reptes i ho 
he acceptat amb molta il·lusió i 
molt respecte, sobretot quan el 
teu antecessor és Paco Gas, el 
millor”, ha dit.
Foto: Roquetes Comunicació

Els vots en blanc de 
Junts, PSC i el regidor 
no adscrit permeten 

la proclamació del nou 
alcalde 

L’alcaldessa destaca 
que el projecte 

suposarà un atractiu 
turístic “enorme”

La iniciativa està valorada en 
6,3 milions d’euros, 5 dels 
quals sortiran dels fons Next 
Generation. L’alcaldessa de 
Tortosa, Meritxell Roigé, ha 
destacat que el projecte su-
posarà un atractiu turístic 
“enorme” per a les Terres de 
l’Ebre.
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CONDOLÈNCIA

tortosa

El món docent i artístic de Tortosa, Roquetes i del territori està 
de dol per la prematura mort de Marisa Valls. Una dona de mú-
sica. Marisa ha mort als 55 anys en no poder superar una llar-
ga malaltia. Mestra de música de l’Escola de Música Marcel·lí 
Domingo de Roquetes, professora de la UNED a Tortosa, de 
l’Escola de Teatre d’Amposta... Una persona sempre present en 
els projectes teatrals i culturals del territori. “Trobarem a faltar 
la teua empenta i el teu somriure Marisa”. Durant la setmana 
els missatges a xarxes han estat múltiples i força emotius per 
recordar una persona que ha deixat emprenta, carisma i molt 
de talent. “Mai t’oblidarem, Marisa”. Foto: Cedida

Marisa Valls, una dona de 
música: “et trobarem a faltar”

Entra en vigor el pressupost municipal de 
l’Ajuntament de Tortosa

El pressupost municipal de 
l’Ajuntament de Tortosa ja és 
plenament vigent. Després que 
l’alcaldessa Meritxell Roigé se 
sotmetés el 5 de gener a una 
qüestió de confiança vinculada 
a l’aprovació dels comptes, que 
aleshores no va prosperar, el 
pressupost ha quedat automàti-
cament aprovat en haver finalit-
zat el termini legal d’un mes per 
tal que es presentés un govern 
alternatiu mitjançant una moció 
de censura, opció que no s’ha 
produït. Per este motiu, l’alcal-
dessa ha lamentat, coincidint 
amb la formalització automà-
tica del pressupost, que l’opo-
sició ha fet perdre un mes a la 
ciutadania de Tortosa: “hem pa-
tit, una vegada més, el bloqueig 
a l’acció de govern. Només es 

posen d’acord en oposar-se al 
govern municipal, però són in-
capaços de generar cap acord 
en positiu”. Amb l‘aprovació 
del pressupost, l’Ajuntament de 
Tortosa ja pot disposar dels gai-
rebé 4 M€ de majors ingressos 
previstos per a esta anualitat. 
Recursos que es podran posar 
a disposició de la ciutadania a 
través de diversos serveis. Des 
de Movem Tortosa, en un co-
municat, entre altres qüestions, 
han manifestat que “lamentem 

POLÍTICA

Es va complir 
el termini de la qüestió 

de confiança 

Els Mossos d’Esquadra busquen 
l’autor del robatori d’un cotxe a Am-
posta que va fugir i va abandonar el 
vehicle després de provocar un ac-
cident al centre de Tortosa. 
El vehicle, un Citroën Berlingo, va 
ser furtat amb les claus posades al 
contacte d’un taller mecànic de la 
capital del Montsià. 
Els Mossos van tenir constància de 
que es trobava a Tortosa cap a les 
vuit del vespre. 
El lladre va emprendre la fugida pel 
centre de la ciutat i va patir un acci-
dent, topant contra un altre cotxe, a 
la cruïlla entre l’avinguda de la Ge-
neralitat i el carrer Argentina. 
El vehicle robat va acabar aparei-
xent poc després en un aparcament 
al costat del parc municipal Teodor 
Gonzalez.
(ACN)

Un conductor 
d’un cotxe robat 

a Amposta va 
provocar un 

accident al centre 
de Tortosa La Guàrdia Civil ha desarticulat 

un taller mecànic il·legal ubicat 
als Reguers. Després de conèi-
xer la possible activitat il·lícita, els 
agents es van personar el passat 
dimarts a l’espai on es duien a ter-
me reparacions i manteniment de 
vehicles. 
Durant la inspecció, a banda de 
cotxes que s’estaven arreglant, 
es van localitzar pneumàtics, olis, 
pintures, bateries i motors des-
muntats. 
Més enllà de representar una 
competència deslleial per al sec-
tor perquè no tenien llicència, 
des de la Guàrdia Civil alerten del 
perill que l’activitat suposa per al 
medi natural. 
Els dos responsables del taller 
clandestí han estat denunciats per 
incomplir la normativa de residus, 
seguretat industrial i llicències ad-
ministratives.
(ACN)

Desarticulen un 
taller mecànic 
clandestí als 

Reguers

CONDOLÈNCIA

que els pressupostos s’hagin 
hagut d’aprovar a través d’una 
qüestió de confiança perquè 
l’alcaldessa no hagi volgut ne-
gociar cap proposta que se li 
ha fet des de Movem Tortosa i 
la resta de grups de l’oposició. 
Parla de ‘bloqueig’ i ‘destrucció’ 
cap a l’oposició quan realment 
no ha acceptat cap proposta de 
l’oposició perquè sabia en tot 
moment que el Sr. Faura (ERC) 
mai facilitaria un canvi a Torto-
sa”. 
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** L’AJUNTAMENT demana 
més de 200.000 euros als 
Next Generation per instal-
lar plaques fotovoltaiques a 
quatre edificis municipals. 
Aniran als sostres de les es-
coles Miquel Granell i Agustí 
Barberà, l’Arxiu Comarcal i el 
Pavelló 4. A més, Fussmont 
ha sol·licitat instal·lar-ne una 
a la residència d’avis.

**  ALUMNES de l’Insti-
tut Montsià construeixen 
un aparcament mòbil de 
bicicletes i patinets. S’ha ins-
tal·lat davant de l’edifici del 
Sindicat, ocupa una plaça de 
cotxe i hi caben 8 bicicletes i 
8 patinets. 

** Tretze bars i restaurants 
participen en la Ruta de 
Platerets de la Carxofa. Els 
restauradors d’Amposta 
presenten una oferta de 
platerets amb la carxofa 
com a protagonista, del 17 
al 27 de febrer. Amb cada 
plateret, que tindrà un preu 
de 4 euros, anirà inclosa una 
beguda a escollir pel local. 

BREUSPOLÍTICA
Adam Tomàs es 
presentarà a la reelecció 
com a alcalde
L’alcalde d’Amposta, Adam To-
màs, ha anunciat que es presen-
tarà a la reelecció en les muni-
cipals de l’any que ve. Tot i que 
preveia estar-s’hi només dos 
mandats, Tomàs diu que la pan-
dèmia “ha fet girar sobtadament 
el timó del vaixell municipal” i 
ha frenat projectes que no es 
podran acabar d’executar, si no 
és amb un tercer mandat. L’al-
calde ho ha anunciat en el cicle 
de diàlegs ‘Alcaldes i Universitat’ 
de la facultat de Ciències Polí-
tiques de la Universitat Pompeu 
Fabra. Tomàs va aconseguir una 
aclaparadora majoria absoluta 
en els últims comicis a Ampos-
ta (16 regidors de 21), que “el va 
deixar en estat de xoc”, ha dit. 
L’alcalde ha destacat que el vot 
independentista supera el 65% 
actualment a Amposta, quan fa 
uns anys “era testimonial”. (ACN)

La covid ha frenat 
molts projectes que 

vol finalitzar

Furt amb 
el mètode 
‘sembra’ 
Els Mossos van detenir el pas-
sat 3 de febrer tres homes i una 
dona com a presumptes autors 
d’un delicte de furt i un delic-
te d’estafa. Els fets van succeir 
el mateix dia 3 cap a quarts de 
dues del migdia a l’aparcament 
d’un supermercat d’Amposta, 
on a una dona li van furtar la 
bossa de mà mitjançant el mè-
tode ‘sembra’. Aquest sistema 
consisteix en llençar monedes 
o un altre objecte a terra a prop 
de la víctima per distreure-la i, 
mentrestant, un segon indivi-
du li agafa objectes personals 
de dins del cotxe. Segons els 
Mossos, els autors acostumen 
a buscar víctimes vulnerables, ja 
siguin d’edat avançada o perquè 
han anat soles a comprar. Més 
tard, gestions policials van per-
metre detenir 3 persones que 
havien estat relacionades amb 
el furt d’Amposta. (ACN)

SUCCESSOS
Atorgament 
del Premi 
Nacional de 
Cultura
La Junta de Govern Local de 
dilluns 7 de febrer va aprovar 
sol·licitar al Consell Nacional 
de la Cultura i les Arts (CoNCA) 
l’atorgament del Premi Nacional 
de Cultura a l’artista ampostina 
Mari Chordà. Aquests premis 
són la màxima distinció a totes 
els persones i entitats que tre-
ballen per la projecció cultural 
del país.
Chordà, nascuda a Amposta el 
1942, és artista, escriptora i ac-
tivista feminista ha destacat per 
una llarga trajectòria artística en 
diversos camps, especialment 
en el de la pintura, i amb una 
obra que trencava amb els es-
quemes del seus temps.
Dissabte 29 de gener va ser una 
de les persones reconegudes 
a la primera Nit de la Cultura 
d’Amposta. 

CULTURA
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Entitats ecologistes reclamen més inversions per 
a restauracions ambientals a les zones humides

DELTA DE L’EBRE

L’AMETLLA 
L’Ajuntament ha obert la 
concessió per a l’explotació 
comercial de 14 instal·lacions a 
les platges per les temporades 
de 2022-2026, prorrogable 
2 anys més. Del total de les 
instal·lacions, la meitat són 
per guinguetes amb servei de 
bar, -dues més que els anys 
anteriors-,  i l’altra meitat és 
destinada a activitats turísti-
ques i nàutiques”.

EMD JESÚS 
L’EMD de Jesús va celebrar 
divendres passat un ple 
extraordinari amb un únic punt 
a l’ordre del dia: la presa de 
possessió de Pere Panisello 
Tafalla, nou regidor de l’equip 
de govern de Junts per Jesús. 
Panisello ha agafat el relleu 
de Mònica Sales després de la 
seua renúncia per incompatibi-
litat amb la tasca de portaveu 
de Junts per Catalunya al Par-
lament i serà l’encarregat de 
les àrees de cultura, educació, 
formació, turisme, mitjans de 
comunicació i xarxes socials.

TIVENYS 
 L’Ajuntament, aquesta setma-
na, ha comunicat que “posem 
a disposició del conjunt del 
poble, un espai per poder 
teletreballar, estudiar i també 
espai wifi lliure. Hem habilitat 
amb xarxa wifi pública i gra-
tuïta la sala de plens per tal de 
poder ser utilitzada com espai 
de treball, reunions i altres de-
mandes en l’àmbit emprene-
dor i professional i també lúdic. 
A partir del proper dilluns 14 
de febrer, es podrà disposar 
d’aquest espai”. Els horaris són 
els següents: Dilluns, dimarts, 
dimecres i divendres de 8:30 a 
15:30. Dijous de 10:00 a 15:30.

L’accés no necessitarà 
sol·licitud prèvia i és totalment 
gratuït i obert a tothom.

MÉS 
NOTÍCIES

L’entitat ecologista SEO BirdLi-
fe, juntament amb la Platafor-
ma en Defensa de l’Ebre (PDE) 
i PICampall, ha reclamat més 
restauracions ambientals a les 
zones humides del delta de 
l’Ebre. En el marc d’una acció 
divulgativa, una quarantena de 
persones s’han reunit a l’entorn 
de la bassa de l’Alfacada, al ter-
me de Sant Jaume d’Enveja, per 
reivindicar la importància am-
biental per a la flora i la fauna 
d’aquests espais. Segons Sonia 
Rivaes, representant de SEO 
BirdLife, les mesures anunci-
ades pel Govern sobre la pro-
tecció de les llacunes són “in-
necessàries” i ha assenyalat que 

la protecció de les zones humi-
des ebrenques és “més urgent” 
per garantir les seqüències na-
turals del delta davant la puja-
da del mar o temporals com el 
Gloria.
ACN

Es veuen 
“innecessàries” les 

mesures per conservar 
les llacunes i “més 

urgent” garantir les 
seqüències naturals

“Tota pedra fa paret. La pedra 
seca a Catalunya”

Campredó acull, a l’Espai Cul-
tural La C, l’exposició “Tota 
pedra fa paret. La pedra seca 
a Catalunya” del 4 al 27 de fe-
brer. L’exposició posa en valor 
el patrimoni paisatgístic de l’ar-
quitectura tradicional de pedra 
seca com a element predomi-
nant i identitari de bona part 
dels paisatges rurals de Cata-
lunya i com a patrimoni cultu-
ral immaterial reconegut per la 
UNESCO el 2018. L’exposició, 
produïda per l’Associació per 
la Pedra Seca i l’Arquitectura 
Tradicional (APSAT) i el De-
partament de Cultura, ofereix 
una panoràmica àmplia sobre 

aquest llegat de construccions 
i tècniques, posant èmfasi en 
les variants tipològiques més 
habituals i en la diversitat terri-
torial. Explica, també, la vigèn-
cia actual d’aquesta arquitec-
tura, harmònica amb l’entorn 
natural i sostenible des de tots 
els punts de vista. L’exposició 
es pot visitar: divendres i dis-
sabtes de 18 a 20 h, i diumen-
ges de 10.30 a 12.30 h.

Finalitza la Candelera del retrobament
La Candelera 2022 ja és his-
tòria. El castell de focs d’ar-
tifici de la pirotècnia Tomàs 
d’aquest diumenge al vespre 
va ser el colofó d’unes festes 
marcades per la incertesa i les 
restriccions, però que no Van 
aturar les ganes de xalar que 
tenien les caleres i els caleros, 
sent partícips de tots els actes.
I és que els actes del preludi del 
cap de setmana previ ja feien 
preveure un gran interès per 
viure una Festa Major, que l’any 
passat, la pandèmia va privar 
de viure a l’Ametlla de Mar.
Una Candelera que ha desta-
cat sobretot per mesures com 
la mascareta i pels espectacles 

de tarda. Unes mesures que no 
van privar a la gent de gaudir 
del programa de festes fins a 
darrera hora del diumenge.

La doble quinta de pubilles, 
damisel·les, hereus i quintos i 
quintes també va donar gran 
vistositat als actes i cercaviles. 

A més, la bona climatologia, a 
partir del dia de la Patrona, va 
afavorir la presència de públic a 
tots els actes, ja fossin a l’inte-
rior com a l’exterior. Només el 
fort vent de la vespra va obligar 
a traslladar el pregó i la missa 
major de l’envelat al poliespor-
tiu, per seguretat.
(La Cala Ràdio)

Tot i que s’han 
hagut d’adaptar a la 
pandèmia, les festes 

han comptat amb 
molta participació

Jesús: punt de recàrrega
per a vehicles elèctrics

Endesa X ha posat en marxa 
el primer punt de recàrre-
ga de Jesús amb la presèn-
cia del president de l’EMD, 
Víctor Ferrando. La infraes-
tructura, que es troba a la 

carretera de Xerta i a tocar 
de la carretera C-12 (l’Eix de 
l’Ebre, que va des de Flix fins 
a Amposta), pretén impulsar 
la mobilitat sostenible i de 
zero emissions al territori. 

Campredó acull 
l’exposició, del 4 al 27 

de febrer
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Quina Europa s’imaginen els catalans?
El Govern ho pregunta a la campanya ‘Escolta, Europa’

GOVERN DE CATALUNYA

El Departament d’Acció Exterior i Govern Obert habilita una enquesta per recollir les opinions i demandes
de la ciutadania de Catalunya a la Unió Europea

El Govern de Catalunya ha en-
gegat la campanya ‘Escolta, 
Europa’, una iniciativa per fo-
mentar la  participació de la 
ciutadania catalana a la Confe-
rència sobre el Futur d’Europa 
(CoFoE) i per fer sentir la veu 
de Catalunya a les institucions 
europees. La CoFoE és un pro-
cés de participació ciutadana a 
escala europea impulsat per la 
Comissió Europea, el Parlament 
Europeu i el Consell de la Unió 
Europea que té per objectiu 
promoure que els ciutadans eu-
ropeus, i especialment els més 
joves, opinin i facin propostes 
sobre què n’esperen de la Unió 
Europea, així com dels seus 
desafiaments i prioritats princi-
pals a mitjà i a llarg termini. 

Davant d’aquesta crida europea, 
el Departament d’Acció Exterior 
i Govern Obert s’ha compromès 
a  incentivar aquest gran debat 
ciutadà i ha habilitat un espai al 
Portal de participació ciutadana 
de la Generalitat de Catalunya 
(participa.gencat.cat/futur-europa). 
La ciutadania catalana hi pot 
traslladar telemàticament les 
seves opinions i demandes 
perquè el Govern les tingui 
en compte a l’hora de fer 
arribar la veu de Catalunya 
per construir el futur d’Europa 
i definir en un informe el 

seu posicionament davant 
la CoFoE. Els ciutadans que 
vulguin també poden aportar 
les seves idees i propostes sobre 
el futur d’Europa a través de la 
plataforma digital multilingüe 
que han habilitat les pròpies 
institucions europees.

Segons la consellera d’Acció 
Exterior i Govern Obert, Victò-
ria Alsina, la Conferència sobre 
el Futur d’Europa brinda “una 
oportunitat històrica per fer 
sentir la veu de Catalunya al 
continent i per posicionar-nos 
sobre els grans temes que pre-
ocupen als europeus i, per tant, 
als catalans”. Alhora, aquest 
gran debat ciutadà a escala eu-
ropea possibilita acostar a la 
ciutadania catalana el projecte 

Amb l’objectiu de promoure 
espais de discussió i refle-
xió, el Departament encap-
çalat per Victòria Alsina, en 
col·laboració amb altres de-
partaments del Govern, ha 
fet arribar arreu del territori 
un cicle de set taules rodo-
nes temàtiques per analitzar 
els grans temes plantejats 
per la Conferència, com ara 
el medi ambient, l’econo-
mia, la salut, l’educació, la 
democràcia europea o els 
processos migratoris. També 

Apropar el debat europeu 
arreu del país

s’hi han afegit qüestions que 
afecten particularment els 
ciutadans de Catalunya, com 
ara l’ús del català a la Unió 
Europea. Aquestes conferèn-
cies, celebrades en format 
híbrid en seus d’universitats 
i centres de recerca del país, 
han  passat per totes les ve-
gueries de Catalunya i s’han 
celebrat entre els mesos de 
desembre de 2021 i gener i 
febrer de 2022. Els debats 
han acompanyat de manera 
paral·lela el procés participa-

tiu i han aportat dades i argu-
ments a la ciutadania perquè 
pugui participar de manera 
informada en la CoFoE.

Aquesta campanya del Govern 
de Catalunya dona resposta 
a la declaració conjunta que 
les presidències del Parlament 
Europeu, la Comissió Europea 
i el Consell de la UE van signar 
el març de 2021, que feia una 
crida a tots els territoris de la 
UE a promoure espais de de-
bat i discussió en relació amb 

La consellera Victòria 
Alsina veu en la 

Conferència sobre 
el Futur d’Europa 

“una oportunitat per 
fer sentir la veu de 

Catalunya i que Europa 
escolti els catalans”

La ciutadania pot traslladar telemàticament 
les seves opinions i demandes 
sobre el futur d’Europa al web 

participa.gencat.cat/futur-europa

La consellera Alsina, en una de les taules rodones que s’han celebrat arreu del territori. En aquest cas, a la Universitat 
de Girona. Foto: Eva Guillamet/Departament d’Acció Exterior i Govern Obert

europeu. “El nostre futur com 
a ciutadans catalans és a Euro-
pa, per ser presents al món,  per 
projectar-nos a l’exterior i per 
participar dels grans reptes glo-
bals”, afirma Alsina, que afegeix 
que, per fer-ho, “cal que Europa 
ens escolti”.

En aquest sentit, l’eslògan de 
la campanya, “Escolta, Europa”, 
que parafraseja el famós poe-
ma de Joan Maragall, “apel·la a 

aquesta necessitat que la ciu-
tadania catalana jugui un pa-
per actiu en el futur d’Europa”, 
diu la consellera. Per a la titular 
d’Acció Exterior  i Govern Obert, 

“Catalunya sense vocació eu-
ropea està abocada a fracassar, 
però també Europa si no té en 
compte les aspiracions de naci-
ons sense Estat com la nostra”.

els diferents àmbits prioritaris 
per a la Conferència. En aquest 
sentit, l’11 de maig de 2021 el 
Govern ja va aprovar un acord 

de Govern que plasmava la 
voluntat de l’Executiu de par-
ticipar i donar suport a la ini-
ciativa des de Catalunya.
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  MÉS 
  NOTÍCIES

CONSELL DE 
GOVERNS 
LOCALS 
El Consell de Governs Locals és 
una institució de la Generalitat 
de Catalunya. En aquest òrgan 
són representats els municipis 
i les vegueries de Catalunya 
de manera proporcional a la 
població i el territori. La funció 
del consell és representar 
els interessos dels municipis 
i vegueries, participar en la 
tramitació parlamentària de 
les iniciatives legislatives que 
afecten les administracions 
locals. Les Terres de l’Ebre 
aporten 7 representants al 
Consell de Governs Locals de 
Catalunya. Són els alcaldes i al-
caldesses de La Sénia, Móra la 
Nova, Pinell de Brai, Benifallet, 
Sant Jaume d’Enveja, Aldover 
i Gandesa. A la imatge, l’al-
caldessa de Benifallet, Mercè 
Pedret i Ramos.

JORNADES 
D’ETNOLOGIA  
La directora general de Cultura 
Popular i Associacionisme 
Cultural, Adelaida Moya, junta-
ment amb l’alcalde d’Amposta 
i president del Consorci del 
Museu de les Terres de l’Ebre, 
Adam Tomàs, van presentar 
les actes digitals de la Jornada 
d’Etnologia de les Terres de 
l’Ebre. En concret, es tracta 
de les edicions de la desena a 
dissentena, que corresponen a 
les darreres jornades convoca-
des entre els anys 2010 i 2019, 
i que han estat editades pel 
Departament de Cultura i el 
Museu de les Terres de l’Ebre.
La Jornada d’Etnologia és itine-
rant a les quatre comarques 
ebrenques.

Arranjament camí Vell Tortosa-Amposta
La Regidoria d’Acció Urbana i 
Rural ha iniciat aquesta setma-
na els treballs d’arranjament del 
camí vell entre Tortosa i Am-
posta. S’han efectuat treballs de 
neteja dels laterals i desbrossa-
ment de rames que obstaculit-
zaven part de la via i dificulta-
ven  tant la visibilitat com el pas 
dels vehicles. Amb l’aportació 
de terres per la base, s’han apli-
cat dos capes de reg asfàltic, 
per la posterior compactació 
del camí de 1700 metres line-
als i de 4, 5 metres d’amplada. 
Pepe Caballé Regidor d’Acció 
Urbana i Rural de l’Ajuntament 
de l’Aldea: “Com a regidor, des 
del primer dia que vam entrar a 
govern, vam començar a tre-
ballar la problemàtica que tení-
em amb els camins municipals. 

Actualment tenim una xarxa de 
camins de més de 90 kilòme-
tres al municipi, dels quals ja 
hem arranjat més de 45 camins, 
però encara ens queden alguns 
per arranjar. Aquest 2022 hem 
començat arranjant el camí 
vell Tortosa-Amposta (1.700 
metres lineals), un camí molt 
deteriorat en tots els aspectes, 
també hem arranjat el camí de 
Miguelitos i Miguelitos R-2. Per 

als propers mesos arranjarem el 
Camí Pla de Sol, entre altres, el 
qual es realitzarà en dos fases, 
la primera sobre el mes de Juny 
i la segona sobre el mes d’Oc-
tubre. Tots aquests camins són 
arranjats en reg asfàltic, molts 
en dos capes i altres en tres. Ens 

troben majoritàriament a l’ho-
ra d’arranjar els camins en la 
problemàtica que molts estan 
envaïts per vegetació i moltes 
rames d’arbres de les finques 
confrontants, la qual cosa fa 
que els costos siguin més ele-
vats i la feina més duradora. 
Però des de l’Ajuntament i la 
Regidoria continuarem treba-
llant per acabar d’arranjar tots 
els camins deteriorats que fal-
ten per canviar la imatge del 
nostre poble”. L’ajuntament 
també ha realitzat l’arranjament 
de camins de zones dissemina-
des de la població, que estaven 
molt malmesos com el camí de 
Miguelitos i Miguelitos R-2, i 
que són vies molts utilitzats per 
donar servei comunicatiu a les 
masies aïllades del poble.

“Continuarem 
treballant per acabar 

d’arranjar tots els 
camins deteriorats que 

falten per canviar la 
imatge del municipi”

L’ALDEA

Jornades de la Galera, des 
d’avui i fins al 13 de març

La galera és la protagonista. 
Des d’avui i fins al 13 de març, 
les quatre Viles Marineres de 
les Terres de l’Ebre - l’Ametlla 
de Mar, l’Ampolla, la Ràpita i 
Alcanar – encenen els fogons 
conjuntament per fer valdre 
aquest crustaci.
És el novè any que les Vi-
les Marineres de les Terres de 
l’Ebre s’uneixen per potenciar 
aquest crustaci tan comú al li-
toral ebrenc. 
En aquesta 9a edició, una qua-
rantena de restaurants, hi par-
ticipen elaborant menús on la 
galera hi és present en múlti-
ples variacions culinàries.

El Consell Comarcal del Baix Ebre millora el ferm de 
la Via Verda al voltant de l’estació de Xerta

El Consell Comarcal del Baix 
Ebre ha començat aquesta 
setmana els treballs de repara-
ció del ferm del Camí Natural 
Via Verda de la Val de Zafán al 
tram situat entorn de l’estació 
de Xerta. Concretament, s’ac-
tuarà sobre una zona de 1.400 
metres lineals de traçat i la pre-
visió és que les obres s’acaben 
d’executar a final de setmana.
Pel que fa al cost d’aquesta ac-
tuació, que ha estat adjudica-
da a l’empresa Contregisa, és 
d’uns 20.000 euros i està sub-
vencionada per la Diputació 

de Tarragona. “És necessària 
l’adequació i manteniment dels 
diferents trams de la Via Verda 
que ja fa anys que estan habi-

litats per garantir la seguretat 
dels usuaris”, ha manifestat el 
president del Consell Comarcal 
del Baix Ebre, Xavier Faura, que 

ha recordat l’aposta del govern 
comarcal pel cicloturisme.
L’arranjament del ferm del Camí 
Natural Via Verda de la Val de 
Zafán no fa necessari restringir 
la circulació per la via mentre 
s’executen els treballs de man-
teniment, tot i que es demana 
als usuaris de la via que hi tran-
siten amb precaució.

Els treballs han 
començat aquesta 

setmana

L’Aldea: Pilar Lucía Benito 
Zaragoza compleix 100 anys

Aquesta setmana, l’Alcal-
de de l’Aldea Xavier Royo 
acompanyat d’una petita re-
presentació del Govern Mu-
nicipal han visitat a la Sra. 

Pilar Lucía Benito Zaragoza, 
amb motiu del seu aniversari 
centenari. “Moltes felicitats 
Sra. Pilar per aquests 100 
anys tan ben portats”.

L’Ametlla de Mar, 
l’Ampolla, la Ràpita i 
Alcanar  encenen els 

fogons
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LA RÀPITA

La Ràpita signa el conveni Córner de 
les Terres de l’Ebre en la seva 14a edi-
ció impulsat pel Patronat de Turisme 
de la Diputació de Tarragona. L’acord 
preveu enguany la participació con-
junta de 19 institucions públiques i 
privades -entre ajuntaments, consells 
comarcals, patronats o associacions- 
en un total de 6 fires nacionals, es-

tatals i internacionals. A més, també 
inclou altres accions de publicitat als 
mercats més importants per donar-hi 
a conèixer els atractius turístics dels 
municipis participants. La inversió 
global i conjunta serà de 129.450€, 
dels quals la Diputació de Tarragona 
assumirà 99.750 €, xifra que represen-
ta un 77% del total.

La Ràpita signa el 
conveni Córner 2022

Segona edició de l’Escola de famílies per atendre les 
inquietuds i necessitats de les famílies del municipi

L’Ajuntament de la Ràpita enge-
ga la segona edició de l’Escola 
de famílies per atendre i donar 
resposta a les inquietuds i ne-
cessitats de les famílies de la 
Ràpita. Com a novetats, l’edició 
d’enguany, dotada amb més re-
cursos, contempla més sessions 
formatives presencials i incor-
pora servei de monitoratge en 
aquestes per afavorir la presen-
cialitat de les famílies i també, la 
conciliació familiar. No obstant 
això, se seguiran duent a terme 
xerrades en format telemàtic. 
Entre les novetats també des-
taca la possibilitat d’enregistrar 
algunes de les sessions perquè 
altres famílies les puguin visua-
litzar posteriorment a la web de 
l’Escola de famílies.
La regidora d’Educació, Èrika 
Ferraté, exposa que “amb l’Es-
cola de famílies dotem les fa-
mílies d’estratègies que contri-
bueixin a un desenvolupament 

integral dels seus fills i filles en 
els aspectes físic, social, escolar, 
emocional i afectiu, i per això, 
continuem apostant per aquest 
projecte”. La regidora assegura 
que “l’acollida de la primera edi-
ció i la valoració de les famílies 
ens han permès elaborar una 
programació d’acord amb les 
necessitats més demandades”.

L’oferta formativa de l’Escola per l’Art i 
la Cultura de la Diputació de Tarrago-
na arriba, enguany, a la Ràpita, amb un 
total de sis formacions que abasteixen 
diverses temàtiques. La primera forma-
ció tracta la història de les indumen-
tàries a les Terres de l’Ebre a principis 
del s. XX. Seguint la mateixa línia, hi 
haurà un itinerari cultural sobre l’apro-
fitament de la serra: patrimoni i antics 
oficis. En l’àmbit visual, tindran lloc 
quatre cursos: ‘Fotografia d’immobles’, 
‘Pintura mural’, ‘Videocreació’ i ‘Ado-

be Photoshop’. A Alcover (Alt Camp), 
Deltebre (Baix Ebre), Falset (Priorat), 
Horta de Sant Joan (Terra Alta), L’Arboç 
(Baix Penedès), la Ràpita (Montsià), Mi-
ravet (Ribera d’Ebre), Montblanc (Conca 
de Barberà), Mont-roig del Camp (Baix 
Camp) i Torredembarra (Tarragonès) 
es podran cursar en total 48 propostes 
formatives de diferents àmbits, imparti-
des per professionals de l’art i la creació. 
D’aquesta manera, es completa l’oferta 
que s’imparteix als centres educatius de 
la Diputació.

Oferta formativa de l’Escola per
l’Art i la Cultura de la Diputació

montsià

La primera sessió de 
l’any, que tindrà lloc 
presencialment el 

25 de febrer al Maset 
Espai Jove, abastarà 

la prevenció dels 
trastorns alimentaris 

i els riscos físics i 
psicològics que poden 

ocasionar
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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 primer ple comarcal 
d’aquest 2022 es va iniciar 
amb la presa de possessió 
de Teresa Esmel Casanova, 
com a consellera comarcal 
de Candidatura de Progrés, 
per rellevar a Neus Sancho 
Sanz. Esmel ja va formar part 
del ple comarcal en darreres 
legislatures. Ara, emprén el 
nou càrrec amb ganes: «Per 
a mi sempre és un plaer tor-
nar a l’ens comarcal».
Durant la sessió plenària es 
va aprovar per unanimitat 
declarar lo Molí de Rosqui-
lles, ubicat a Masdenverge, 
bé cultural d’interès local.  Es 
tracta d’un molí d’oli del se-
gle XVIII que funcionava amb 
les antigues tècniques d’ex-
tracció de l’oli, quan el mu-
nicipi va ser un dels centres 
de producció del conreu de 
l’olivera més importants del 
país. Inclòs a l’Inventari del 
Patrimoni Arquitectònic de 
Catalunya, actualment és un 
molí de sang amb premsa de 
giny. 
Així mateix, el conveni de 
col·laboració interadminis-
trativa entre l’ens comarcal i 
l’Ajuntament d’Amposta per 
a la gestió de l’equipament 
de l’Oficina Jove del Montsià 
també es va aprovar amb el 
suport de tots els partits co-
marcals.
El ple va finalitzar amb diver-
ses dacions de compte com 
l’execució del tercer trimes-
tre del pressupost 2021 i l’In-
forme conjunt d’Intervenció 
i Tresoreria en relació a la 
morositat del tercer trimestre 
de l’exercici 2021. Així com 
dels decrets de Presidència i 
els acords de la Junta de Go-
vern.

Lo Molí de 
Rosquilles de 
Masdenverge, 

declarat 
Bé Cultural 

d’Interès Local

Alcanar, Ulldecona i Vinaròs reclamen ajuda
per afrontar els 6,5 M en danys dels aiguats

Els alcaldes d’Alcanar, Joan Roig, 
el de Vinaròs, Guillem Alsina, i 
l’alcaldessa d’Ulldecona, Nú-
ria Ventura, exigeixen celeritat 
a la Generalitat de Catalunya, la 
Generalitat Valenciana i el go-
vern espanyol per rebre ajuts i 
poder afrontar les reparacions 
dels desperfectes dels aiguats de 
l’1 de setembre. Els consistoris 
han registrat danys per valor de 
2,9 MEUR a Vinaròs, 2 MEUR a 
Alcanar i 1,5 MEUR a Ulldecona, 
unes quantitats que els ajunta-
ments no poden assumir sols. 
Roig, Alsina i Ventura també han 
celebrat la reforma en marxa de 
l’N-238, carretera que uneix els 
tres municipis i els seus polígons 
industrials. Alsina ha apuntat que 
els terminis de d’obra es man-
tenen i estarà llesta a finals del 
2023.
La segona reunió dels tres al-
caldes s’ha centrat en els des-
perfectes dels aiguats de l’1 de 
setembre que els ajuntaments 

ALCANAR

d’Alcanar, Ulldecona i Vinaròs 
no poden assumir sols. Neces-
siten recursos de les adminis-
tracions superiors per reparar 
infraestructures i camins a les 
zones limítrofes i arreu dels seus 
termes municipals. L’alcaldessa 
d’Ulldecona ha apuntat que han 
gastat de les arques municipals 
més de 100.000 euros per a 
obres urgents però que “enca-

SANT JAUME

El Ple de l’Ajuntament de Sant 
Jaume d’Enveja va aprovar per 
unanimitat la moció per recla-
mar la construcció d’un nou 
hospital a les Terres de l’Ebre 
A instància del Col·legi Oficial 
de Metges de Tarragona i amb 
el suport d’onze col·legis pro-
fessionals més, tots els grups 
municipals de l’Ajuntament de 
Sant Jaume van consensuar 
presentar la moció conjunta-
ment matisant que també es 
realitzin les millores necessà-
ries a l’actual hospital mentre 
es portin a terme els tràmits 
necessaris per a la construc-
ció del nou.“És important que 
quan parlem d’infraestructu-
res tant necessàries al territo-
ri, tots els grups polítics anem 
a una. Hem de fer-li veure al 
Govern que el nou hospital és 
una necessitat i que hi ha un 
ampli consens”, va dir Joan 
Castor Gonell, l’alcalde.

Ple de 
l’Ajuntament

L’Ajuntament d’Ulldecona ha 
adjudicat les obres de pavimen-
tació de diversos carrers al nucli 
urbà. 
Concretament, trams de l’avin-
guda Ramón Salomón, avingu-
da Constitució, carrer Felip II i 
Plaça Catalunya. 
Les obres les durà a terme l’em-
presa “Tecnologia de firmes SA” 
tal com estableix la mesa de 
contractació un cop examina-
des les quatre propostes pre-
sentades i justificada la viabilitat 
de l’oferta. L’import d’adjudica-
ció és de 46.978’25 euros.

Pavimentació 
de diversos 
carrers del 

municipi

Una vintena de veïns es van 
concentrar davant de l’Ajun-
tament per protestar amb una 
sonora xiulada en contra de la 
concessió de la llicència ambi-
ental al projecte de planta de 
compostatge que l’empresa 
Ecompost de l’Ebre promou a 4 
quilòmetres del nucli urbà. Re-
treuen al govern municipal que, 
malgrat el resultat de la consul-
ta popular i el compromís de 
treballar per frenar la instal·la-
ció, no hagi fet res per evitar-la 
ni hagi escoltat els arguments 
veïnals. L’Associació Mediambi-
ental Veïns de Santa Bàrbara ha 
anunciat que presentarà un re-
curs de reposició contra la con-
cessió i fiscalitzarà de prop el 
desenvolupament administratiu 
i executiu del projecte. (ACN)

Xiulada en 
contra de la 
llicència de 
la planta de 

compostatge

LA SÉNIA

L’Ajuntament de la Sénia du-
rant l’any 2021, ha portat a 
terme l’execució de les obres 
de rehabilitació de l’envolvent 
tèrmic de l’edifici de l’ajunta-
ment. L’actuació de rehabi-
litació de l’envolvent tèrmic 
portada a terme es va adjudi-
car per 90.750 € a l’empresa 
Construccions Segura Bonet 
SL i forma part del lot 1 de 
les Obres de millora de l’ac-
cessibilitat i rehabilitació de 
l’envolvent tèrmic de l’edifici 
de l’ajuntament. La subven-
ció concedida d’acord amb el 
Programa Operatiu FEDER de 
creixement sostenible pujarà 
la quantitat total de 46.310,57 
€. Els treballs inclosos en 
aquesta actuació estan aca-
bats des del 16 de desembre 
de 2021, data del certificat 
final d’obra. S’aconseguirà una 
millora notable en l’envolupant 
tèrmica de l’edifici.

Obres de 
rehabilitació de 

l’Ajuntament

S BÀRBARA

ra pateixen les conseqüències 
perquè no està tot reparat”. “Es-
tem acord que necessitem que 
la resta d’administracions ac-
celerin els tràmits per accedir a 
ajudes. Els nostres ajuntaments 
no hi poden fer front sols, més 
quan anem sumant diversos 
episodis d’emergència els últims 
anys”, ha reclamat Núria Ven-
tura. Aquests més de 6,5 MEUR 
“són xifres exagerades” per als 
ajuntaments, com ha remarcat 
Guillem Alsina. D’altra banda, els 
tres batlles han visitat les obres 
de la nacional N-238 que uneix 
els municipis i els polígons in-
dustrials i que patia moltes de-
ficiències de seguretat i acumu-
lava molts accidents. L’alcalde 
d’Alcanar, Joan Roig, ha desta-
cat que es dugui a terme aques-
ta feina conjunta d’ajuntaments 
de diferents sigles polítiques 
i que formen part del territori 
del Sénia, en el qual el riu no es 
considera frontera. (ACN)

ULLDECONA

CONSELL 
COMARCAL

Els consistoris 
celebren la reforma 

de l’N-238 que estarà 
acabada a finals de 

2023
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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

LA PEDRA 
ANGULAR DEL 
PROJECTE 
CULTURAL 
D’ALCANAR
Les obres de remodelació 
integral de l’Auditori José 
Antonio Valls han estat molt 
reivindicades per la ciutada-
nia i pel teixit associatiu del 
municipi, que d’aquí a uns 
mesos podran començar a 
gaudir d’aquest equipament.

Al voltant de l’auditori gira-
ran altres projectes vinculats 
a l’àmbit de la cultura, com 
l’Escola Superior de Músi-
ca, el grau mitjà de Vídeo, 
Discjòquei i So, el suport a 
les dos bandes de música, 
la remodelació de l’antic 
escorxador, la consolidació 
i ampliació del Consell de 
Cultura o la incorporació a 
l’Ajuntament de la figura 
d’un tècnic o tècnica de cul-
tura. “Estem parlant d’una 
xarxa àmpliament treballada 
de fa anys amb les entitats 
del municipi per a que Alca-
nar tinga la infraestructura 
cultural que fa temps que 
desitja, de la qual el nou au-
ditori municipal serà la pedra 
angular”, conclou l’alcalde 
Joan Roig.

PROJECTE 
CULTURAL Les obres de construcció de l’auditori 

municipal encaren la recta final

Dimarts va tenir lloc una visita 
d’obres a l’Auditori Municipal 
José Antonio Valls, d’Alcanar, 
a la qual van assistir l’alcalde, 
Joan Roig, i la regidora d’Urba-
nisme, Ivette Fibla.
Joan Roig va destacar que “la 
construcció del nou auditori 
és el pas més important per a 
assolir el model de poble que 
defensem en el nostre pla de 
govern, basat en la cultura i 
la música com a motors de 
desenvolupament social i eco-
nòmic. Malgrat els entrebancs 
i les dificultats socioeconò-
miques, esperem inaugurar-lo 
abans de final d’any”.
La primera fase del projecte –la 
construcció i l’equipament de 
l’auditori– es preveu que fina-
litze les setmanes vinents. “És 
la fase més espectacular, ja que 
hem convertit un solar en un 
edifici pràcticament enllestit”, 
recalca Ivette Fibla.
La superfície útil total del nou 

auditori és de 1.521,52 metres 
quadrats, amb un escenari de 
16 per 8 metres i una sala amb 
una capacitat de prop de 400 
butaques. L’equipament té for-
ma de L i s’ha aixecat al mateix 
seti on hi havia l’antic auditori i 
a un edifici annex connectat en 
diferents nivells. La part llarga 
alberga la sala (plató escènic, 
platea i amfiteatre), mentre que 
a la curta s’emplaça la zona de 
serveis i camerinos i una sala 
menuda per a actes de petit 
format.
El pressupost finalment ha si-
gut de vora 2,8 milions d’eu-
ros, amb un període d’execució 
de les obres que s’ha allargat 
per dificultats tècniques. “Ens 
hem trobat amb la singularitat 
i complexitat que és un edifici 
entre mitgeres i, per tant, s’han 
hagut de fer els treballs amb 
molta precaució. A més, l’obra 
s’ha hagut de paralitzar en dos 
moments, per la pandèmia i 

pels aiguats del setembre pas-
sat, que van provocar inundaci-
ons a l’edifici”, recalca Fibla.
521.000 euros d’aquesta pri-
mera part del projecte s’han 
finançat amb tres subvencions 
consecutives de les anualitats 
del 2017, el 2018 i el 2019 del 
Pla d’acció municipal (PAM) de 
la Diputació de Tarragona. La 
resta de l’obra, la part més im-
portant, es finança amb l’apor-
tació municipal.
Durant aquest primer trimestre 
del 2022 es licitarà la segona 
part del projecte, que fa referèn-
cia al subministrament de l’equi-
pament electroacústic per tal de 
posar en marxa la megafonia, la 
pantalla, els motors dels talons, 
etc. La previsió del consistori és 
que abans de final d’any estiga 
el projecte totalment executat i 
l’obra acabada.
Aquesta segona fase té un cost 
de sortida de 440.000 euros i, 
ara com ara, està previst que 

l’aportació siga 100% municipal. 
“Teníem una línia concedida del 
PAM, però, fruit dels aiguats de l’1 
de setembre, hem decidit canvi-
ar l’objecte d’aquesta subvenció, 
que anirà a altres necessitats 
d’intervenció en aigües pluvials. 
Ara bé, estem treballant per aco-
llir-nos a línies de subvencions 
d’altres entitats finançadores per 
a una part d’aquest segon pro-
jecte que estem a punt de lici-
tar”, apunta la regidora.

“La construcció del 
nou auditori és el pas 

més important per 
a assolir el model de 
poble que defensem 
en el nostre pla de 

govern”

ALCANAR

“Les obres de 
remodelació integral 

de l’Auditori José 
Antonio Valls 

han estat molt 
reivindicades per la 

ciutadania”
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Presentació del 
llibre Geosmina, 
de l’autora Cinta 

Farnós
L’autora perellonenca Cinta 
Farnós (1986) inicia la nova 
etapa de la històrica editorial 
La Magrana de Penguin Ran-
dom House. Geosmina és la 
història d’un viatge emocional 
i físic de la protagonista, Llú-
cia, que ens porta a Irlanda, 
Astúries i als últims capítols 
del franquisme. Una novel·la 
on s’intueix paisatge pere-
llonenc, plena d’emocions i 
reflexions al voltant de les re-
núncies i decisions vitals d’una 
dona de trenta-cinc anys, que 
viu a Irlanda i que rep una tru-
cada del seu pare anunciant-li 
la mort de la seva mare en un 
accident... Un detonant que 
ens farà viatjar tan geogràfi-
cament com emocionalment. 
La presentació del llibre serà 
demà dissabte 12 de febrer a 
les 12 h a la sala de reunions 
de l’Hotel d’Entitats (C/Gayar-
re, 65), del Perelló.

L’Ajuntament arranja 
tres camins rurals del terme municipal

L’Ajuntament del Perelló ha 
enllestit els treballs d’arranja-
ment i formigonatge de dife-
rents camins rurals municipals 
que es trobaven en molt mal 
estat i on es feia difícil poder 
circular en normalitat, tant en 
vehicles particulars com agrí-
coles. En concret, en aquesta 
primera actuació, que forma 
part d’una estratègia global del 
consistori de millora de la xarxa 
de camins rurals del municipi, 
les obres de condicionament 
s’han fet al Camí de la Mola 
Porquera (Bermejo), al Camí de 
l’Aubalada (Molà) i a l’Accès al 
camí del Parracoll/Safranar. Els 
treballs han tingut un cost to-
tal de 40.691 Euros i han estat 
els primers d’una sèrie d’ade-
quacions en camins rurals que 
l’Ajuntament portarà a terme 
en els mesos vinents. En aquest 
sentit, l’alcaldessa del Perelló, 
Maria Cinta Llaó, ha remarcat 
que per a l’equip de govern es 
“especialment important” po-

der mantenir en bon estat tots 
els camins rurals del municipi, 
per què dels 105 quilòmetres 
quadrats de terme, el Pere-
lló té una xarxa de camins de 
vora 500 km: “El Perelló és un 
poble agrícola, i per això, una 
de les nostres prioritats és tenir 
sempre en bon estat els camins 
que donen accés a les finques 
i zones agrícoles. Tant per cui-
dar l’entorn natural i rural com 

perquè els agricultors i rama-
ders puguin accedir a les seves 
explotacions”. 
En la mateixa línia, el regidor 
de Medi Ambient i Agricultura, 
Lluís Casanova, ha confirmat 
que el consistori continuarà 
treballant per arreglar la resta 
de vials que es troben en mal 

estat: “Aquesta ha estat una 
primera actuació d’emergèn-
cia i molt necessària, per l’estat 
en què es trobaven els camins, 
però en els pròxims dies es co-
mençaran a licitar noves obres 
per poder seguir amb l’estratè-
gia de l’Ajuntament i tenir-los 
tots amb condicions òptimes”.

Els treballs han tingut 
un cost de 40.691 

euros i han estat els 
primers d’una sèrie 
d’adequacions en 
camins rurals que 

l’Ajuntament portarà 
a terme en els mesos 

vinents

EL PERELLÓDEMÀ
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Ingressa a la presó un grup criminal que robava 
a domicilis de Tortosa i altres ciutats d’Espanya

Durant el mes de setembre del 
2021, el grup criminal va co-
mençar a operar a Tortosa, on 
es va produir el primer fet. La 
investigació judicial es va inici-
ar sota la tutela de la titular del 
Jutjat d’Instrucció núm. 2 de 
Tortosa. Els agents van com-
provar que el grup operava en 
altres punts fora de Catalunya i 
van ampliar la investigació.
Els membres del grup vivien a 
Hospitalet del Llobregat i Cor-
nellà de Llobregat. Aquests fe-
ien freqüents desplaçaments 
a Madrid, on disposaven de la 
infraestructura necessària per 
romandre diverses setmanes, 
mentre desenvolupaven la seva 
activitat il·lícita.
A mesura que avançava la in-
vestigació es va anar identi-
ficant nous membres i es va 
comprovar que disposaven de 
diversos vehicles que anaven 
alternant a les seves activitats. 

També van detectar contactes i 
viatges d’alguns dels investigats 
a Itàlia, deixant palès una pos-
sible activitat criminal transna-
cional. Els investigats actuaven 
sempre en hores diürnes, entre 
les 09.00 i les 14.00 hores, i al 
lloc dels fets sempre es despla-
çaven un mínim de tres per-
sones amb un mínim de dos 
vehicles. Quan s’acostaven a la 
població on havien seleccionat 
el domicili, començaven una 
sèrie de maniobres de contra-
vigilància consistents a realit-

SUCCESSOS

Mor una veïna de Paüls en un 
accident de trànsit urbà al municipi

Una veïna de Paüls de 70 anys ha mort 
aquest dimecres al matí en un acci-
dent de trànsit urbà al municipi del 
Baix Ebre. Els fets es van produir a la 
cruïlla del carrer de la Creu i el carrer 
del Serral. Segons el relat dels primers 
testimonis, la dona hauria caigut i un 
vehicle, que no l’hauria vist, l’ha atro-

pellat. Diverses dotacions dels Serveis 
d’Emergències Mèdiques (SEM) es van 
desplaçar al municipi i es va activar 
l’helicòpter medicalitzat, però no es va 
poder reanimar la dona, que va perdre 
la vida. Els Mossos d’Esquadra van ai-
xecar atestat de l’accident mortal que 
ha commocionat a la població. (ACN)

Robaven 
principalment joies 
i objectes de valor 

que revenien a 
través de terceres 

persones

zar una conducció erràtica i, en 
molts casos, inadequada per a 
les vies per on circulaven, i en 
un control de l’entorn per asse-
gurar l’èxit de l’operació.
Aleshores, almenys un dels in-
vestigats baixava del vehicle 
amb la cara tapada per com-

provar els domicilis, mentre 
que la resta de membres feien 
amb els vehicles un perímetre 
de control de la zona d’influèn-
cia. Un operatiu conjunt entre 
Policia Nacional, Guàrdia Civil i 
Mossos d’Esquadra a l’àrea me-
tropolitana de Barcelona i a la 

El segon acusat de formar part 
de la xarxa de pornografia infantil a 

Tortosa nega la seva participació
Un dels dos acusats de formar part de 
la xarxa de pedofília internacional amb 
base a Tortosa nega la seva implicació 
en la producció de material porno-
gràfic amb abusos a menors. Christi-
an Arson s’ha volgut desvincular de la 
trama durant la seva declaració en el 
judici que se celebra a l’Audiència de 
Tarragona. Arson ha declarat el darrer 
dia. Se’l considera col·laborador estret 

del líder de la xarxa, Jean Luc Asc-
hbacher, que ja va declarar el primer 
dia i va reconèixer parcialment fets. 
Fiscalia i acusació particular demanen 
condemnes individuals per a totes les 
víctimes -més d’un centenar d’identi-
ficades. El judici, a porta tancada, s’ha 
dilatat tres mesos per la llarga llista de 
víctimes, d’arxius a visionar i per afec-
tacions pel covid.

ciutat de Madrid, on es va de-
tenir un total de vuit persones 
(set a Catalunya i una a Madrid). 
Dels vuit detinguts, l’autoritat 
judicial va decretar presó pro-
visional per a set. La investiga-
ció continua oberta.
Foto: Mossos

La dona hauria caigut
i un vehicle la va atropellar
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CORBERA

ribera/terra alta

Troben una plantació de 
marihuana en una finca

El robatori d’un generador 
elèctric en una pedrera del 
terme municipal de Tivissa ha 
acabat destapant una planta-
ció de marihuana indoor i ha 
suposat la detenció dels dos 
presumptes responsables, un 
dels quals ha ingressat a la pre-
só per odre judicial. 
La sostracció de l’aparell i di-
verses eines de l’explotació 
va tenir lloc el dia 13 de gener 
passat, segons van denunciar 
els propietaris. 
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 per-
metre trobar 1.647 plantes i 
164 quilos de cabdells secs de 
marihuana.
(ACN)

TIVISSA

Els Mossos van 
detenir dos homes, 

un dels quals va 
acabar ingressant 
a presó per ordre 

judicial

MORA  D’EBRE

Els Mossos han detingut un veí de 
Móra d’Ebre de 22 anys per conrear 
581 plantes de marihuana dins del seu 
domicili i defraudació de fluid elèc-
tric. 
Després de conèixer la possible acti-
vitat il·lícita per diverses informacions, 
els agents es van personar diumenge 
a l’immoble del carrer Tarragona, on 
van trobar la plantació indoor, amb 
floració de cabdells. 
Les instal·lacions estaven equipades 
amb una instal·lació elèctrica, siste-
ma de ventilació i filtració d’aire, així 
com de tots els estris necessaris per 
al conreu de marihuana. 
Els Mossos també van constatar que 
les instal·lacions es trobaven connec-
tades a la xarxa elèctrica de manera 
il·legal. El jove, que residia en el domi-
cili en el moment de l’actuació polici-
al, va ser detingut. (ACN)

Detingut un veí 
per cultivar prop 

de 600 plantes de 
marihuana dins del 

seu domicili
Ahir dijous es va emetre per TV3 el 
programa ‘Batalla Monumental’, en 
què El Poble Vell de Corbera s’en-
frontà al Born Centre de Cultura i 
Memòria de Barcelona.
L’Associació Poble Vell anima a vo-
tar-lo. 
“Aquesta setmana les votacions es 
tancaran el diumenge a la nit. Per 
votar s’ha d’entrar a les xarxes so-
cials del programa: @BatallaTV3 a 
Facebook, Twitter o Instagram, tri-
ar quin dels dos monuments et té 
el cor robat i deixa-hi un comen-
tari”. 
Es pot votar des d’ahir nit i fins el 
diumenge dia 13 a les 23:59h que 
es quan es tancaran les votacions. 
El monument que en total sumi 
més comentaris serà el guanyador 
de cada batalla i passarà a la gran 
final. 
Només computa un comentari per 
usuari, per tant, un vot per persona 
encara que un mateix usuari deixi 
més d’un comentari a la publicació 
corresponent.

‘Batalla 
Monumental’

L’associació Libèl·lules dels 
Estels es presenta a la Terra Alta

L’associació Libèl·lules dels 
estels, sorgida a les Terres de 
l’Ebre amb l’objectiu d’aju-
dar famílies que han patit una 
pèrdua gestacional, perina-
tal o neonatal, es va presentar 
dimecres a Gandesa de la mà 
de Conlloga, grup de suport i 
acompanyament a la criança 
de la Terra Alta, i amb el suport 
del Consell Comarcal.
La presidenta del Consell Co-

marcal va transmetre a les dues 
entitats el suport que els ofe-
reix l’ens a través de l’àrea de 
Benestar Social i va estendre la 
mà a les associacions a teixir 
sinergies per treballar plegats. 
“Endavant amb el vostre pro-
jecte perquè associacions tan 
humanes com la vostra són 
completament necessàries”, va 
expressar Sanromà.
Nota i Foto: Consell Comarcal.

GANDESA
Cursos de 
formació

En el marc del programa Ri-
bera d’Ebre VIVA, el Consell 
Comarcal ha obert la preins-
cripció per als cursos per a 
persones que es troben a 
l’atur i estan buscant feina. 
Així, de moment, s’han pro-
gramat aquests tres cursos
Construcció: reparació i reha-
bilitació d’habitatges (abril) – 
Inclou 20 hores de prevenció 
de riscos laborals a la cons-
trucció.
Operari/ària de celler i molí 
(maig) – Inclou carnet de car-
retoner.
Operari/ària agrícola, especi-
alització en poda (octubre) – 
Inclou Carnet bàsic d’aplica-
ció de productes fitosanitaris.
Els cursos estan 100% subven-
cionats i contemplen la possi-
bilitat de sol·licitar un ajut pels 
desplaçaments. Les preins-
cripcions es poden gestionar 
des del formulari penjat a la 
secció de cursos de www.ri-
beradebreviva.org o trucant al 
telèfon 977401851 (8 a 15 h).

RIBERA D’EBRE
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  MÉS 
  NOTÍCIES

TANCAMENT 
D’OFICINES 
BANCÀRIES 
Els municipis del Camp de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre 
veuen amb impotència com 
el tancament d’oficines i la 
pèrdua de serveis bancaris 
avança sense aturador. Des 
del 2008 han tancat prop del 
70% de les sucursals bancàries 
de la demarcació, passant de 
800 oficines a només 261 en 
el tercer trimestre del 2021. El 
territori no estava per sota de 
les 300 entitats des del 1975, 
segons dades del Banc d’Espa-
nya. No només això: la meitat 
dels 184 municipis no tenen ni 
oficina ni caixer. La situació ha 
obligat ajuntaments i veïns a 
moure’s.

SEGON 
TERMINI DE 
MATRICULACIÓ 
D’ESTUDIS 
OFICIALS I UNED 
SÈNIOR 
El Centre Associat a la UNED 
de Tortosa informa que fins 
el dia 10 de març està obert el 
segon termini de matriculació 
del curs 2021-22 en Graus, 
Màsters, Microtítols i Accès per 
a Majors de 25 i 45 anys.

També està oberta la Matrícula 
de la UNED Sènior fins el dia 
22 de febrer; al Centre de Tor-
tosa del curs “Estratègies per a 
millorar el benestar personal” i 
a l’Aula d’Amposta del curs “El 
Riu Ebre en el seu tram final”.

“UNA MAR DE 
COLORS” 
L’exposició és una iniciativa 
de la galeria Port Gallery, el 
Museu de la Mar de l’Ebre i 
l’Ajuntament de  la Ràpita, 
amb el suport del Museu de
les Terres de l’Ebre. Port 
Gallery és una galeria ubicada 
al centre històric de Barcelona 
especialitzada en art emergent 
i contemporani. L’exposició 
s’inaugurarà el  25 de febrer.

Empresa i Treball destina més d’11’3 milions a 
polítiques d’ocupació al territori ebrenc

El Departament d’Empresa i 
Treball, mitjançant el Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC), 
destina 11.309.197’97 euros a 
través dels diversos programes 
de formació i inserció al mercat 
de treball, a més dels 972.750 
euros destinats a l’Institut per al 
Desenvolupament de la Forma-
ció i l’Ocupació (IDFO) durant 
el proppassat 2021 a les Terres 
de l’Ebre. 
L’impacte d’aquesta inversió “la 
més gran dels darrers anys a les 
Terres de l’Ebre, juntament amb 
la captació d’inversió en els 
darrers 2 anys per valor de 285 
milions d’euros amb projectes, 
confirma el bon moment que 
vivim per l’impuls econòmic del 
territori”, ha explicat el delegat 

del Govern, Albert Salvadó.
En aquest sentit, Albert Salva-
dó ha valorat que a la captació 
de noves inversions se suma a 
d’altres empreses ja implanta-
des a les Terres de l’Ebre que 
“aposten per arrelar i ampliar les 
seves plantes al Territori”.
D’altra banda, al total de la in-
versió del SOC en polítiques 
d’ocupació i formació, cal su-
mar els 2’3 milions d’euros del 
Programa 30 plus, destinat 

directament a empreses que 
“complementen el creixement 
de les polítiques d’ocupació al 
creixement empresarial dels 
darrers anys i que, evidentment, 
no és gratuït sinó pel treball 
constant i tenaç de l’admi-
nistració, les entitats i el món 

empresarial”, ha destacat el 
director territorial d’Empresa i 
Treball, Adam Tomàs. Aquestes 
subvencions del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya beneficien 
gairebé 1.600 persones que ac-
cedeixen al mercat de treball.

“Vivim un bon 
moment per l’impuls 
econòmic a les Terres 

de l’Ebre”

DURANT EL 2021

Maria Jesús Viña: “no podem considerar 
l’energia nuclear com una energia verda”

Després que la Comissió Eu-
ropea hagi proposat classifi-
car com a energia verda les 
inversions en gas natural i nu-
clears en la Taxonomia d’ac-
tivitats sostenibles, i per tant, 
catalogar-les com a sosteni-
bles per a la transició ecolò-
gica; la diputada republicana 
Maria Jesús Viña, ha interpel-
lat a la consellera Teresa Jor-
dà sobre aquesta qüestió en 
el Ple del Parlament.
Viña en la seva intervenció ha 
advertit que “la nuclear és una 
energia que per a generar-se 
necessita urani  i emet gran 
quantitat de gasos d’efec-

te hivernacle; i a més genera 
residus perillosos que es man-
tenen radioactius centenars de 
milers d’anys”.
Per la qual cosa “no podem 
considerar l’energia nucle-
ar, de cap manera, com una 
energia verda”. Ha afirmat la 
diputada, que s’ha mostrat 
“preocupada perquè  aquesta 
proposta de la Comissió Euro-
pea pugui suposar un allarga-

Vanessa Callau rellevarà Aubà al Senat
La regidora d’Esquerra Republi-
cana de Deltebre, Vanessa Ca-
llau, substituirà a Miquel Aubà 
al Senat, tal com estava esta-
blert, en ser la primera persona 
suplent a la llista electoral re-
publicana de la demarcació de 
Tarragona. Callau s’incorpora 
al seu nou càrrec de senadora 
del Grup Esquerra Republicana 
de Catalunya – EH Bildu, i per 
respecte al dol per la defunció 
del company Aubà, no farà cap 
declaració fins que es forma-
litzi la presa de possessió del 
càrrec. Vanessa Callau i Miñar-
ro, regidora del grup munici-
pal Esquerra Republicana de 

Catalunya–Més Deltebre, càr-
rec que ja va ocupar al final de 
l’anterior legislatura exercint de 
portaveu del grup. Callau a més 

presideix el Consell de Dones i 
el Consell d’Esports de l’Ajun-
tament de Deltebre, i també és 
la delegada del Consell Con-

sultiu de Dones del Baix Ebre.
Des del 2014 és la presidenta 
de la secció local d’Esquerra 
Republicana de Deltebre i en 
l’àmbit regional és la responsa-
ble de la secretaria de la Dona 
de la Federació de l’Ebre d’Es-
querra Republicana.

És regidora i des 
del 2014 és la 

presidenta de la 
secció local d’Esquerra 

Republicana de 
Deltebre

ment del funcionament de les 
centrals nuclears que tenim al 
nostre entorn”.
Viña ha reivindicat que “les 
Terres de l’Ebre i al Baix Camp 
no volem dependre de les nu-
clears. No volem nuclears”. A 
la vegada que ha recordat que 
“ja estan planificant el seu fu-
tur sense nuclears, que passa 
per impulsar polítiques que 
permetin la reactivació eco-
nòmica a partir dels recursos 
que s’hi destinaran de la re-
captació del nou impost que 
grava la generació d’aquesta 
energia i que aportarà 24 M€ 
anuals al territori”.

La diputada ha 
interpel·lat la 

consellera Jordà
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3A DIVISIÓ  
S Andreu-Ascó dissabte 18h

1A CATALANA  
Viladecans-Rapitenca dium. 17h

2A CATALANA  
Dissabte: M Nova-Perelló 
(16.30 h);  Diumenge: R Bítem-
Ulldecona (16h); Camarles-
Ampolla (16.30h); Tortosa-
Amposta (17h); la Sénia-Ebre 
Escola (17h)

3A CATALANA  
Dissabte: S Bàrbara-Benissanet 
(16.15h); Flix-Amposta (16.15h); 
Roquetenc-Godall (16.30h); Ra-
pitenca-Tortosa (17.15h); Amet-
lla-la Cava (17.30h); Diumenge: 
Alcanar-Catalònia; Corbera-Gan-
desa (16.30h) i Olímpic-Jesús i 
Maria (17h).

4A CATALANA  
Dissabte: J i Maria B-Xerta 
(16h); Pinell-la Cava (16.15h); 
Catalònia-S Jaume (16.30h); 
Camarles-Ebre Escola (17.30h); 
Aldeana-Tivenys (18h); Diu-
menge: Masdenverge-Perelló 
(12h); Ginestar-Ametlla (16h); 
la Fatarella-Olimpic (16h) i la 
Galera-Gandesa (16.15h).

LA 3A CATALANA 
POT QUEDAR 
ORFENA 
Quan només falta només any 
i mig per a la gran reestruc-
turació del futbol ebrenc, 
que arribarà a la temporada 
23/24, quan 5/6 equips de la 
tercera catalana ascendiran 
a la 2 catalana, hi haurà un 
gran guanyador: la segona 
ebrenca, de 16 equips, i un 
perdedor: la tercera catalana. 
Hi haurà una gran concentra-
ció de jugadors a la segona 
i la tercera perdrà molt 
potencial. Si és una lliga de 
18 equips, ara de 16, en dos 
anys pot perdre un 40% de 
qualitat. 
Móra la Nova, Ulldecona, 
Camarles, Perelló, Aldeana, 
La Sénia... van estar un cicle 
llarg a tercera catalana i ara 
estan consolidats a la segona 
i amb un 90 de possibilitats 
de no baixar. A aquests es 
podrien unir equips clàssics 
de 2a catalana com Gan-
desa, Catalònia, Roquetenc, 
la Cava i es podrien unir J 
i Maria i l’Ametlla. Amb la 
qual cosa la tercera catalana 
quedarà mig òrfena. Poden 
haver-hi filials com Tortosa o 
Amposta que no podran pro-
gressar. Alguns filials de 4a 
no podran pujar a la tercera 
per estar els seus primers 
equips. Tindrem temps per 
analitzar aquest gran canvi, 
però una cosa és clara: la 
tercera catalana quedarà 
descafeïnada. I a quarta po-
den quedar 10 equips. Caldrà 
unir Tercera i Quarta amb 2 
grups de Tercera?. 

CELMA

EL FUTBOL 
FEMENÍ 
És una gran notícia l’efer-
vescència del futbol femení. 
Ho és per l’esport en general 
i, en concret, per al futbol. 
L’aposta de molts clubs és 
ferma i cada temporada hi ha 
més llicències. Més Ebre va 
informar fa unes setmanes 
que actualment, aprovat a 
l’assemblea de Blanes, el 
futbol mixt està contemplat 
fins la categoria cadet (es 
creia que era fins als 14 anys). 
Amb la campanya feta des de 
Flix, els esdeveniments s’han 
avançat i ja està sobre la tau-
la que el futbol mixt sigui fins 
la primera catalana. Aviat 
estarà aprovat. I la meua opi-
nió és que és un gran pas. En 
els darrers dies he escoltat 
opinions sobre el tema, amb 
veus que qüestionen que en 
categories amateurs el futbol 
pugui ser mixt. La meua 
opinió és que la nova norma-
tiva és positiva. Després, els 
entrenadors/es seran els que 
decidiran quins jugadors/es 
estan per ser alineats/ades i 
poden jugar o no. Però l’op-
ció la contemplen. Dissabte, a 
la Fatarella, un bon aficionat 
em va dir que esta nove-
tat, per a clubs petits amb 
plantilles limitades d’efectius, 
els pot anar molt bé perquè 
si hi ha una noia que destaca, 
pot tenir fitxa i pot partici-
par en els partits. El debat 
existeix. Jo he opinat. També 
penso que la celeritat de la 
proposta arriba en un any 
d’eleccions. Però ha de ser 
ben valorada. 

MICHEL FC ASCÓ
L’Ascó visita el Sant Andreu
L’Ascó visita demà el Sant An-
dreu, un històric del futbol ca-
talà (18h). L’equip de German 
va empatar, dissabte passat, 
a casa contra l’Hospitalet (1-
1). Un empat agredolç perquè 
l’equip està a la cua de la tau-
la i necessita victòries. Però cal 
valorar-lo perquè es va assolir 
davant d’un dels equips amb 
més potencial de la categoria. 
A més, l’Ascó va reaccionar al 
gol de falta rebut i va empatar 
arran d’una genial passada de 

Badia que va culminar Sardà. A 
la represa, en accions a pilota 
aturada, els de la Ribera van te-
nir opcions per poder guanyar 
si bé l’Hospitalet va disposar de 
la darrera que va avortar Alejan-
dro. Pel partit de demà són bai-
xa Genís (sancionat) i Eric Jerez 
(amb molesties). Bernat (lesio-
nat el dia del debut), és dubte 
mentre que Miravent torna des-
prés de la sanció. 
El jugador Rabassó, per motius 
laborals, no continuarà a l’Ascó. 

La Rapitenca incorpora a 
Ferran Roig (Tortosa)

La Rapitenca ha incorporat a Fer-
ran Roig, jugador que ja va estar 
al club i que fins ara jugava amb 
el Tortosa. Ferran, un dels juga-
dors que marcaven diferències 
al Tortosa, explicava el motiu per 
haver demanat la baixa: “la veritat 
és que les darreres setmanes no 
em trobava còmode. No disfru-
tava, però principalment perquè 
no estava bé.  També hi havia 
molta pressió i, per tot, no es-
tava agust. Així mateix, no m’he 
trobat del tot estimat. Però, mal-
grat això, la possibilitat d’anar a la 
Rapitenca va sorgir casi que de 
casualitat. Jo tinc amistat amb 
Raül, fill de Teixidó. Vam anar 
dissabte a veure el partit de la 
Rapitenca. I en acabar vaig coin-
cidir amb Teixidó i mig de bro-
ma em va dir que si fitxaria amb 
la Rapitenca, que ara ha tingut 
una baixa. Jo li vaig dir que per 
mi si. Tot fou ràpid. La Rapiten-
ca va parlar amb el Tortosa pri-

mer i jo també vaig fer-ho. I s’ha 
anat de cara amb la situació i ens 
hem entès”. Sobre el fet de rebre 
la baixa en un moment vital per 
al Tortosa, per entrar al play-off 
d’ascens, Ferran deia que “com 
he comentat, no estava bé i jo 
m’ho notava que el meu rendi-
ment no era el que voldria. Crec 
que el Tortosa també ho ha va-
lorat. A més, el president ens va 
dir que si algú no estava agust, 
que podia demanar la baixa i la 
rebria. I ha complert amb la seua 
paraula. Cal destacar-ho”. Ferran 
ja va entrenar ahir amb  la Rapi-
tenca i diumenge pot entrar en la 
convocatòria. D’altra banda, Xavi 
Jaime va demanar la baixa per 
motius personals i, per tant, no 
seguirà a l’equip rapitenc. Jaime 
pot anar al Reddis.  

La Rapitenca continua impara-
ble. Dissabte va guanyar el Sol-
sona (3-1), amb dos gols d’Edgar, 
que està fent una gran tempora-
da, i d’Omar, un dels destacats. 
Molt bon partit de l’equip, sobre 
tot a la primera meitat. La Rapi-

El partit Viladecans-Rapitenca 
serà transmès en directe per la 
televisió de la Federació

tenca ha sumat 7 victòries i dos 
empats en 9 jornades. Es tercera, 
amb un partit menys. Diumen-
ge visita el segon, el Viladecans 
(17h). Partit transmès en directe 
per la televisió de la Federació. 
La subscripció és gratuïta: Fcf.tv.

El partit
de Canal TE: 
Tortosa-Amposta
Diumenge 23 h // (R.) Dilluns 10 // 

23.58 h
 

MINUT 91. Dilluns
a les 21.30 hores
Repors amb els gols: Sant 
Andreu-Ascó, Viladecans-
Rapitenca; Tortosa-Amposta; 
Camarles-Ampolla; M Nova-
Perelló; Corbera-Gandesa; 
S Bàrbara-Benissanet; 
Roquetenc-Godall i J i Maria 
B-Xerta. Convidats: Ferran Roig 
(Rapitenca), Barru (M Nova), 
Quim (Amposta), Chema (S 
Bàrbara) i Gilabert (Roquetenc).

LA PROPERA
JORNADA

Xavi Jaime, per temes 
personals, és baixa



17esports DIARI MÉS EBRE • divendres 11 de febrer / 2022

El partit entre l’Ebre Escola 
i el Camarles, que s’havia 
de disputar diumenge, es 
va ajornar amb antelació, ja 
durant la setmana passada, 
tal com ja vam informar en la 
darrera edició de Més Ebre. 

En la propera jornada, el Ca-
marles rebrà l’Ampolla, equip 
que té dos partits menys i que 
ja ha descansat. 
L’Ampolla va empatar amb 
el Tortosa, diumenge passat. 
Segons el seu tècnic, Pas-
quale, “els jugadors van lluitar 
moltíssim davant d’un molt 
bon equip, que té molt bon 
tracte de la pilota. Ens vam 
defensar bé però la llàstima 
fou que en els darrers minuts, 
arran d’una acció a pilota atu-
rada, ens van empatar quan 
a la contra vam tenir el 2-0. 
Valoro l’esforç dels jugadors 
que van posar-li ànima i cor”. 
L’Ampolla en la jornada 
vinent visita el Camarles, en 
un derbi que es presenta força 
interessant. Els camarlencs, 
de pega amb les suspensions, 
ja és la tercera, competiran 
per escal.lar posicions en la 
recat final de la primera fase. 
L’Ampolla buscarà acostar-se 
al play-off d’ascens. 
Partits ajornats a 2a catalana.

Ampolla-Ulldecona, dia 23 
Amposta-Ampolla, dia 2 març

R Bítem-M Nova, dia 27

Aldeana-Camarles, dia 23

Ebre-Camarles dia 1??

SEGONA CATALANA CAMARLES 
AMPOLLATortosa-Amposta, el 

play off en joc
Tortosa i Amposta s’enfronten 
diumenge (17 hores) en un der-
bi sempre especial però que ara 
arriba en un moment molt im-
portant de la lligueta, a manca 
de 4 jornades  (3 per al Tortosa 
que encara ha de descansar i 5 
per a l’Amposta, que ja ha des-
cansat i té un partit pendent). Els 
punts tenen doble valor, quan el 
compte enrere ja s’ha iniciat. No 
seran decisius però és evident 
que poden marcar perquè el 
marge d’errada ja és petit.
El Tortosa arriba al derbi des-
prés d’haver empatat als darrers 
minuts al camp de l’Ampolla 
(1-1). L’equip va ser dominador 
de la pilota però l’Ampolla, ben 
aplicada en defensa, va fer mal 
al contraatac i així va tenir les 
ocasions més clares, a més del 
gol de Carles Kàder a la primera 
meitat, arran d’una bona acció 
individual i aprofitant un desa-
just defensiu visitant. A la re-
presa, el Tortosa va posar més 
dinamita amb l’entrada de Kone 
i Aleix, tenint més amplitud i 

presència. Els roigblancs van 
trepitjar més àrea contrària cre-
ant diverses situacions davant 
d’un rival que no va deixar es-
pais. L’Ampolla, amb dues acci-
ons de Gito i una de Carles que 
va evitar Rojas, va poder sen-
tenciar. Als darrers minuts, arran 
d’una pilota aturada, després 
d’un rebuig del porter ampo-
llero Aitor (que va topar amb el 
visitant Eric), el roigiblanc De la 
Torre va fer l’empat que va sal-
var els mobles. Sabor agredolç 
per als locals perquè puntuar 
era positiu (tenen golaverage 
a favor) però se’ls van escapar 
dos punts quan havien pogut 
sentenciar. Per al Tortosa l’em-
pat tal com va anar el partit va 
ser bo però necessita més per-
què ha d’arribar amb 3/4 punts 
d’avantatge a l’ultima jornada, 
quan descansa. 

El Móra la Nova frena 
el líder Aldeana (0-3)
El Móra la Nova va guanyar al 
camp del líder Aldeana (0-3). 
Victòria de prestigi per als mo-
ranovencs que s’impulsen ha-
vent sumat 10 punts de 12. I 
amb un partit menys, se sumen 
al tren de candidats a la tercera 
plaça i, per tant, al play-off d’as-
cens. Primera meitat igualada 
amb un Móra la Nova ben po-
sat, pressionant dalt i buscant 
recuperar prop de l’àrea rival. 
L’Aldeana va intentar-ho, però 
li mancava profunditat. Malgrat 
això, Nacho va tenir l’ocasió per 
fer l’1-0.  A la represa, un misil 
de Barri va ser una bona opció 
local. El partit va seguir igualat 
fins que una decisió discutida, 
per una possible falta al local 
Chicho, a prop del banderí de 
córner, no fou xiulada. La ju-
gada va acabar amb un gran 
gol del visitant Aleix, amb una 
rematada inverosímil al pal 
llarg. Els aldeans es van cris-
par. I l’àrbitre, també. El partit 
va estar aturat uns minuts per 
protestes d’aficionats locals. 

Sense més. I el Móra la Nova va 
decidir amb un penal per unes 
mans de Barri. Agustí va marcar 
el 0-2. Ja al final, amb els lo-
cals fora de partit, els visitants 
van fer el 0-3. L’assistent va 
aixecar la bandera però el col.
legiat va donar el gol.  Ferran 
Simó, tècnic de l’Aldeana: “en 
general, no vam estar al nostre 
nivell davant d’un Móra la Nova 
que té un gran equip, molt ben 
treballat. Penso que haguéssim 
tingut les nostres opcions però 
van haver circumstàncies que 
van poder influir, com la juga-
da que va precedir el 0-1. No li 
trac mèrits a la victòria del rival 
però penso que va ser abultada. 
A passar pàgina i a seguir treba-
llant”. Ambrós del Móra la Nova 
valorava el treball de l’equip: 
“era un partit clau per poder 
tenir opcions de lluitar. Havíem 
de guanyar contra el líder i vam 
poder fer-ho”. Sobre l’arbitrat-
ge, “l’Aldeana va protestar deci-
sions però això no ha de traure 
cap mèrit al triomf”.

L’Amposta arriba en un 
bon moment al derbi
L’Amposta va guanyar al 
Rem-Bítem (3-1) i referma la 
progressió dels dos darrers 
partits, en el que ha fet 7 gols. 
L’equip arriba a la recta final  de 
la primera fase amb un molt bon 
moment, encoratjat, sent més 
competitiu amb les incorpora-
cions i jugant amb un ritme alt. 
Diumenge, contra el Remolins 
Bítem, l’Amposta va desbordar 
amb la velocitat dels seus ju-
gadors ofensius i va jugar amb 
molta intensitat, creant moltes 
ocasions. Però no va definir i l’1-
0 no va arribar fins el minut 37, 
obra de Quim, amb un tret es-
pectacular des de fora de l’àrea. 
A la represa, noves opcions de 
l’Amposta i va ser Felipe qui va 
rematar de cap a la sortida d’un 
córner, al primer pal, fent el 2-0. 
Becerra, aprofitant una passada 
a l’espai extraordinària d’Anice-
to, va marcar el 3-0. El R-Bítem 
va tenir una pèrdua i la jugada el 
va agafar desprotegit. 
Tindria posteriorment noves 
oportunitat l’Amposta, a boca 

de canó, però va ser el visitant 
Tortajada qui va establir el 3-1, 
aprofitant una badada defensiva 
dels locals. 
Ramon Sancho, tècnic de l’Am-
posta, valorava que “l’equip va 
generar moltes ocasions clares 
i l’important es poder-les cre-
ar. Hem d’anar partit a partit, 
comptant que en queden cinc i 
ara pensar amb el Tortosa, que 
és el proper, per seguir en la línia 
ascendent d’estes últimes jorna-
des”. El defensa Martos és baixa i 
ha fitxat amb el Gandesa. Vallès, 
del R-Bítem: “esta no és la nos-
tra lliga. Natros davant d’equips 
com estos, i més amb els refor-
ços, ho tenim complicat. Es va 
donar la cara, tenint les nostres 
opcions però la qualitat d’ells, 
en tots els aspectes, va decidir, 
sent superiors”. Fou la cinquena 
derrota seguida dels de Bítem. 

La Sénia salva un punt 
en la visita al Perelló
El Perelló i la Sénia van empa-
tar (1-1) en un partit en què els 
locals van tenir més opcions a 
la primera meitat, avortades per 
Reolid, porter senienc. 
Al primer temps, els seniencs 
van tenir el vent a favor, però 
no van adaptar-se. I el Perelló 
va tenir més el control del joc i 
va crear ocasions, a més del gol 
de Jordi, que el porter senienc 
va evitar amb intervencions fel.
lines. L’1-0 era curt al descans 
per les possibilitats dels locals, 
que van ser superiors. No obs-
tant, en els darrers minuts del 
primer acte, el visitant Gilabert 
va poder empatar. 
A la represa, la Sénia va ser més 
dominadora del joc. El vent ja no 
fou tan accentuat i els de Serra-
no van fer un pas avant. El Pere-
lló va fer sensació de perill en 
alguna contra i la Sénia va dis-
posar, durant la segona meitat, 
d’un parell o tres d’ocasions per 
empatar. Finalment, va trobar el 
premi amb el gol d’Enric, que 
fou l’1-1. I en una de les darreres 

jugades del partit, els visitants 
van protestar un fora de joc xiu-
lat a Carlos Gilabert.
Al final, 1-1. Una part per equip 
però en el global, el Perelló va 
generar, durant tot el partit, més 
ocasions clares. La Sénia, que ja 
ha descansat, és quart amb 24 
punts. El Perelló, que descan-
sarà en dues jornades, és vuité 
amb 20 punts. Cremarà el dar-
rer cartutx al camp del Móra la 
Nova, demà dissabte. 
La Sénia, per la seua part, rebrà 
l’Ebre Escola, en la propera jor-
nada.

La Sénia rebrà 
l’Ebre Escola en la 
propera jornada. 
El Perelló viatjarà 
demà a Móra la 

Nova

Punts
amb doble valor

Va guanyar 
al R-Bítem (3-1)

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

33
24
20
23
26
20
19
26
17
19
10

20
20
16
24
21
14
21
29
19
24
29

31
28
25
24
23
21
21
20
17
15
14

equip                    GF       GC     PNTS

RESULTATS. 18 jornada

ElPerelló-la Sénia                  1-1
Ampolla-Tortosa       1-1
Amposta-R Bítem       3-1
Aldeana-M Nova        0-3
Ebre-Camarles                   sus
Ulldecona,                 descansava

classificació. 18 jornada
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3A CATALANA

GANDESA, 0
RAPITENCA B, 1

BENISSANET, 1
ALCANAR, 2

‘INSULTS RACISTES’

El Gandesa, després de cinc vic-
tòries seguides, va veure frena-
da la inèrcia per un filial rapitenc 
que porta 12 jornades sense 
perdre (7 victòries i 5 empats). 
Un gol de Saül López va valdre 
el triomf.
Ivan Romeu, del Gandesa: “a la 
primera meitat natros vam saber 
trobar espais per dins, en inicia-
ció de joc, i des de l’associació 
vam fer diverses arribades. No 
vam poder crear moltes oca-
sions però en recordo dues de 
clares. Vam ser més dominadors 
del joc. A la represa, el partit es 
va anar trencant, tenint natros 
diverses opcions. Però, ells, en 
un corner, ens van marcar. I amb 
el 0-1 ells van tenir possibilitats a 
la contra però natros vam gau-
dir d’ocasions per a poder em-
patar. Ens va faltar encert en les 
oportunitats, i també precisió en 
les darreres passades. Un empat 
no hagués estat just com tam-
bé penso que si ens haguéssim 
avançat natros en el marcador, 
la dinàmica del partit hagués 
estat una altra”. Parra, de la Ra-
pitenca: “el partit va ser  molt 
igualat. Primera meitat molt tra-
vada, amb molt migcampisme. 
La segona meitat va ser diferent. 
Van haver més arribades i alter-
natives. Ells van tenir ocasions 
per  marcar i natros vam apro-
fitar la nostra, arran d’un córner. 
3 punts molt importants per en-
ganxar-nos dalt, al camp d’un 
molt bon equip que va perdonar 
les seues opcions. Destacar la 
feina de tot l’equip. Molt d’es-
forç i treball”.

AMPOSTA B, 0
SANTA BÀRBARA, 2

Òscar Rumense, del Tortosa B: 
“va ser un partit en el que a la 
primera meitat ens va costar 
molt. No ens vam trobar còmo-
des. I el Flix sabia el que volia i 
va ser dominador, fent els dos 
gols i tenint un altra ocasió per 
decidir. El 0-2 al descans reflec-
tia el que va passar. A la segona 
meitat, nosaltres vam millorar 
i vam marcar el gol però, tot i 
intentar-ho per dins, per fora, 
amb combinacions o sent més 
directes, no vam poder empatar, 
malgrat jugar amb superioritat 
numèrica. Ens va faltar calma 
en els darrers metres”. Lizaso, 
del Flix:  “felicitar l’equip pel tre-
ball. La primera meitat nostra va 
ser molt bona. Excepte 10 mi-
nuts que ells van alguna opció, 
natros vam dominar i a més dels 
dos gols vam tenir possibilitats 

Andreu Cano, de l’Amposta B: 
“no vam fer un bon partit. Estem 
ara en un moment complicat 
entre lesions i casos covid que 
ens està minvant, a més de que, 
en la nostra situació, havíem ju-
gat el dijous i vam tornar a fer-
ho dissabte. Sabíem que era un 
partit important perquè era un 
rival directe. Però no vam estar 
ben posats. Hi ha jugadors que 
estan molt carregats de minuts. 
I també n’hi havia que van sor-
tir del covid el mateix dissabte i 
portaven dies sense entrenar. En 
cap moment ens vam merèixer 
guanyar.  No vam estar bé en cap 
faceta del joc. El Santa Bàrbara 
va tenir més clar el que volia fer 
i es va emportar el partit. Penso 
que hem de donar un canvi total 
a la situació perquè innecessà-
riament ens podríem complicar. 
Però el principal és que hem 
de recuperar gent per tornar a 
competir amb normalitat”. Che-
ma del Santa Bàrbara: “a la pri-
mera meitat vam estar molt bé, 
tan defensiva com ofensivament 
tenint diverses ocasions que no 
vam poder materialitzar. A la re-
presa ells van tenir fases de més 
domini de la pilota però sense 

Ramon Grau, del Benissanet: “va 
ser un partit bastant fluix en què 
ens van penalitzar molt les erra-
des defensives que vam come-
tre i que el rival va saber aprofitar 
posant-se amb el 0-2 en pocs 
minuts a la primera meitat. Vam 
anar a remolc. Fins al descans, 
poques opcions i joc bastant 
travat. A la represa, vam fer can-
vis i vam reaccionar. El partit es 
va aturar uns 10 minuts per una 

per fer-ne un altre. A la represa, 
ens vam quedar amb deu per 
una expulsió absurda. Vam po-
der fer el 0-3 però no va ser així 
i ells van marcar l’1-2 i van insis-
tir. Ens vam haver de fer enrere 
i els jugadors van fer un gran 
esforç per mantenir el marca-
dor favorable”. El Flix reacciona 
després de 3 derrotes.

incidència després de l’expulsió 
de Marc Palomar. Es va llançar 
sembla que un got de plàstic al 
camp. Tot es va solucionar i no 
va haver cap problema més.  Al 
80 ens van xiular un penal rigo-
rós a favor i vam fer l’1-2. I al 85 
va haver-hi un altre penal, molt 
clar, però este no va ser xiulat. 
En línies generals, partit bastant 
fluix. Estem en una dinàmica 
dolenta. Esperem esta setmana 
poder reaccionar a Santa Bàrba-
ra, tot i estar amb dificultats en-
tre lesions i sancions”. Alejandro 
Alonso, de l’Alcanar: “molt satis-
fet del treball de tot l’equip. Es 
va entregar sobre el camp. Poc 
a poc, anem perfilant-lo i els ju-
gadors mostren molt compro-
mís. Queden coses a millorar 
però tenim temps per a fer-ho. 
Esta victòria és molt important 
per poder créixer perquè ens 
permet sortir de la dinàmica 
que portàvem. Este és el camí 
a seguir. Vam obtenir-la en un 
partit exigent davant d’un rival 
competitiu i que ens va obligar 
a treballar molt. Vam gestionar 
el 0-2 que vam assolir al primer 
temps. En els darrers minuts, el 
partit es va complicar arran d’un 
penal dubtós que va ser l’1-2. 
Després va haver un altre possi-
ble penal que no es va xiular. La 
nostra victòria va ser justa”. Jan, 
autor d’un gol, i Ion van tornar la 
setmana passada. 

Òscar Rumense, tècnic del Tor-
tosa B, volia comunicar en aca-
bar el partit que “ja fa unes jor-
nades que ens passa, i preocupa 
que dos jugadors nostres estan 
rebent insults racistes, amb el 
que això comporta perquè ja a 
Santa Bàrbara va haver-hi una 
picabaralla i una expulsió d’un 
jugador de cada equip. En esta 
jornada l’àrbitre va sentir-ho i va 
expulsar al jugador del Flix. Però 
s’està repetint i s’han d’evitar es-
tes situacions i així es va indicar 
en les campanyes que van fer-
se”.

TORTOSA B, 1
FLIX, 2

LA CAVA, 3
CORBERA, 2
La Cava va remuntar a darrera 
hora. Jordi Roca, de la Cava: “va 
ser un partit en què les defenses 
van estar febles. I van haver-hi 
ocasions pels dos costats. Un 7-5 
hagués reflectit les ocasions dels 
dos equips. Natros vam marcar 
aviat però després l’equip no es 
va trobar còmode i el Corbera ja 
va generar ocasions, empatant i 
a la segona meitat capgirant el 
marcador. Natros, amb moltes 
opcions clares, no vam tenir en-
cert i el partit es va complicar i és 
que el Corbera va tenir possibili-
tat per fer l’1-3. En la recta final 
del duel, l’equip, tot i no està bé, 
va mostrar personalitat i va re-
muntar sumant una victòria difí-
cil en un partit estrany”. Amb la 
Cava van debutar Eloi Forastero 
(Tortosa) i Joel Crespo (Roses). 
Ruben, del Corbera: “vam com-
peteix de tu a tu a La Cava; ens 
vam refer del gol encaixat al mi-
nut 1 empatant i tenint ocasions 
per poder avançar-nos abans del 
Descans. A la represa vam seguir 
treballant i creant noves ocasi-
ons que Figo va evitar. En una 
contra vam marcar l’1-2 i a partir 
d’aquí la Cava va avançar línies i 
amb dos jugades en les que crec 
que ens va fer falta una mica de 
veterania, va remuntar al final. 
El Corbera va ser un equip dis-
ciplinat i competitiu i esperem 
seguir amb l’actitud i treball que 
van tenir els jugadors. Estic molt 
satisfet del treball, i així hem de 
continuar”. Diumenge, derbi de 
la Terra Alta, Corbera-Gandesa. 

Després de 5 derrotes, el Goda-
ll, va tornar a guanyar. Va fer-ho 
contra el cuer, l’Olimpic, en un 
partit boig. Juanjo Agustin, de 
l’Olímpic: “d’entrada es va notar 
que els dos equips estàvem ne-
cessitats de punts. Van haver-hi 
moltes imprecisions i penso 
que, en general, vam fer el pitjor 
partit del que portem de tem-
porada. Però va ser el dia que 
més encert vam tenir, creant 
altres possibilitats davant d’un 
Olimpic que a més dels 3 gols 
també va tenir altres oportuni-
tats. El partit es va trencar per 
moments, amb poc ordre de-
fensiu i va estar travat. La millor 
lectura van ser els tres punts. 
Però, tot i haver guanyat, hem 
de ser conscients que el joc va 
ser irregular i que hem de millo-
rar. El triomf va ser molt impor-
tant per recuperar confiança”. 
El Godall, encara amb baixes, 
està mirant de fer alguna incor-
poració. 

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

50
38
48
38
23
31
39
31
27
28
24
25
17
25
29
12

equip                    GF       GC     PNTS

17
21
21
18
6

26
28
22
25
34
31
51
39
51
48
47

40
36
34
34
31
30
27
25
18
16
14
13
12
11
10
2

GODALL, 5
OLIMPIC, 3

J I MARIA, 4
AMETLLA, 1
José Maria Torres, director es-
portiu del Jesús i Maria: “partit 
molt intens i igualat a la primera 
meitat. Ens vam avançar però 
ells a la sortida d’un córner van 
empatar. Ens va costar perquè 
ells  també estaven ben posats 
en les segones jugades. Van ha-
ver alternatives i ocasions pels 
dos costats, si bé les nostres van 
ser més clares. A la represa, vam 
començar força bé. I va venir la 
jugada clau. El jugador calero 
desvia la pilota amb les mans 
sota la porteria. Penal i expul-
sió. Jordi va transformar-lo. Ells, 
tot i estar amb deu, van seguir 
intentant-ho i natros vam estar 
uns minuts en què no vam te-
nir el control, fins que Ferreres, 
amb molt de temple, esperant 
la sortida del porter rival i su-
perant-lo per baix, va marcar el 
3-1 que ja va decidir. Després 
va venir el gran gol de Jotanan i 
vam tenir altres opcions. 3 punts 
justos que ens fan creure en el 
Projecte. Estem en progressió. 
Molt contents del nou projecte. 
El grup és una pinya. I portem 
una molt bona dinàmica”. Xavi 
Subirats, de l’Ametlla: “va ser un 
partit molt complicat, amb una 
primera meitat molt igualada i 
força disputada, fent sensació 
de perill quan arribàvem a la 
seua àrea. Ells també van tenir 
les seues opcions. L’empat a un 
era just al descans. A la represa 
vam sortir bé, tenint una ocasió 
a l’inici. La jugada clau va ser un 
penal molt clar a l’àrea nostra 
però que l’àrbitre no va veure i 
que va xiular-lo per les protes 
tes de jugadors locals. El penal 
va comportar expulsió i el 2-1. 
Vam reaccionar bé i vam inten-
tar-ho fins que va venir el 3-1 
que va ser en clar fora de joc. 
Ja no vam poder refer-nos. El 
4-1 va ser un gran gol. Resultat 
molt abultat. Res a dir de l’ac-
titud després d’una setmana en 
què vam tenir contratemps en-
tre lesions, covids i festes”.

CATALÒNIA-
ROQUETENC, 
SUSPÈS
El derbi entre el líder Catalònia 
i el Roquetenc es va suspendre 
divendres passat pels casos de 
covid en l’equip de Roquetes. 

crear opcions. Amb els minuts, 
natros vam fer un pas avant i ens 
vam avançar amb el 0-1. Ells van 
fer algunes arribades, tot i que 
sense generar ocasions perquè 
en defensa natros vam seguir 
molt ben posats, sent intensos. 
I al final vam sentenciar amb el 
0-2. Bon partit en general i justa 
victòria. A seguir treballant i pro-
gressant”. Va ser la tercera vic-
tòria seguida del Santa Bàrbara 
que s’allunya de les places com-
promeses de la taula”. 
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EQUIP DE LA SETMANA
CF SANTA BÀRBARA
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· Fa uns mesos li vaig pregun-
tar a Teixidó si fitxaria a Ferran 
Roig i em va dir: “No ho tinc 
contemplat”. Avui torna a ser 
jugador de la Rapitenca. Ni Tei-
xidó ni Ferran podien pensar 
que estarien junts altre cop. Va 
ser un fitxatge exprés, el dis-
sabte. Ferran va anar a veure 
el partit de la Rapitenca amb el 
seu amic, Raül Teixidó, fill del 
mister rapitenc. En acabar, es 
va trobar a Teixidó i aquest li va 
dir: “Tu fitxaries per nosaltres?”. 
I va trigar un segon a contestar: 
“Si”. Ferran no estava del tot 
còmode les darreres setmanes. 
D’altra banda, Jaime ha causat 
baixa. del club rapitenc.
· Quan van dir de passar a Ed-
gar Samper al primer equip de 
la Rapitenca, va haver gent que 
no ho va veure clar. Només 
Teixidó. El temps ho ha de-
mostrat  i aquesta setmana dos 
nous gols, cinc en els últims 
tres partits, i segon golejador. 
Teixidó a un jugador clàssic de 
2a catalana, el fa estrella a 1 
catalana.
· Crec que Nacho Pérez hauria 
d’anar a Minut 91. Michel l’està 
esperant.
· Segueixen les altes al Torto-
sa, primer van ser els coreans, 
ara Manuel Bigonsari, jugava 
a l’equip filial del Tigre de pri-
mera divisió d’Argentina. Quina 
serà el següent?
· A La Cava estan forts: tres 
fitxatges en poques setmanes, 
Eloi Forastero (Tortosa), Adri 
(Perelló) i l’últim Joel Crespo  

ex Remolins-Bitem i Tortosa i 
que  militava al Roses (Girona). 
En aquest equip el puto amo 
és Figo, fent un partidàs com 
aquesta setmana. Només dues 
derrotes aquesta temporada.
· El gran Guiu no para, ara entre-
na a l’infantil del Falset. ”Acaba-
ran amb la meva salut...només 
volen jugar. L’altre dia els vaig 
dir que si guanyaven els convi-
dava a sopar i van guanyar”. El 
seu fills Bernat està a Itàlia a la 
Segona divisió B, amb el Per-
goletesse. Andreu a la Costa 
Brava, ara lesionat com Jaume 
Guiu del Móra la Nova. La seva 
nora, Núria Llop, és líder amb el 
Levante Las Planas de segona 
divisió. La parella d’Àngel Guiu, 
Rosa Pellisa, juga al Perelló. Fa-
mília futbolera cent per cent.
· 2 entrenadors de 3a catalana 
estan passant uns moments do-
lents, anímicament, una abra-
çada, vindran temps millors.
· Baltasar Capera, a la tempo-
rada 80-81, va debutar amb 
l’Ampolla. 40 anys de futbol 
amateur, 21 com a jugador i 19 
com a entrenador. I 10 anys al 
futbol base. 
Ara porta al cadet preferent del 
Tortosa. 50 anys de futbol. Ho 
viu com si fos un xiquet.
· Vaig veure a Agustí Zaera a 
Minut 91, dilluns passat. Té un 
bon assessor d’imatge. Em va 
agradar. 
A més, les seues declaracions 
no van passar desapercebudes. 
Entenc que algun dia li contes-
taran des de la Rapitenca. 

TOP SECRET

· Extasi a la Rapitenca. Depe-
nen d’ells mateixos per as-
cendir. Millor equip en les úl-
times nou jornades i invicte. El 
president de la Rapitenca, Don 
Fernando, d’entrada, no tenia 
en els  plans ascendir aquesta 
Temporada. Però ara ho veu 
més a prop.  No serà fàcil. Per 
a no pujar només hi ha una 
solució: cessar a Teixidó.
· El Tortosa té la Verge del seu 
costat; a Móra la Nova van 
empatar al 85, la setmana pas-
sada l’Ebre Escola va fallar un 
penal també al 85. I diumenge 
va empatar al final a l’Ampolla. 
Li queden 3 partits: Amposta, 
Ulldecona i Remolins-Bítem. 
Es classificarà per al play off 
d’ascens perquè la Verge se-
guirà acompanyant.
· Perquè un equip funcioni cal 

LA JORNADA
tenir paciència i confiar en l’en-
trenador. Chema a Santa Bàrbara 
en les primeres sis jornades zero 
Victòries. Últimes 7, cinc victòri-
es, un empat i només una derro-
ta per la mínima i a Gandesa
· Des de la jornada 9, el Jesús i 
Maria és el millor equip de la 
Tercera, últims set partits sis vic-
tòries i un empat. Els següents 
4 partits, tres contra els cuers. 
Alerta a la dada: entre els 10 go-
lejadors tres són d’aquest equip, 
Borràs, Jonatan i Ferreres. Empat 
a punts a la tercera plaça entre el 
J i Maria i la Cava.. 
· Imparable el Móra la Nova: últi-
mes 10 jornades només una der-
rota i per la mínima. Diumenge 
va guanyar al camp del líder.
· La Sénia, únic equip invicte al 
seu camp però a camp contrari 
el pitjor. De 21 punts possibles, 

només 4.
· La Rapitenca B és el segon 
millor equip des de la jornada 
5 i des de llavors està invicte.
· Des de la jornada 9, mancant 
diversos partits, millors equips 
a Segona: Aldeana 20 punts, 
Amposta 17, la Sénia 14, Móra 
la Nova i Ampolla 13 i Tortosa 
11. La lliga cada vegada més 
atapeïda, només cal veure 
aquesta setmana no va gua-
nyar cap dels tres primers.
· Partits pendents de 2 cata-
lana: Amposta-Ampolla (2-3), 
Ampolla-Ulldecona (23-2), 
Rem. Bítem-Móra Nova (27- 
2), Aldeana–Camarles (23-2),  
Ebre Escola–Camarles (1-3) 
De tercera catalana: Santa 
Barbara-Roquetenc (23-2),  
Catalònia–Roquetenc i Alca-
nar-Olimpic.

La Rapitenca B va vèncer a Gandesa/els misters del juvenil de Futbol Formatiu Terres de l’Ebre, Arnau i Crespo. 

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

GUILLEM
(Amposta)

MARC VERNET
(M Nova)

REOLID
(La Sénia)

DIDAC
(Perelló)

ALEIX CHAVARRIA
(R Bítem)

SAMPER
(Rapitenca) 

DE LA TORRE
(Tortosa)

OMAR 
(Rapitenca)

SARDÀ
(Ascó)

KADER
(Ampolla)

ISAAC 
(Amposta)

RAIMON
(Jesús i Maria)

JAN
(Alcanar)

FIGO
(La Cava)

LEE
(Tortosa B)

ARNAU
(Corbera)

AITOR CARDONA
(Godall)

JAN MIQUEL
(Flix)

ADRIÀ GIRONÉS
(Fatarella) 

ROBERT LÓPEZ
(S Bàrbara)

ÀNGEL SÁNCHEZ
(Xerta)

SAÜL
(Rapitenca B)

BERANUY
(Aldeana)

ALBERT CASTELL
(Gandesa)
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Sant Jaume, triomf de la il.lusió

4A CATALANA

LA FATARELLA, 3
MASDENVERGE, 0

GANDESA B, 3
ALDEANA B, 1

La Fatarella va vèncer el líder de 
Quarta, el Masdenverge (3-0). 
Partit molt igualat a la primera 
meitat, sent molt intens. El lí-
der va avisar primer amb un tret 
d’Àlex. Però li va costar adap-
tar-se al partit fins els darrers 
deu minuts del primer temps 
quan va acabar tenint control 
del joc i va jugar més a camp 
contrari. A la represa, la Fata-
rella va avançar-se amb un gol 
d’Elias, amb un tret al pal llarg. 
El Masdenverge va reaccionar i 
va buscar l’empat, fent defen-
sar-se a la Fatarella molt enrere. 
El líder va tenir diverses ocasi-
ons, però Toni, porter local, va 
estar molt encertat. Tot l’equip 
fatarellenc va treballar ferm en 
defensa. El Masdenverge no 
va poder empatar i la Fatarella, 
que feia sensació de perill a la 
contra, va decidir amb un gran 
gol d’Adrià. El jove jugador local 
va fer una vaselina, escorat a la 
banda. Els visitants van recla-
mar una falta anterior i tenien 
motius perquè Adrià va posar el 
peu al porter en la seua sortida. 
Un minut després, una pèrdua 
dels visitants en la iniciació del 
joc, va propiciar una obra d’art 
d’Adrià amb una altra vaselina, 
esta a l’estil Romario. Fou un 
golàs i la sentència. El 3-0 da-
vant el deliri de la nombrosa afi-
ció local que, en festes de Sant 
Blai, va disfrutar amb el triomf 
d’un equip que creix i que ara és 
més competitiu, havent sumat 
10 punts de 12. El Masdenverge, 
amb 3 punts de 9, és ara segon.

Sergi Vidal, del Gandesa B: “sabí-

em que venia un equip intens, que 

té les idees clares. A natros ens va 

costar entrar en el partit; ells van 

situar molts jugadors a la zona am-

pla i això ens va dificultar el joc per 

dins. A més, ells van marcar el 0-1 

amb una bona jugada ben culmi-

nada. Vam haver de reaccionar i 

vam fer-ho, donant més ritme al 

joc, i remuntant amb el 2-1. A la re-

presa,  vam fer el 3-1 i ja vam tenir 

més control de pilota, tot i que sen-

se tantes arribades. Felicitar l’equip 

pel partit i també a l’Aldeana que 

havia jugat en dijous i va haver de 

tornar a fer-ho dissabte, amb bai-

xes. Amb només 11 jugadors, van 

fer un gran desgast”. El Gandesa B 

és ara el líder. Rafel, de l’Aldeana B: 

“només vam poder anar 11 efectius. 

Vam plantejar un partit defensiu, 

sabent el potencial del rival i les 

dificultats que teníem. El partit va 

XERTA, 1
CAMARLES B, 1
El Xerta va empatar amb el Ca-
marles B (1-1). Un gol d’Àngel als 
darrers minuts va valdre l’empat. 
Des de Xerta es comentava que 
“vam començar bé, tenint un 
parell d’opcions però després el 
partit es va igualar i es va travar, 
disposant el Camarles d’un pa-
rell d’opcions, una que va traure 
Guillem i un altra que va anar al 
pal, fent, a més, el 0-1, amb una 
vaselina. En la primera part el ri-
val ens havia fet mal amb un joc 
directe força treballat. La represa 
va ser més nostra. Vam sortir 
millor i vam jugar a camp con-
trari, tenint més opcions. El gol 
es va resistir però va arribar arran 
d’una vaselina d’Àngel, quan es-
tava un xic escorat. Encara que 
el partit se’ns va fer curt, s’ha-
gués pogut afegir alguna coseta 
més de temps. En tot cas, valo-
rar de forma positiva el punt tret 
contra un gran rival. Seguim en 
una bona situació”. Florin, del 
Camarles: “sabíem que era un 
camp difícil davant del tercer 
classificat. Vam plantejar un par-
tit de forma diferent. A la primera 
meitat vam estar força bé i ells 
no ens van crear ocasions, i és 
que ens vam defensar amb ordre 
i intensitat. Vam tenir dues oca-
sions i el gran gol d’Hugo, pen-
so que al descans vam arribar 
amb sensació que havíem estat 
superiors. A la represa van ser 
superiors ells. Cada vegada ens 
van apretar més i natros ens vam 
haver de defensar més enrere. I a 
darrera hora, una indecisió nos-
tra va provocar un rebuig i Àn-
gel va empatar. Donem per bo el 
punt en un camp difícil amb un 
rival amb ofici i que és dels cap-
davanters”. 

TIVENYS, 1
GINESTAR, 1
David Montardit, president de la 
UE Tivenys: “partit com l’ante-
rior, molt intens i en dos parts 
diferenciades. A la primera vam 
jugar ben posats, i ens vam 
avançar en el marcador. No 
obstant no vam poder fer el se-
gon gol que ens hagues donat 
tranquil.litat. A la segona, el rival 
ens va superar i ens va empatar 
al quart d’hora arran d’una una 
possible falta prèvia al nostre 
central. Passaven els minuts i el 
físic ens va passar factura i ens 
va tocar defensar  cada vegada 
més a prop la nostra porteria. Els 
últims 10 minuts els vam jugar 
amb 10 per una doble groga en 
2 minuts. Ells van disposar d’una 
immillorable ocasió de gol mit-
jançant una pena màxima que va 
sortir per dalt la nostra porteria, 
defensada una setmana més per 
un jugador de camp. Vam anar 
de més a menys però cal valo-
rar el punt i el treball davant d’un 
dels primers classificats”. Anto-
nio Morales, del Ginestar: “tot i 
haver-ho parlat de ser intensos 
des del principi. Però no va ser 
així i ells van començar millor i 
van tyenir vàries ocasions i el gol. 
Amb els minuts, vam millorar i 
vam estar més posats, sent més 
intensos, tenint dues opcions 
amb un tret de córner de Magí 
que va anar al travesser i un d’En-
ric. A la represa, l’equip va fer un 
pas avant i els vam tancar al seu 
camp. Vam canviar el sistema i 
vam arriscar, lluitant com s’ha de 
fer cada setmana adaptant-nos 
a les circumstàncies del partit. Ell 
ja no van crear perill excepte una 
falta que va aturar Nico. Enric va 
empatar i vam insistir i al final va 
arribar el penal que Magí no va 
transformar. El punt sap a poc 
però content de la segona part, 
de les millors de la lliga. Va faltar 
aprofitar les ocasions”. 

per assolir millors resultats”. Dani, 
del Catalònia: “als primers minuts 
Ruiz va fer el 0-1. Tot i això, els 
morencs no van perdre la cara 
al partit i amb impetu i intensi-
tat aconseguien fer-nos sentir 
incomodes, no tenint continui-
tat en el joc. Algunes aproxima-
cions visitants i una ocasió molt 
clara dels locals, que salvava un 
encertat Xavi en primera instan-
cia i després el davanter la tira-
va fora en segona, va ser el més 
destacat de la primera meitat. A 
la represa, vam ajustar les línies 
i vam aconseguir així ser més 
dominadors. Hi va haver més 
circulació de pilota, una sortida 
més neta i una progressió en el 
joc. Amb més ritme de joc i més 
continuïtat amb la possessió vam 
aconseguir avançar linies i així 
va arribar el 0-2, obra de Martí. 
L’Olímpic va començar a acusar 
el cansament i natros ens trobà-
vem més còmodes i trobàvem 
els espais i les passades amb més 
criteri que a la primera part no va 
trobar. Ruiz amb fortuna després 
d’un altre mà a mà aconseguia 
el 0-3 i Pau va fer un gran remat 
culminant una bona transició per 
fer el 0-4. Va ser un partit en el 
que vam anar de menys a més, 
millorant a la segona meitat”.

que en dos contres i dos xuts a 
porta en tot el partit ens va fer 
dos gols. Un partit d’aquells que 
costa de creure que els perds. 
Però seguirem treballant”. Des 
del Perelló comentaven que 
“un triomf que premia el treball 
de l’equip. La primera meitat va 
ser  igualada, amb més domini 
de la Cava que va tenir ocasions 
per marcar. A la represa, amb 
els minuts, el partit va obrir-se i 
vam tenir encert, el que ha faltat 
en altres partits, per aconseguir 
els dos gols. Vam saber defen-
sar-nos i vam mantenir la por-
teria a zero amb un gran treball 
de tot l’equip”. 

començar bé, arran d’una recupe-

ració, amb tres passades, vam fer el 

0-1. El Gandesa, posteriorment, va 

dominar totes les facetes del joc, 

circulant molt ràpid la pilota. Ens va 

obligar a tenir un ritme alt defensiu. 

Els vam tancar bé el joc interior i ells 

van fer perill en segones jugades o 

a pilota aturada. Al minut 30, arran 

d’una falta, ens van empatar. Al cap 

d’un minuts un desplaçament a 

l’esquena de la defensa nostra va 

haver un malentès i el 2-1. A la re-

presa, amb els minuts, vam acusar 

que no podíem oxigenar l’equip. 

Però destacar que va donar la cara 

i va treballar molt. Ells van fer el 3-1 

i ja van tenir la pilota i el control del 

joc, amb menys ritme que al primer 

temps. Content per la imatge i més 

tal com vam afrontar el partit”.  

LA CAVA B, 0
EL PERELLÓ B, 2
Àlex Ventura, de la Cava B: “par-
tit complicat d’explicar, ja que 
vam tindre el control del jocen 
tot moment, vam crear moltes 
ocasions però vam fallar-ho 
absolutament tot; xuts sense 
porter, 1 contra 1 amb el porter; 
ofensivament a zona de defini-
ció vam estar molt malament.  
I aixo ho va aprofitar el Perello 

OLIMPIC B, 0
CATALÒNIA B, 4
Emilio Pedrola, de l’Olímpic: “la 
primera part fou molt igualada. 
Es va desequilibrar només per 
un solitari gol dels visitants al mi-
nut 1 en una errada en el sistema 
defensiu nostre. El més just ha-
gués estat arribar al descans amb 
un empat ja que vam errar una 
claríssima doble ocasió. No fou 
així i es va arribar a la mitja part 
amb el 0-1. La segona part va 
mostrar la diferència amb el fons 
de plantilla dels dos equips, men-
tre els visitants tenien recanvis i 
mantenien un bon ritme de joc, 
natros, amb moltes baixes i no-
més dos canvis, vam començar 
a perdre força a mesura que el 
partit avançava i així van anar ar-
ribant els gols visitants fins el 0-4. 
Caldrà implicar-se i treballar més 

J I MARIA B, 4
SANT JAUME, 1
David Torres, mister del J i 
Maria B: “va ser un partit de 
rivalitat en el que el Sant Jau-
me va venir motivat després 
de guanyar a la Galera. Natros 
vam ser efectius i al minut 14 
ens vam posar amb el 2-0, te-
nint altres opcions abans del 
descans. A la represa, ells van 
disposar d’una ocasió amb una 
rematada al pal. Natros vam fer 
el tercer gol i després el quart, 
creant altres oportunitats. Cal 
destacar el porter del Sant Jau-
me que va fer 5 ó 6 parades a 
boca de canó espectaculars. 
Dels millors porters que he vist 
enguany. Victòria còmoda amb 
un marcador que per les oca-
sions va ser curt. Molt content 
de l’actitud dels jugadors i per 
la temporada que estem fent”. 

EBRE ESCOLA B, 3
LA GALERA,0
Miki, de l’Ebre Escola: “a la pri-
mera meitat, tot i arribar al des-
cans amb el 0-0, vam ser supe-
riors, tenint el control del joc. A la 
represa vam fer uns ajustos que 
ens van permetre dominar millor 
el partit i, a més, vam crear oca-
sions, a banda dels gols. Va ser 
un partit  prou còmode”. David, 
jugador i tresorer de la Galera: 
“en 10 dies hem jugat quatre par-
tits. És una exageració. Això ens 
ha comportat baixes per lesió, a 
més d’altres per sanció. No som 
professionals i la gent treballa i 
això és complicat de poder-ho 
dur a terme. Del partit a l’Ebre 
Escola, dir que la primera meitat 
va ser bastant competida. L’Ebre 
va dominar amb pilota, però 
sense crear excessives ocasions. 
Natros vam jugar ben organitzats 
i vam arribar al descans posats 
en el partit. A la represa, aviat, en 
una contra ens van fer l’1-0. Vam 
seguir lluitant i vam tenir un pa-
rell d’ocasions. Ells, amb espais, 
van tenir-ne més i van ampliar 
l’avantatge. Content de l’equip 
perquè vam haver de fer un es-
forç molt gran. Felicitar a l’Ebre 
Escola perquè de la primera volta 
ara el vam veure molt més com-
pettiu i amb una plantilla àmplia”.

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

58
62
53
42
54
45
36
34
35
38
29
28
28
23
22
11
18
19

22
19
20
21
33
14
19
32
26
46
42
31
38
51
37
92
43
49

43
42
38
37
36
35
33
28
27
24
20
19
17
16
15
9
8
8

classificació. 4a.  jornada 18
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** FUTBOL SALA, DIVISIÓ 
D’HONOR. L’AES la Sénia va 
sofrir una derrota contundent 
contra el CFS Mediterrani per 
3-11. El CFS Tortosa va perdre 
per la mínima a Maials (1-0). 
I l’Amposta va empatar a Vi-
nyols (1-1). La Sénia és onzè (15 
punts), l’Amposta dotzè (14) i el 
Tortosa tretzè (13).
** FUTBOL SALA. LLIGA 1A 
DIVISIÓ CATALANA. GRUP 
6. El Rapitenc va caure gole-
jat a Riudecanyes (8-0). Móra 
d’Ebre i Roquetes van empatar 
6-6. Lligallos i el Flix van perdre 
a Reus (6-4) i a Torredembarra 
(6-2). L’Amposta B va cedir una 
derrota amb el Morell (2-3). 
Avui derbi: Rapitenc-Amposta 
B
** FUTBOL SALA. TERRES 
DE L’EBRE. Benifallet-Ebre E 
4-6; Marisc Mediterrani Delte-
bre-Rasquera 9-3; CFS Roque-
tes-Campredó 3-4; FF Motors 
AFS Deltebre-Dertochip 4-2. 
TM Tortosa-Salvem lo Delta 
4-1 Ebre E és líder amb un par-
tit més que el Toscà.
** FUTBOL. LLIGA VETERANS.  
Amposta-Alcanar 2-0; Aldea-
na-Vinaròs 4-3; Canareu-Ro-
quetenc 0-2. Roquetenc, líder 
amb 25 punts, seguit de l’Am-
posta i Rapitenca amb 22 però 
amb un partit menys tots dos. 

CLUB VOLEI ROQUETES

En principi, el cap de setmana 
havia de ser una doble jorna-
da del sènior masculí del Club 
Volei Roquetes, a la Superlli-
ga 2. Dissabte es va despla-
çar a Castelló on va perdre 
per 3-0 davant del líder, el CV 
L’Illa-Grau (25-15/25-21/25-
14). Diumenge l’equip havia 
de recuperar un partit ajornat 
per Covid-19 contra CV Muro, 
però no es va poder disputar 
per la incompareixença del 
rival a causa d’inconvenients 
amb el desplaçament. 
El proper partit és a las Palmas 
de Gran Canària contra el Club 
Voleibol Sayre Mayser GC. 
Altres resultats d’equips del 
club: victòria del sènior mas-
culí B a la pista l’Hospitalet 
(0-3). El sènior femení va gua-
nyar a (0-3) contra l’AEE INS 
Montserrat. Victòria de l’infan-

til masculí blanc (0-3) a Vila-
decans. Victòria del cadet fe-
mení (1-3) contra el Mataró B. 
Triomf del juvenil femení (1-3) 
a la pista del Mataró B. L‘infan-
til femení Blau va perdre (0-3) 
contra el Premià de Dalt. L’in-
fantil masculí Blau va vèncer 
(3-0) contra el CV Vall Hebron. 
El femení Blanc va perdre (0-
3) contra el CV Salou. I el ca-
det masculí (0-3) contra el CV 
Vall Hebron.

Derrota a la pista del líder

HANDBOL
L’Almassora 

no dona cap opció (16-27)

CLUB HANDBOL AMPOSTA

Breus

Resultats dels equips del club: 
el sènior masculí va guanyar 
al Sant Esteve Palautorde-
ra (31-29). Partit igualat que 
es va encarrilara a la segona 
meitat amb un avantatge de 
set gols que, tot i reduir-se, 
va ser una garantia per sumar 
el triomf. El juvenil masculí, 
en la segona fase B, va per-
dre a Terrassa per 29-25. Tot 
i les baixes, soplides amb ca-
dets, l’equip fou competitiu 
fins el final, anant per davant 
a falta de 5 minuts. Però es va 
acusar el tema físic i va faltar 
definició en els darrers atacs. 
El juvenil femení, en la Copa 
Federació, va caure amb el 
Pardinyes per 22-32.  El cadet 
masculí (segona fase A-sèrie 
A-2) va imposar-se per 24-32 
a la pista del Lleida Pardinyes. 
L’infantil masculí roig de Se-
gona catalana va vèncer a la 
Canonja per 41-32 mentre 
que el blanc descansava. 

El Club Handbol Amposta La-
grama va rebre un dur correctiu 
dissabte al pavelló d’esports de 
la capital del Montsià. L’Almas-
sora, tercer classificat amb mol-
tes opcions de disputar les fases 
d’ascens, va passar per sobre 
(16-27).
Poques opcions va tenir l’Am-
posta davant del conjunt caste-

llonenc, que en tot moment va 
portar el ritme del partit i l’avan-
tatge al marcador.
Ara toca passar pàgina, per 
afrontar la jornada de demà dis-
sabte amb l’objectiu de recupe-
rar les sensacions de les últimes 
jornades.
El partit de demà serà a les 20.15 
hores a la pista de La Roca.

Centre 
Esports 
Tortosa

Handbol

UE SANT JAUME

Des d’aquesta temporada, i 
fent una aposta seriosa i de-
cidida pel futbol femení, la 
Unió Esportiva Sant Jaume 
compta amb equips mascu-
lins i femenins dins del seu 
futbol base. Un futbol base 
que pretén exercir mestratge 
dins dels valors de la inclusió 
i la igualtat. D’entre els cinc 
equips masculins existents 
(prebenjamí, benjamí, aleví, 
infantil i cadet) amb 60 fitxes 
federatives també se sumen 
quatre equips femenins (ale-
ví, infantil, cadet i amateur). 
És el primer i únic club de les 
Terres de l’Ebre que compta 
amb aquest número d’equips 
femenins i fa que l’aposta pel 
futbol femení sigui ferma i 
amb una projecció de futur. 
Un innovador projecte amb 
una base sòlida i un total de 
48 fitxes federatives feme-
nines. L’aposta és clara, ferma 
i decidida en el club i és fruit 
d’un treball, dedicació i segui-
ment exhaustius. Tant els nois 
com les noies del club dispo-
sen de les mateixes facilitats, 
exigències, oportunitats, nor-
mes.... , els mateixos deures i 
obligacions en benefici de la 
igualtat i inclusió perfectes. 
En definitiva, tothom rep el 
mateix compromís i les ma-

teixes exigències, tant per 
part dels entrenadors/es així 
com de la directiva.
El funcionament i la convi-
vència de tots els equips és 
molt satisfactòria i producti-
va al mateix temps. L’entitat 
se’n veu beneficiada d’aques-
ta sinergia. Prova de tot això 
és la total predisposició, tant 
de nois com de noies, a l’hora 
d’ajudar en tot, en moments 
de necessitat, als equips que 
disposen de pocs jugadors/
es. No és estrany tanma-
teix trobar noies ajudant als 
equips masculins i nois als 
equips femenins.  Col·labo-
ració i empatia totals. La UE 
Sant Jaume seguirà apostant 
pel futbol base sense distinció 
de gèneres,  i continuarà tre-
ballant perquè els seus juga-
dors i jugadores, a part de mi-
llorar el seu nivell futbolístic i 
aprofundir en els valors, facin 
servir el futbol com una eina 
per tal que la igualtat total en-
tre l’home i la dona sigui una 
qüestió normal dins de la so-
cietat actual i de la qual ni ha-
guéssim de parlar. Continua-
rem treballant i esforçant-nos 
per fer que siga així.

UE SANT JAUME

Afavorint la normalitat i els valors. Per 
un futbol sense distincions de gènere

** GRUP A DE LA LLIGA CA-
TALANA D’HANDBOL FEMENÍ. 
Derrota de l’Ascó contra l’Asso-
ciació Lleidatana (27-33) en un 
partit amb doble valor entre els 
dos primers classificats. Ara les 
líders són les de la Terra Ferma 
que també tenen el goleverage 
a favor. Va ser la primera derrota.
** 2a. LLIGA CATALANA SÈNIOR 
FEMENÍ - 1a. FASE - GRUP C - 
JORNADA 14. Vilanova-HC Am-
polla 30-36. Nova victòria de les 
noies de Javi Garcia que, mate-
màticament, i a falta de 4 jorna-
des, ja estan classificades per a la 
2a. Fase, on es jugaran l’ascens.
** Per la seua part, l’Handbol 
Club Perelló va vèncer el Santpe-
dor per 32-22. Gran partit i bona 
progresió de l’equip.

Futbol femení
** A la segona divisió, en la jor-
nada passada, la Rapitenca va 
golejar al Reus de Tota la Vida 
per 1-10. 
L’equip que entre Víctor Borja 
rebrà el Tancat, diumenge a les 
12 hores. 
La Plana també va golejar, en 
este cas 6-1 al Vilanova. 
Les rapitenques són cinquenes 
amb 25 punts. 
Les planeres, sisenes amb 23 i 
un partit menys.  La Plana visi-
ta el Morell, diumenge a les 16 
hores.

** Lliga futbol 7 Terres de l’Ebre:
S Jaume-Gandesa 2-1
Campredó-la Cava 0-2
Perelló-Olímpic 9-1
Alcanar Femení-Arnes 4-0
Rapitenca-la Plana 2-6
La classificació està lidera-
da pel Femení Alcanar amb 31 
punts. El Perelló, amb 1 partits 
menys, és segon amb 27. 

** Pel que fa a la categoria ju-
venil primera divisió, l’equip de 
Futbol Formatiu Terres de l’Ebre 
no va jugar, el partit contra el 
FFB Base Reus es va ajornar.
En la propera jornada, les no-
ies de Cristian visiten el Femení 
Manu Lanzarote.

El sènior masculí del Club Bàs-
quet Cantaires va guanyar el 
passat dissabte al CB Morell B 
per 89 a 84. Triomf molt treba-
llat davant d’un rival molt com-
petitiu. Els tortosins, que han de 
recuperar quatre partits, visiten 
en la propera jornada el Mont-
blanc. 

Bàsquet
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XZINGREDIENTS:
• 10-15 castanyes
• 1 ceba
• 1 dent d’all
• 1 cullerada de concentrat de 
carn
• 1/4 de cullerada de gingebre
• 1/4 de cullerada de  nou 
moscada

SALSA
DE CASTANYES

PREPARACIÓ:
• En primer lloc,  retirarem la 
closca  de les castanyes. Aga-
farem totes les castanyes, ja 
sense closca, i  les courem en 
aigua bullint durant 20 minuts.
Un cop han passat aquests mi-
nuts les treiem i les pelem. Per 
una altra banda,  sofregim la 
ceba i l’all.
Un cop tinguem aquest sofre-

git,  afegim les castanyes que 
hem pelat, el concentrat de 
carn, el gingebre i la nou mos-
cada.
Ho deixem bullir 5 minuts 
més. Ja han acabat aquests 5 
minuts!  Anem a triturar tota 
la mescla fins que tingui una 
bona consistència!

Bon profit!

Les castanyes són 
un aliment genial! 

Les podem 
consumir crues, 
rostides, dolces, 

salades, en 
conserva, etc. En 
aquesta recepta 
us ensenyarem 
a fer salsa de 
castanyes per 

acompanyar a les 
millors carns
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ORACIÓ A L’ESPERIT SANT
Esperit Sant. Tu que m’aclareixes tot, que il·lumines tots 

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

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

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

aconseguida la gràcia per més difícil que sigui). MJC  

112

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

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Amb quatre planetes 
al teu signe, és 
moment d’acció. 
No permets que els 
altres decideixin per 
tu. Prens la iniciativa 
en un tema amorós 
perquè necessites 
sortir de dubtes.

aquari
21/01 al 19/02

Pots experimentar 
pensaments obses-
sius, que col·labo-
raran en la presa de 
decisions rellevants. 
Si tens germans i es-
tàveu distanciats, es 
reprèn el contacte 
amb ells.

sagitari
23/11 al 21/12

Tens ganes de fer un 
viatge, però sembla 
que encara no és 
el moment i potser 
t’hauràs de conformar 
amb una escapada. 
Prens decisions 
crucials, basades en 
els teus ideals.

escorpí
24/10 al 22/11

Pots experimentar 
millora en un assump-
te de salut. Moment 
de més intercanvis 
i converses. L’amor 
pot sorgir amb una 
persona amb la qual 
teniu una sensibilitat 
semblant.

balança
24/09 al 23/10

L’enorme pes as-
trològic de la Casa IV 
inclina a atendre as-
sumptes domèstics 
importants. La teva 
vida professional viu 
alguns canvis i pots 
haver de passar més 
temps a casa.

àries
21/03 al 20/04

A la feina et dones 
més valor i reclames 
el que és teu. Vols 
augmentar el teu 
nivell d’ingressos. 
Una persona del teu 
interès sentimental, 
es fa present als teus 
somnis.

cranc
22/06 al 23/07

Venus i Mart per 
la Casa VII poden 
consolidar la teva 
relació de parella. 
Potser has d’ampliar 
el camp d’interessos 
professionals, per 
obtenir noves fonts 
d’ingressos.

verge
24/08 al 23/09

Darrerament, pots 
haver viscut tensions 
al sector laboral. 
Ara afluixen perquè 
puguis tenir més 
autonomia. Respecte 
a la salut, caldrà ser 
prudent i assolir 
millors hàbits.

taure
21/04 al 21/05

Sembla que hi ha una 
gran atracció amb 
una persona llunyana 
i pots fer un viatge 
per trobar-vos. Si has 
definit els objectius 
professionals, es 
mouen coses a favor 
teu.

peixos
20/02 al 20/03

Amb diversos 
planetes a Casa XI, el 
futur és un tema que 
ocupa bona part dels 
teus pensaments. 
Intueixes que hauràs 
de prendre una deci-
sió important al llarg 
d’aquest any.

lleó
24/07 al 23/08

Si la teva relació 
sentimental ve d’un 
període de fredor, 
s’obre un temps per 
parlar clar i reorien-
tar-la. Si tens negoci 
propi, es poden 
donar oportunitats 
d’expansió.

bessons
21/05 al 21/06

Si estàs lluitant per 
una herència, ara 
podries tenir notícies 
del tema. Si cerques 
feina, potser caldrà 
sortir de la zona 
geogràfica habitual 
per descobrir més 
oportunitats.

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 

Local a l’avinguda La Ràpita 
en lloguer. Superfície 220 

m2. Ideal qualsevol tipus de 
negoci. Dona a dos carrers. 

610203325

LA SÉNIA 
 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.

LES CASES D’ALCANAR
Les Cases d’Alcanar. 

Carrer Trafalgar. Local 
comercial a l’avinguda 

principal. Façana acristalada. 
Totalment condicionat. Ideal 
per a qualsevol  activitat de 

cara al públic. 
977 25 27 27

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:
· TREBALLADORS/ES SOCIALS

· PSICÒLEGS/ES
· TERAPEUTES OCUPACIONALS
· METGES   · INFERMERS/ES

interessats/només 
whatsapp  · 617 702 159
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衷心 感谢 большое спасибо

Avui xarrem amb una 
futura promesa de l’Alta 

Cuina.

Amb només  22  anys, Joan 
Gual  García  ha estat elegit 
semifinalista dels premis de 
l’escola d’alta cuina  Le  Cor-
don  Bleu. Ara toca lluitar per 
a la final, i necessita la nostra 
ajuda. Des del Més Ebre sem-
pre ens agrada apostar i donar 
a conèixer persones lluitado-
res que persegueixen els seus 
somnis. Qui és aquest jove 
d’Ulldecona?

La passió per la cuina i la 
voluntat de fer-ne la teua 
professió d’on ve?
Des de menut sempre m’ha 
agradat la cuina, però  als sis 
anys em van diagnosticar celi-
aquia, i em va fer repensar es-
tudiar cuina. Vaig fer dos ci-
cles completament diferents 
de cuina, que em van agradar, 
però veia que no era lo que 
realment sentia i volia fer. Du-
rant la pandèmia vaig estar lle-
gint i informant-me, i em vaig 
adonar que la celiaquia no era 
un problema, i que no podria 
amb mi perquè jo volia conti-
nuar amb lo que sempre havia 
somiat, ser cuiner!

Estàs estudiant el cicle for-
matiu de grau mitjà de cui-
na i a més t’has presentat 
al concurs del  Cordon Bleu 
sent semi finalista. Per què 
aquest concurs?
Em presento a aquest concurs 
perquè m’agrada proposar-me 
nous reptes, guanyar experi-
ència i conèixer nova gent 
en el món de la gastronomia. 
Crec que és una oportunitat 
que et pot obrir moltíssimes 
portes, a part del premi... (riu)

De tots/es els participants 
de l’Estat espanyol has 
quedat entre els 50 semi-
finalistes, i ets l’únic de la 
comarca de Tarragona.
Sí, en aquest concurs es poden 
presentar tots els i les joves 
estudiants de segon de cuina, 
ja sigui de Grau Mitjà, com del 

Grau Superior, no hi ha màxim, 
així que es pot presentar tota 
persona que  vulga, 100, 300, 
1000…, i sí, he quedat entre els 
50 semifinalistes. A més a més, 
la recepta que vaig presentar 
era Sense Gluten, ja que sóc 
celíac diagnosticat des dels sis 
anys.

Quin va ser el plat que vas 
presentar per passar a la 
semifinal?
Vaig presentar un vídeo amb 
la recepta que es pot veure a 
l’enllaç de votació. Le Cordon 
Bleu et dicta unes normes de 
com fer el plat i en quins in-
gredients. En aquest cas la re-
cepta havia de ser a base d’una 
“paupiette”, una mena de rotllo 
de salmó farcida de llagostins, 
pasta fresca estampada i salsa 
“beurre” (mantega) blanca.

Se’m fa la boca aigua...
riu) Com sóc un enamorat 
dels productes  Km0  vaig in-
troduir el Llagostí de Vinaròs, 
la Carxofa de Benicarló amb 
Denominació d’Origen Pro-
tegida (D.O.P.) i l’Oli Mil·lenari 
d’Ulldecona.

En cas de passar a la final, 
ja tens pensat el plat que 
presentaràs?
No, no ho sé perquè fins al dia 
3 de març no se sabran qui són 
els finalistes, i fins llavors no es 
diran els requisits del plat que 
caldrà presentar a la final a Ma-
drid. Però,  lo que  sí que tinc 
clar és que si passo a la final, i 
puc aprofitar els productes de 
la meua zona, ho faré.

En què consisteixen els pre-
mis?

El primer finalista obté una 
beca per estudiar a la prestigi-
osa escola Le Cordon Bleu de 
Madrid, per una quantitat de 
23.000 €, el segon premiat 
obté una beca de 8.500 € i els 
altres vuit, aquest any per ser 
és el X Aniversari de  Le  Cor-
don  Bleu, 2.000 €. Tots els 
premis a bescanviar en qual-
sevol curs de l’escola.

En el cas de guanyar, 
Le Grand Diplôme® Le Cor-
don  Bleu, que és un títol 
reconegut  a nivell mundi-
al  pels professionals de la 
cuina, i un passaport inter-
nacional, amb quins profes-
sionals t’agradaria treba-
llar i a quins països?
Seria un honor guanyar el con-
curs pel prestigi que et dóna i 
la visibilitat, tant nacionalment 
com internacionalment, però 
sincerament no m’agradaria 
sortir d’Espanya perquè aquí 
tenim molts bons cuiners i 
cuineres, però tampoc tanco 
cap porta...

Però abans cal guanyar, i 
per això hem de votar. Com 
et podem ajudar?
Per poder passar a la final i 
portar el nom d’Ulldecona i de 
les Terres de l’Ebre per la Pe-
nínsula, necessito el suport de 
tota la gent que estigui llegint 
aquesta entrevista, i ho poden 
fer escanejant el codi QR que 
hi apareix. Llavors, només cal 
posar nom i cognom i el cor-
reu electrònic, i, molt impor-
tant! Una vegada fet aquest 
primer pas, s’ha d’anar al cor-
reu i validar el vot a través d’un 
enllaç que t’envien al correu 
que has posat per votar. “El teu 
vot, el meu somni”.

Quin seria el teu heroi o he-
roïna culinària?
Admiro qualsevol xef que uti-
litzi els productes de proximi-
tat i temporada.

Quin és el producte que no 
et pot faltar mai?
Els productes de proximitat i 
de temporada no poden faltar.

Un ingredient que et  se-
gueix sorprenent?
Els productes del mar.

Si obro la teua nevera que 
hi trobaré?
Carn i peix fresc, verdures i 
hortalisses i molts productes 
sense gluten...

Per a tu quines serien les 
tres qualitats essencials 
d’aquesta professió?
Iniciativa, Curiositat i un bon 
paladar.

Que en penses dels con-
cursos culinaris que actual-
ment  s’estan emetent a la 
televisió?
Poden ser una bona iniciativa 
per donar a  conèixer  les difi-
cultats que comporta gestio-
nar una cuina.

Quin és el teu plat preferit?
Un steak tartar de vedella.

I postre preferit?
Coulant de Xocolata apte per 
a celíacs.

Què hauríem de tastar al-
menys una vegada a la 
vida?
Un menú gastronòmic.

El teu somni?
Passar a la final del concurs i 
obrir el meu propi restaurant.

JOAN GUAL GARCÍA
“EL TEU VOT, EL MEU SOMNI”
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