
núm. 1108núm. 1108
30 de setembre de 202230 de setembre de 2022
www.mesebre.catwww.mesebre.cat

DDesprés de la destitució de Jordi Puigneró per part del president Pere Aragonès, la crisi de govern a la Generalitat de esprés de la destitució de Jordi Puigneró per part del president Pere Aragonès, la crisi de govern a la Generalitat de CCatalunya s’ha atalunya s’ha 

accentuat. Junts consultarà la militància el 6 i 7 d’octubre si marxa del Govern i dona a Aragonès fins diumenge per negociar. La accentuat. Junts consultarà la militància el 6 i 7 d’octubre si marxa del Govern i dona a Aragonès fins diumenge per negociar. La 

direcció del partit formularà dilluns que ve el text de la pregunta. Enmig de tot plegat, les concentracions pel cinquè aniversari de l’1-O direcció del partit formularà dilluns que ve el text de la pregunta. Enmig de tot plegat, les concentracions pel cinquè aniversari de l’1-O 

es duran a terme, ‘sense oblit ni perdó’ del que va passar aquell dia. A les Terres de l’Ebre hi ha actes previstos per avui divendres.es duran a terme, ‘sense oblit ni perdó’ del que va passar aquell dia. A les Terres de l’Ebre hi ha actes previstos per avui divendres.  PP33

5 anys de l’1 d’Octubre5 anys de l’1 d’Octubre

L’Estratègia Delta 
es posa en marxa amb la 
batimetria de les sorres 

del fons marí deltaic
Acció Climàtica ha posat a rodar l’Estratègia de protecció del Delta 

de l’Ebre que va presentar al maig. Ho fa amb les batimetries amb les 
quals es tindrà informació “precisa i acurada” del fons marí deltaic, 
i sobretot dels bancs de sorres immergides que es puguin fer servir 

per reforçar el litoral del Delta i les zones més fràgils.
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DONAR UNA OPORTUNITAT A LA PAU
Amb motiu del Dia 

Internacional de la Pau, el 
21 de setembre, el president 
del COI, Comitè Olímpic 
Internacional, va insistir en 
la missió - més important 
que mai en el context 
internacional actual- dels Jocs 
Olímpics: unir el món sencer 
en una competició pacífica.
Aquest any, el lema del Dia In-
ternacional de la Pau és, “Aca-
bar amb el racisme i construir la 
pau”. Un missatge que el COI i el 
Moviment Olímpic transmeten 
amb especial ressonància per-
què la idea fonamental darre-
re dels Jocs Olímpics és unir el 
món en una competició pacífica 
on la pau és el cor.
Durant els Jocs Olímpics, els at-
letes encarnen aquesta missió 
de pau mentre deixen de banda 
les diferències que divideixen el 
món, participant en una inten-
sa competició mentre conviuen 
sota un mateix sostre, la Vila 
Olímpica. En això, els Jocs Olím-
pics són un formidable símbol de 
pau.
Però la pau és més que ignorar 
les diferències. Es tracta de cons-
truir un món millor on tothom 
pugui florir, un món en el qual 
les persones siguin tractades per 
igual, un món lliure de racisme i 
de tota forma de discriminació. 
Avui, ens cal reviure les paraules 

del fundador dels Jocs Olímpics, 
Pierre de Coubertin, per contri-
buir a la pau a través de l'esport. 
Així va declarar: “No tindrem pau 
fins que desapareguin els preju-
dicis que avui separen les dife-
rents races. Per tant, aquesta po-
lítica de no discriminació forma 
part integrant de l'ADN dels Jocs 
Olímpics i del COI com a orga-
nització. En virtut d'ella, es garan-
teix la igualtat durant els Jocs per 
a tothom, independentment de 
l'origen social, el gènere, la raça, 
l'orientació sexual o les creences 
polítiques. Aquest principi de no 
discriminació està consagrat a la 
Carta Olímpica i està encarnat 
pels atletes dels Jocs Olímpics, 
constituint així una font d'inspi-
ració per a milers de milions de 
persones a tot el món”.
Tanmateix, una política de no 
discriminació per si sola no és 
suficient per construir una pau 
duradora. No només ens hem de 
respectar, hem d'anar més enllà 

EDITORIAL
i donar-nos suport mútuament. 
Hem de mostrar solidaritat, per-
què sense solidaritat, no hi ha 
pau.
La solidaritat és el cor dels Jocs 
Olímpics. És per això que el COI 
redistribueix el 90% de tots els 
seus ingressos per donar suport 
als atletes i al desenvolupament 
de l'esport a tot el món. Impul-
sat pel seu compromís amb la 
solidaritat, el COI va formar el 
primer equip olímpic de refugi-
ats per als Jocs Olímpics de Rio 
2016 i un altre equip per a l'edi-
ció de Tòquio 2020. Per primera 
vegada en la història olímpica, 
els atletes refugiats, van com-
petir colze a colze amb delega-
cions de tots els altres Comitès 
Olímpics Nacionals, enviant un 
missatge d'esperança i inclusió a 
tots els refugiats d'arreu del món. 
Tot i que no tenen cap equip na-
cional a la qual pertànyer, cap 
bandera per marxar darrere i cap 
himne nacional, aquests atletes 
refugiats van ser benvinguts als 
Jocs Olímpics darrere de la ban-
dera i l'himne olímpics i una llar a 
la Vila Olímpica. Aquest moment 
especialment commovedor va 
transmetre el missatge següent: 
“sou els nostres semblants i sou 
un enriquiment per a la nostra 
comunitat olímpica”.
Avui, reafirmen la plena solida-
ritat amb la comunitat olímpica 

d'Ucraïna. “El que val per Ucraïna 
també val per als altres membres 
de la comunitat olímpica perquè 
som una organització global” i 
és per això que donen suport a 
les comunitats olímpiques de 
l'Afganistan, el Iemen i tants al-
tres països afectats per guerres 
i conflictes arreu del món. El 
COI ha construït ponts a través 
de l'esport i ha obert el camí per 
a una major comprensió; pro-
moure la pau i la reconciliació. 
Això és especialment cert en els 
últims anys en moltes situacions 
de conflicte, com ara les dues 
Corees, Armènia, Azerbaidjan, 
Sèrbia, Kosovo, Israel, Palestina, 
Iran i molts altres països. Això 
ens ha de servir d’exemple, ja 
que a mesura que la humanitat 
s'enfronta a tantes crisis existen-
cials simultànies, la missió de pau 
i solidaritat és més important que 
mai. Està clar que els Jocs Olím-
pics no poden prevenir guerres 
i conflictes, ni abordar tots els 
reptes polítics i socials als quals 
s'enfronta el món, però sí pot 
servir d'exemple per construir 
un món on tothom competeixi 
segons les mateixes regles i es 
respecti perquè som milions de 
persones a tot el món los que 
anhelem la pau. Junts, amb tota 
aquesta gent de bona voluntat, 
"Faster, Higher, Stronger - To-
gether".

L’1 d’octubre
es celebra la 

Festa de les Entitats 
Socials de Tortosa

Els professionals dels 
EAP Tortosa Est, 

Tortosa Oest i Línia 
Pediàtrica participen en 
la Festa de les Entitats 
Socials de Tortosa 
impulsant l’elaboració del 
Mapa d’Actius.

Actius de salut són totes les 
activitats o llocs que millo-
ren el nostre benestar. Pot 
ser una coral, activitats es-
portives, voluntariats, rutes 
saludables, biblioteques … 
qualsevol lloc o activitat 

que ens facin sentir bé.

A Tortosa volem tenir identifi-
cats aquests actius per fer-los 
accessibles a la ciutadania. L’1 
d’octubre al Parc Municipal 
de Tortosa es celebra la festa 
de les entitats socials, dibui-
xarem entre tots el mapa dels 
actius de salut de la ciutat.

També pots participar en línia 
des de l’enllaç QR de la imat-
ge. Entre tots podem cons-
truir una Tortosa més saluda-
ble!
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CRISI
La direcció de Junts es va 
reunir ahir a la seu del partit 
per decidir si trenca amb ERC i 
marxa del Govern després que 
el president, Pere Aragonès, 
destituís dimecres a la nit el 
vicepresident, Jordi Puigneró. 
La decisió de Junts fou que 
consultarà la militància el 6 i 
7 d’octubre per si marxa del 
Govern i dona a Aragonès fins 
diumenge per negociar. La 
direcció del partit formularà 
dilluns que ve el text de la 
pregunta. Les dues formacions 
són conscients de tot el que 
està en joc si el Govern es 
trenca.

PLATAFORMA PER 
UN NOU HOSPITAL
La Plataforma per un nou hos-
pital sortirà al carrer si no s’ac-
celera la construcció. Segons 
Diari de Tarragona, entregaran 
al Parlament les 22.000 
signatures recollides aquest 
mes d’octubre i demanen una 
partida de 500.000 euros als 
pressupostos. La plataforma 
tem que no es construeixe el 
nou centre si les obres d’am-
pliació i millora de l’Hospital 
Verge de la Cinta, que encara 
no han començat, s’allarguen. 
“Que no ens enganyen més. 
Les promeses van començar 
el 2006 i estem ja dubtant de 
la serietat dels polítics”, han 
expressat els portaveus de la 
plataforma, tot i que afegeixen 
que «els tècnics ens diuen que 
no hi ha cap incompatibilitat 
entre l’ampliació de l’Hospital 
Verge de la Cinta i la construc-
ció del nou hospital”. 

BREUS1-0
Commemoració dels 5 anys de l’1 d’Octubre
Demà dissabte es commemo-
ren 5 anys del referèndum de l’1 
d’Octubre i ho fa amb el movi-
ment independentista més di-
vidit que mai. La crisi al govern 
català i la destitució del vice-
president Puigneró han provo-
cat que els consellers de Junts 
per Catalunya posin el càrrec a 
disposició del partit, que en el 
moment del nostre tancament, 
ahir, havia de debatre si aban-
dona la coalició amb ERC.
Per recordar el cinquè aniver-
sari de l’1 d’Octubre, el Consell 
de la República ha convocat 
una manifestació a Barcelona 
i una “tancada nocturna” a les 
escoles, prevista per avui 30 de 
setembre. La protesta serà es-
tàtica i es farà a partir de les 17 h 
a l’Arc de Triomf. A les Terres de 
l’Ebre s’han concretat actes a 
municipis del territori. Esquerra 
Republicana n’ha organitzat un 
avui, divendres, 30 de setem-
bre, a les 19 hores, a la Plaça de 

l’1 d’octubre de La Ràpita, sota 
el lema “Hi vam ser, hi som i hi 
serem per guanyar”. Hi inter-
vindran el president del partit, 
Oriol Junqueras; la secretària 
general, Marta Rovira, en direc-
te des de Ginebra; la secretària 
general adjunta, Marta Vilalta; 
i la vicepresidenta del Parla-
ment, Alba Vergés. També ho 
faran la vicesecretària general 
de Partit Obert, Meritxell Serret, 
el diputat al Parlament, Lluís 
Salvadó i la consellera d’Igual-
tat i Feminismes, Tània Verge, 
tots tres membres represaliats 
del Govern i de la Sindicatura 
Electoral de l’1-O; la secretària 
d’Educació, Cultura i Esports 
d’Esquerra, Anna Simó; i l’alcal-
de de La Ràpita, Josep Capar-
rós. Tambe s’ha convocat una 
concentració a les vuit del ves-
pre al pavelló poliesportiu de 
Roquetes, on participaran les 
persones represaliades aquell 
dia. L’objectiu, tot i la situació 

actual, és animar els indepen-
dentistes a què l’endemà aga-

La Generalitat construirà l’aparcament de l’Hospital de Tortosa 
abans d’iniciar la reforma del centre l’agost vinent

La Generalitat licitarà la cons-
trucció del nou aparcament 
de l’Hospital de Tortosa Verge 
de la Cinta aquest mes d’octu-
bre amb l’objectiu d’executar 
l’actuació els pròxims mesos 
i poder emprendre les obres 
de reforma del centre a partir 
de l’agost de l’any vinent. Així 
ho ha anunciat el delegat del 
Govern a les Terres de l’Ebre, 
Albert Salvadó, qui ha precisat 
la voluntat del Departament 
de Salut de licitar consecu-
tivament aquesta reforma, el 
pròxim mes de novembre, per 

complir els terminis previstos. 
Salvadó ha explicat que el Go-
vern ja disposa del pla funcio-
nal per materialitzar l’actuació 
i que l’Ajuntament de Tortosa 
“avança” de forma paral·lela 
en la preparació dels terrenys 
que han d’albergar el futur nou 
hospital. Durant el Consell de 
Direcció de l’Administració de 
la Generalitat a les Terres de 
l’Ebre d’aquest dimarts al matí 
s’ha abordat també el reforç a 
“curt termini” de les línies de 
bus Alcanar-Tortosa i l’Amet-
lla de Mar-Tortosa per donar 

Es fa una crida per assistir a les concentracions 
tot i la crisi actual del Govern

fen plaça als autocars que es 
dirigiran a Barcelona. 

resposta a l’elevada deman-
da. Salvadó ha explicat que 
s’incrementaran freqüènci-
es abans de finalitzar l’any, si 
bé no ha concretat en quina 
mesura. El delegat del Govern 

també ha reconegut, sense 
aportar xifres concretes, que 
durant aquesta campanya les 
denúncies dels productors 
pels robatoris de garrofes han 
pujat considerablement. ACN
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MÉS NOTÍCIES
OBRES
En marxa, les obres d’arranja-
ment de la plaça de les Corts 
Catalanes i la plaça del Car-
rilet, al barri del Temple. Les 
actuacions formen part del 
seguit d’accions que l’Ajunta-
ment de Tortosa du a terme 
per a la millora de voreres i 
de l’espai públic. 

PARADOR DE 
TORTOSA
El govern espanyol destina 
5,2 MEUR a fer millores 
en patrimoni històric dels 
paradors de Tortosa, Arties i 
Cardona. Es finançaran amb 
fons Next Generation i es 
rehabilitaran patis, recintes 
fortificats o adequacions 
d’il·luminació. El parador de 
Tortosa s’enduu bona part de 
la partida, amb més de 4,6 
MEUR.

ELS REGUERS
Tret de sortia a la 3a edició de 
la Mostra Front. Diumenge 
estrena de LES VIDES DE LA 
PASTORA (18h) Pista de Ball 
d’Estiu, Els Reguers (6 €).

JESÚS
Jesús celebra des d’avui i fins 
el 4 d’octubre les festes en 
honor al seu patró Sant Fran-
cesc. Entre els diferents actes 
programats destaquen el 
divendres dia 30 l’acte de lliu-
rament del premi “Jesusenc 
de l’Any 2021” i el “Premi a la 
Trajectòria”, i a la nit en for-
mat acústic el cantautor Joan 
Rovira, obrirà les actuacions 
musicals.

A CEL OBERT
Tortosa viurà la 9a edició 
del festival A Cel Obert, del 
7 al 9 d’octubre. Enguany hi 
haurà instal·lacions en 15 patis 
d’edificis del centre històric, 
el nucli antic i Jesús.

1-O
Acte de commemoració de 
l’1 d’octubre, demà dissabte 1 
d’octubre, a les 9 hores, a la 
plaça 1 d’octubre de Tortosa.

SEGURETAT CIUTADANA
La Policia Local crea una unitat d’intervenció per 

a reforçar les actuacions contra les conductes 
incíviques

La Policia Local de Tortosa ha 
incorporat una nova unitat d’in-
tervenció, que permetrà refor-
çar la vigilància i la resolució de 
situacions que generen males-
tar veïnal a la ciutat. Es tracta 
del Grup de Reforç d’Emergèn-
cies i Proximitat, el GREP. En 
formen part deu agents del cos 
que, amb la seua tasca, donaran 
més suport a la resta d’unitats 
de la Policia Local davant de 
casos que, principalment, estan 
relacionats amb l’incivisme.
La creació de la unitat s’ha dut 
a terme a partir de l’anàlisi po-
licial efectuada a l’estiu, quan 
es va detectar un increment 
de situacions que alteraven la 
convivència. La majoria, rela-
cionades amb actes molestos 
que provocaven sorolls i que, 

en algunes ocasions, podien 
acabar en baralles. En aquell 
moment, la Policia Local i els 
Mossos d’Esquadra van reforçar 
de manera conjunta la presèn-
cia als barris, que va incremen-
tar la prevenció d’estos fets. La 
mateixa anàlisi dels comanda-

ments policials de la ciutat va 
determinar la idoneïtat de cre-
ar la unitat GREP com a meca-
nisme de suport a les unitats 
de proximitat de la Policia Lo-

L’Ajuntament triplica el 
nombre d’expedients 

sancionadors
L’Ajuntament de Tortosa ha 
iniciat, en el decurs dels pri-
mers nou mesos de l’any, un 
total de 74 expedients sanci-
onadors per llençar a terra o 
abocar les deixalles fora dels 
contenidors. Es tracta de ca-
sos en els quals s’ha pogut 
identificar a la persona res-
ponsable de l’abocament, bé 
perquè agents del grup de 
convivència i proximitat de 
la Policia Local ho han pogut 

observar en el moment que 
realitzava la infracció, o bé 
perquè se n’ha pogut deter-
minar la procedència poste-
riorment. Esta xifra suposa 
un increment molt notable, 
gairebé el triple, respecte a les 
dades de tot el 2021, quan es 
van iniciar 27 expedients san-
cionadors. Els expedients san-
cionadors poden comportar 
multes econòmiques que van 
des dels 100 fins als 375 euros.

El Grup de Reforç 
d’Emergències i 

Proximitat (GREP) 
compta amb deu agents 
que actuaran de manera 
ràpida i amb fermesa en 
situacions que generen 

malestar veïnal

Adif ha començat la demolició dels antics magatzems de Renfe a 
Tortosa, amb l’objectiu inicial de retirar l’amiant de les teulades, 

per després passar a l’enderrocament dels edificis
Els enderrocs van compor-
tar una campanya a través de 
xarxes socials per intentar evi-
tar-lo. Segons va explicar l’al-
caldessa Meritxell Roigé: “ADIF, 
organisme de l’Estat, té la ti-
tularitat dels terrenys i és qui 
executa esta obra. Per aquest 
motiu va demanar la llicèn-
cia al febrer. I l’oposició tenia 
a les seues mans el seguit de 
llicències atorgades. Com a 
govern, estem obligats a donar 

cal de Tortosa, per tal de poder 
actuar amb rapidesa i fermesa 
en aquelles situacions que ho 
requerisquen.
Text i Foto: Ajuntament de Tortosa

una llicència, en cas contrari 
estaríem prevaricant”. Aquestes 
naus van ser motiu d’una moció 
de Movem al 2019 en què es 
demanava la seua conservació 
apel·lant al valor patrimonial i 
industrial, però el Pla d’Orde-
nació Urbanística Municipal del 
2006 ja determina que l’edifici 
està afectat per un futur ender-
rocament. Per això, l’equip de 
govern recorda que la conser-
vació d’aquest magatzem no és 

Tortosa recrearà 
el setge 

de la ciutat 
Tortosa recrearà durant tres 
dies el setge de la ciutat del 
1708, amb més de 130 recre-
adors de diverses agrupacions. 
Des d’avui fins al diumenge. 
Les recreacions viuran diversos 
moments destacats: el primer, 
dissabte 1, a les 11 h, les tropes 
passaran revista a la plaça de 
l’Ajuntament i s’hi llegirà el ban 
de guerra. A les 12.30 h, tin-
drà lloc una batalla fluvial que 
evocarà el primer embat de les 
tropes borbòniques quan van 
arribar a la ciutat.

compatible amb el planejament 
vigent, tal com es demanava. 
L’enderroc arriba poques set-
manes abans a la signatura del 
conveni entre l’Ajuntament i 
Adif per la cessió dels antics ter-
renys de Renfe. La voluntat de 
l’Ajuntament és convertir l’espai 
en un aparcament provisional, 
fins que es puguen reurbanitzar 
en un futur tots els terrenys, que 
seran d’ús residencial i amb es-
pais verds. D’altra banda, el grup 

municipal Movem Tortosa ha 
fet un comunicat en el que 
afirma que “el govern munici-
pal liderat per Meritxell Roigé 
no ha fet absolutament res per 
evitar el seu enderroc, tot el 
contrari”. L’alcaldessa ha res-
post dient que “qui tomba les 
naus és el govern de l’Estat. Si 
el senyor Jordan té algun dub-
te, el pot preguntar als dipu-
tats del seu partit, que formen 
part del govern de coalició a 
l’Estat“. Per la seua banda, el 
portaveu del grup d’Esquerra 
Republicana-Tortosa Sí, Xavier 
Faura, ha proposat aprofitar la 
recuperació dels terrenys de 
Renfe “per obrir Tortosa al riu”.

Festa de les 
Entitats Socials
Demà dissabte 1 d’octubre 
de 10h a 20.30h torna la 
Festa de les Entitats Socials, 
amb activitats familiars, mú-
sica, dansa... al Parc Teodor 
Gonzàlez de Tortosa.
L’objectiu d’aquesta jornada 
és difondre i explicar que fa 
cada entitat, però al mateix 
temps crear una festa parti-
cipativa.
A les 10 hores tindrà lloc 
l’obertura de la festa. Hi 
haurà un seguit d’activitats 
fins les 20.30 hores, quan 
serà la cloenda. 
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JORDI PÉREZ, 
CANDIDAT DEL 
PSC 
El PSC d’Amposta ha escollit, 
per una àmplia majoria, a Jordi 
Pérez com a cap de llista per a 
les eleccions municipals. Serà 
el primer cop que encapçalarà 
la candidatura socialista.

OCUPACIÓ
L’Ajuntament, mitjançant 
l’Àrea de Desenvolupament 
Social i Econòmic, i la Fuss-
mont facilitaran la contrac-
tació de 79 persones a través 
de diferents programes del 
Servei d’Ocupació. Els darrers 
set anys, les empreses amb 
les que col·labora a l’àrea de 
Desenvolupament Social i 
Econòmic han rebut més de 
3,5 milions en ajuts i subven-
cions, possibilitant la inserció 
laboral d’unes 165 persones de 
mitjana per any.

El ple aprova el Pla Local 
d’Envelliment Actiu

POLÍTICA
La Xarxa Amposta 
programa sis obres

TEATRE

La Xarxa Amposta torna a pro-
gramar sis obres de teatre in-
fantil i juvenil per apropar la 
cultura a les famílies. “Fomen-
tar la cultura des de la infància 
és una aposta per una societat 
més crítica, perquè tot allò que 
fem ara es veurà reflectit en 
els adults del futur”, declarava 
l’alcalde, Adam Tomàs, durant 
la presentació de la progra-
mació de teatre de La Xarxa. 
Mitjançant un conveni anual, 
l’Ajuntament d’Amposta apor-
ta 6.000 euros a l’entitat per a 
la promoció del teatre familiar 
a la ciutat. El programa, que 

s’allargarà fins a l’abril de 2023, 
s’inaugurarà amb l’espectacle 
de màgia “El circ dels impossi-
bles”, de la companyia el Mag 
Stigman, el 2 d’octubre a les 18 
hores.

El ple va aprovar de forma ini-
cial el Pla d’envelliment actiu 
2022-2025. Un document 
que marcarà la línia de tre-
ball sobre les activitats que es 
realitzaran, en major part, al 
Casal Cívic Ruiz Salgado, però 
també al Centre de dia o la 
Residència d’avis. El Pla d’en-
velliment es va aprovar amb 
els vots a favor de la regido-
ra no adscrita i l’abstenció de 
Junts per Amposta, el PSC-CP 
i Som Amposta.
Pel ple també va passar una 
modificació pressupostària de 
732.000 euros, segons l’alcal-
de, “per seguir fent inversió i 
acabar d’optimitzar el pressu-
post del 2022”. Una modifica-
ció que inclou complementar, 
entre altres,  partides com la 
millora de l’espai 1 d’octubre 
(150.000 euros que situen la 
partida per aquest concepte 
en 350.000 euros per al 2022) 
o el manteniment de vies pú-
bliques). Per unanimitat es va 
aprovar l’atorgament de con-
decoracions i felicitacions 

públiques, així com l’aprova-
ció inicial de la modificació 
del reglament municipal per a 
l’adjudicació d’habitatges del 
Fons d’habitatges de lloguer, 
que estableix el requisit que les 
persones que vulguin acce-
dir-hi han de portar un mínim 
de dos anys empadronades a 
Amposta.
Pel que fa a les mocions, Junts 
en va presentar una per tal de 
fer el pagament d’impostos 
estatals a l’Agència Tributària 
de Catalunya (ATC), que va 
comptar amb el suport d’ERC-
EA, partint de la base que ho 
estudiaran des de Tresoreria i 
Intervenció mentre que la re-
gidora no adscrita i els repre-
sentants de SOM Amposta es 
van abstenir i la regidora soci-
alista va votar en contra. L’altra 
moció, també de Junts, per la 
millora de la climatització de 
pavellons esportius no va pro-
gressar. Van votar a favor tots 
els grups excepte ERC-EA, al-
legant que és una mesura que 
ja s’està estudiant i treballant.

“El circ dels 
impossibles” 
inaugurarà la 

temporada de teatre, el 
diumenge 2 d’octubre
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DELTA

L’excés de calor i d’humitat de l’estiu 
rebaixa el rendiment de l’arròs

Els arrossaires del delta de 
l’Ebre estan immersos en la 
sega de l’arròs. La campanya 
d’enguany ve marcada per les 
intenses pluges de la primavera, 
que van retardar la sembra, i so-
bretot per una incessant calor a 
l’estiu que ha minvat el rendi-

ment de la planta i pot provo-
car una davallada del 10% de la 
producció, que se situarà sobre 
les 120.000 tones d’arròs. Falta 
veure el rendiment de les varie-
tats tardanes, com el JSendra o 
altres de gra llarg. Serà una cam-
panya amb increment de preus i 

L’AMPOLLA
L’Estratègia Delta es 
posa en marxa amb la 
batimetria de les sorres 
del fons marí deltaic

Acció Climàtica ha posat a 
rodar l’Estratègia de protec-
ció del Delta de l’Ebre que va 
presentar al maig. Ho fa amb 
les batimetries amb les quals 
es tindrà informació “precisa i 
acurada” del fons marí deltaic, 
i sobretot dels bancs de sor-
res immergides que es puguin 
fer servir per reforçar el litoral 
del Delta i les zones més frà-
gils. Com ha apuntat la con-
sellera Teresa Jordà les dades 
topogràfiques estaran dispo-
nibles la primavera del 2023. 

Després es licitarà el projecte 
per dragar les sorres a la Mar-
quesa i també a Buda i l’istme 
del Trabucador (l’any 2024). Es 
preveu que es puguin moure 
11 milions de metres cúbics 
d’arena perquè les platges 
tinguin una amplada mínima 
de 150 metres i també que es 
creïn sistemes dunars de pro-
tecció. La consellera d’Acció 
Climàtica, Teresa Jordà, ha 
visitat el port de l’Ampolla per 
conèixer els treballs de bati-
metria. (ACN)

Deltebre enceta la programació 
formativa del darrer trimestre
Aquest dimarts s’ha estrenat el 
curs Com Parlar en Públic que 
impulsa l’Ajuntament de Delte-
bre, conjuntament amb IDFO 
i UGT, i que inicia la progra-
mació de cursos s’ofereixen a 
la ciutadania en aquest darrer 
trimestre de l’any. La inaugu-
ració del curs ha estat a càrrec 
de la regidora d’Acció Comer-
cial i Personal, Ingrid Santiago, 
qui ha destacat que “el progra-
ma que de formació que anem 
realitzant des d’inicis d’aquest 
any 2022 té l’objectiu principal 
de dotar de més eines als veïns 
i veïnes que volen especialit-

zar-se o bé iniciar la formació 
en una matèria concreta per a 
millorar les seves competèn-
cies professionals”. Més enllà 
del curs que s’ha estrenat, el 
qual compta amb 15 alumnes, 
també es durà a terme el curs 
de Manipulació d’Aliments (10 
hores) i el curs de Transpalet: 
elèctrica o apilador (10 hores). 
Les persones interessades a 
inscriure’s als cursos ho poden 
fer enviant un correu electrò-
nic a acciocomercial@deltebre.
cat o bé al telèfon 977489309. 
En els dos casos se’ls informarà 
del procediment a seguir.

es pagarà amb escreix per so-
bre dels 400 euros per tona, un 
augment gairebé forçat per uns 
costos de producció disparats. 
“Enguany, si no, seria inviable”, 
ha reconegut Marcel Matamo-
ros, arrossaire i president de la 
Cambra Arrossera del Montsià.
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L’ALDEA
5è Maridatge 

Musical
Després de dos edicions sen-
se poder realitzar el maridat-
ge musical, el proper dissab-
te 15 d’octubre arriba la 5a 
edició al Pavelló d’Esports 
de l’Aldea. Un maridatge que 
comptarà amb un grup de 
jazz en directe per poder as-
saborir les 6 tapes que cuina-
ran els restauradors aldeans: 
Restaurant Pòdium, Masia 
Pla dels Catalans, Restaurant 
La Llar, Restaurant Bar la Va-
queria, Pizzeria Les Xiques i 
Forn de Pa Muñoz, i que ani-
ran acompanyades de 6 vins 
de la DO Terra Alta. 
El maridatge estarà realitzat 
per les empreses DiThinks i 
Vinomi Rural Experience.
Irene Negre Tinent Alcalde 
i regidora de Ciutadania de 
l’ajuntament de l’Aldea: “El 
proper dia 15 d’octubre te-
nim de nou el tant esperat 
maridatge musical de l’Aldea. 
Després de 2 anys sense po-

der-lo celebrar, arriba la cin-
quena edició. Agrair a tots 
els col·laboradors que ens 
ajuden a fer possible aquest 
maridatge i encoratgem a 
tothom a participar-hi!. 6 vins 
de la Terra Alta i 6 tapes dels 
restauradors locals que seran 
tot un plaer per als sentits. 
Les places són limitades i les 
entrades estaran a la venda 
des d’aquest mateix dilluns 
26 de setembre a l’Ajunta-
ment de l’Aldea  fins el dia 10 
d’octubre. Si teniu clar que 
voleu venir, aconsellem que 
no espereu a l’últim dia! “.
L’Ajuntament també propor-
cionarà servei de guarda per 
les famílies des de les 19:30h 
fins les 00:00h.

PLE DE DELTEBRE
S’aprova la Regulació
de Llocs de Treball de

l’Ajuntament
El punt central de la sessió 
plenària ha estat marcada per 
la proposta d’aprovació de la 
nova Relació de Llocs de Tre-
ball de l’Ajuntament de Delte-
bre, la qual ha estat aprova-
da per majoria absoluta amb 
els vots d’Enlairem i del PSC, 
i amb l’abstenció d’ERC Del-
tebre. La proposta també ha 
estat acordada per unanimitat 
pels representants dels tre-
balladors i dels sindicats de 
l’Ajuntament. La Regulació de 
Llocs de Treball de l’Ajunta-
ment s’implementarà durant 
els propers tres anys. L’alcalde, 
Lluís Soler, ha explicat “aques-
ta regulació ha de permetre fi-
xar el full de ruta dels recursos 
humans i l’operativa de l’Ajun-
tament durant els propers 
anys des de la transparència 
i en benefici dels serveis pú-
blics”. La regidora d’ERC Del-

tebre, Laura Fabra, ha explicat 
que “era necessari la regula-
rització dels llocs de treball”. 
No obstant, Fabra ha posat en 
dubte el complement de pro-
ductivitat que existeix en la re-
gulació, com també els dubtes 
dels treballadors en la consul-
ta realitzada prèvia a la votació 
dels representants. El portaveu 
del PSC Deltebre, Aleix Ferré, 
ha posat en valor que “aquest 
document estigui consensuat” 
i ha assenyalat que “feia temps 
que es necessitava la regulació 
de llocs de treball”.
El plenari també ha aprovat, 
amb el vot favorable d’Enlai-
rem, l’abstenció del PSC i el 
vot contrari d’ERC, l’adjudi-
cació per iniciar les obres de 
la primera fase de la prime-
ra etapa de l’acondiciona-
ment i millora del desaigüe 
del Préstamo per un import 

de 2.542.015€. L’Ajuntament 
compta amb més d’1.700.000 
€ de subvenció per fer front a 
l’inici d’aquestes obres.
El plenari aprovat les següents 
mocions: moció d’Enlairem 
per reconèixer la figura de Jo-
sep Bo, amb el vot favorable 
d’Enlairem, les abstencions 
d’ERC i el PSC; Moció d’ERC 
per a l’impuls de l’agenda ru-
ral de Catalunya, que ha estat 
votada per unanimitat; Moció 
d’ERC en defensa de la crema 
de restes vegetals als matei-
xos camps d’arròs, amb el vot 
favorable d’Enlairem i ERC, i 
l’abstenció del PSC. La moció 
d’ERC per tal que el futur audi-
tori municipal porti el nom del 
Sr. Josep Bo Curto “Lo Sifone-
ro” ha estat rebutjada amb el 
vot favorable d’ERC, l’absten-
ció del PSC, i el vot contrari 
d’Enlairem. 

El dissabte 
15 d’octubre
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** ACTE INSTITUCIONAL 
en memòria dels cinc anys de 
l’1 d’octubre a la Ràpita. L’acte 
està organitzat per l’Ajunta-
ment de la Ràpita, i comença-
rà a les 9.15 h.

** LA RÀPITA participa en la 
7a edició Gastrorecup, el sopar 
denúncia contra el malbarata-
ment alimentari, gràcies a la 
iniciativa del restaurant Albert 
Guzmán. El projecte se cele-
bra al restaurant Sempronia-
na un cop a l’any, en el marc 
de la setmana del dia mundial 
de l’Aprofitament Alimentari. 
Enguany, s’adhereixen al mo-
viment tres restaurants amb 
un important compromís per 
la sostenibilitat mediambien-
tal. La iniciativa compta amb 
el suport del Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació 
i Agenda Rural. El tret de 
sortida de la 7a edició de Gas-
trorecup es va donar Dimarts. 
Es tancarà avui divendres al 
Restaurant Albert Guzmán de 
la Ràpita.

BREUS

Tindrà lloc els 
dies 7, 8 i 9 d’octubre

L’Ajuntament engega la
6a edició d’Orígens 

La sisena edició d’Orígens 
s’engega, per part de l’Ajunta-
ment de la Ràpita, amb noves 
iniciatives de les entitats i les 
associacions i la col·laboració 
del veïnat. Prop de trenta enti-
tats participen en aquesta edi-
ció que contempla més de no-
ranta activitats al barri mariner 
durant els dies 7, 8 i 9 d’octu-
bre. En la sisena edició prenen 
protagonisme, juntament amb 
les arrels pageses i marineres, 
els 120 anys de Sebastià Juan 

Arbó. L’alcalde de la Ràpita, 
Josep Caparrós, declara que 
“Orígens torna en més força i 
il·lusió que mai perquè els ra-
pitencs i rapitenques puguem 
reviure les nostres arrels ma-
rineres i pageses”.

La Ràpita acull la IV Cursa de les 
Dones de les Terres de l’Ebre

La Ràpita acollirà, el proper 23 
d’octubre, la Cursa de les Do-
nes de les Terres de l’Ebre. Es 
tracta d’una cursa solidària, 
organitzada per la Lliga con-
tra el Càncer, l’Ajuntament de 
la Ràpita i el Club d’Atletisme 
Terres de l’Ebre, que es durà a 
terme la setmana del Dia Mun-
dial del Càncer de Mama. És 
per això que tots els beneficis 
que s’obtinguin es destinaran 
íntegrament a la Lliga contra el 
Càncer. Com tots els anys, la 
cursa es podrà completar cor-
rent o caminant i està oberta a 

tothom que vulgui participar. El 
recorregut d’enguany s’inicia 
al Passeig marítim de la Ràpita 
i es recorreran 4 quilòmetres. 
La regidora d’Esports, Àngela 
Reverté, assegura que “tenim 
l’oportunitat de celebrar una 
cursa a la Ràpita que reuneix 
molts dels objectius que nosal-
tres ens marquem per fer una 
societat millor: solidaritat, inte-
gració, superació i esport”.

Serà el proper 23 
d’octubre

LA RÀPITA



10 DIARI MÉS EBRE • divendres 30 de setembre / 2022 montsià

** AMPOSTA: localitzen el cos sense vida d’una dona al canal de la 
Dreta de l’Ebre. Els Mossos d’Esquadra investiguen la causa de la mort, 
però apunten que no hi ha indicis de criminalitat. A banda, la policia 
catalana continua amb la identificació de l’home mort trobat també 
al riu Ebre, a Amposta. Dos estudiants de l’Escola d’Art i Disseny de la 
Diputació (Esardi) van trobar el cos aquest dimarts.

** ALCANAR celebrarà les Festes Majors d’Octubre del divendres 
7 al dimecres 12. S’inclouran els actes tradicionals que anualment 
configuren aquesta celebració tan especial. També s’hi sumen diverses 
propostes per als menuts de casa, retrobaments i abraçades per a la 
gent gran i les persones que resideixen fora del municipi, així com actes 
festius per al jovent.

** SANT JAUME: el Festival de curtmetratges itinerant FRAME Film 
Festival va arribar al municipi, el cap de setmana passat, concretament 
a l’Auditori i amb entrada gratuïta.
** SANTA BÀRBARA: Màrius Pont, exdirector territorial de Treball, 
Afers Socials i Famílies, es presenta com alcaldable. Es confirma així 
la que podria ser la setena candidatura per a les pròximes eleccions 
municipals, i ho farà al front d’una agrupació d’electors que porta per 
nom ‘Per Santa Bàrbara’. 
** SANT JAUME: Aquest cap de setmana, el municipi celebrarà les 
10+2 Jornades Somriu en commemoració al 12è aniversari del pont Lo 
Passador. Mercat, espectacles, música, foodtrucks, exposició i demos-
tració d’arts i oficis del camp català... i festa de la sega de l’arròs!
** ULLDECONA: Segons van informar ahir Agbar i l’Ajuntament 
d’Ulldecona, s'ha recuperat la normalitat en el subministrament d’aigua 
potable i aquesta torna a ser APTA per al consum de boca.
** EL GRUP MUNICIPAL Activem Ulldecona, a través de la seva 
portaveu, Gemma Molina, ha informat que “el camí del Mas de Mulet 
es torna a trencar i demanem solucions eficaces. Lamentem que les 
pluges de divendres tornin a trencar  tot el camí, i això és culpa d’arre-
glar-ho amb ‘parxes’, i els ‘parxes’ tenen els dies comptats”.

EL MONTSIÀ EN UN MINUT

MónNatura Delta fou l’escenari el 
Delta Birding Festival, que va cloure 
la seva vuitena edició amb un rotund 
èxit de participació. Una vegada més 
fou el punt de trobada de l’ornitologia 
amb moltes d’activitats, ponents d’alt 
nivell, tallers per a totes les edats i una 
gran fira de productes i serveis per als 
ornitòlegs i per a la gent que gaudeix 
de la natura en general.
Josep Culvi, coordinador de MónNa-

Gran èxit de participació 
al Delta Birding Festival

a MónNatura Delta

tura Delta, va informar a Ràdio Delta 
que part de l’èxit d’aquesta vuitena 
edició va estar en el canvi de prioritats 
dels visitants, que cada cop aposten 
més per explorar opcions més pro-
peres a la natura. Com a novetat, en 
aquesta vuitena edició, el Festival va 
presentar el Delta Birding Festival Jú-
nior que neix amb l’objectiu de donar 
veu i posar en valor als ornitòlegs del 
futur.

Des d’avui divendres 
i fins el diumenge 2 

d’octubre

Alcanar tornarà a viatjar als orígens de la 
seva història ibèrica 
Tyrika, el Festival Iber d’Alcanar, 
torna aquest cap de setmana 
després de dos anys d’aturada 
per la pandèmia. El municipi 
viatjarà de nou als orígens de 
la seva història ibèrica amb un 
ampli ventall d’activitats, or-
ganitzant des de tallers, jocs, 
conferències, xerrades, recre-
acions històriques i visites te-
atralitzades. El fil conductor 
d’aquesta edició se centrarà en 
l’enigma de la llengua ibèrica i 
els organitzadors han destacat 
que enguany s’amplia l’ofer-
ta amb les ‘Nits de Tyrika’. Es 
tracta d’una proposta que “re-
lliga l’antic i el nou, i fusiona 
allò ancestral amb la moder-
nitat”, segons han explicat els 
seus responsables. Tots els ac-
tes seran gratuïts.
Tyrika va néixer fa cinc anys 
amb la “ferma” voluntat de rei-
vindicar i acostar la cultura i el 
llegat iber d’Alcanar a tothom 
i especialment als més petits. 
Tyrika s’inclou dins el Cap de 

FESTIVAL TYRIKA

Setmana Ibèric, organitzat pel 
Museu d’Arqueologia de Cata-
lunya.

Durant tot el cap de setmana, 
d’11 a 14 h i de 17 a 21 h, cada 
mitja hora hi haurà servei de 
bus gratuït entre Alcanar i l’Er-
mita del Remei. El bus sortirà de 
les parades de la ronda del Re-
mei i l’avinguda de Catalunya.
Tota la informació del festival 
també es pot consultar a les 
xarxes socials de l’Ajuntament 
d’Alcanar, Alcanar Turisme i Les 
Nits de Tyrika.
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RIBERA D’EBRE
Torna Benvinguts a Pagès

Aquest cap de setmana, Benvin-
guts a Pagès, la gran festa de la 
pagesia, torna a la Ribera d’Ebre. 
Hi participaran cinc explotacions 
agroalimentàries, quatre restau-
rants de proximitat, cinc allot-
jaments de la comarca i dues 
activitats complementàries. Des 
de la primera edició d’ara fa set 
anys que la Ribera d’Ebre amb 
la coordinació del Consell Co-
marcal participa en les jornades. 
Enguany les explotacions que hi 
participen són les següents: Bio-
paumerà, Formatgeria Laura, Los 
Bodissets de la Rafela de Ras-
quera, el Molí de Rué de Vinebre 
i Mel Somper de Riba-roja. “La 

iniciativa coincideix amb una de 
les línies de treball del Consell 
Comarcal. D’una banda, perquè 
la indústria agroalimentària i els 
productes de proximitat són un 
dels pilars del futur econòmic de 
la comarca. De l’altra, perquè el 
projecte està també vinculat al 
turisme familiar, gastronòmic i 
de natura”, diu Gemma Carim, 
presidenta del Consell.

GANDESA
Festa del Vi i Mostra de 
Vins de la Terra Alta

La Festa del Vi de Gandesa ha 
esdevingut, sense cap dubte, 
el gran aparador dels vins que 
s’elaboren a la Terra Alta, no 
només pel nombre de cellers 
que hi participen sinó també 
per la gran afluència de públic, 
amb més de 14.000 degusta-
cions servides l’any passat.
Enguany se’n celebra la 35a 
edició, concretament els dies 
4, 5 i 6 de novembre, amb la 
recuperació de tots els actes.
Com ja és tradicional, el di-
vendres dia 4, tindrà lloc la 15a 
Nit de les Garnatxes Blanques 
a la sala de premses del Celler 
Cooperatiu, un sopar maridat-
ge servit pel restaurant L’Antic 
Molí d’Ulldecona (amb una 

Estrella Michelin). Aquella ma-
teixa tarda (dia 4), s’obrirà la 
Mostra de Vins de la Terra Alta 
amb el pregó de la prestigio-
sa sommelier i comunicadora 
Meritxell Falgueras.
Una de les novetats, amb el su-
port i direcció tècnica del mitjà 
de comunicació especialitzat en 
el món del vi, VadeVi, i els reco-
neguts Premis Vinari, s’ha orga-
nitzat un concurs dels millors 
vins de la Terra Alta amb les se-
güents categories: blancs joves, 
blancs criança, negres joves, ne-
gres criança, rosats, ancestrals i
dolços, rancis i postres. 
Així mateix, per primer any, 
s’instal·larà una Gastroàrea d’es-
tabliments de restauració de 
Gandesa. Completaran la festa, 
el concert i el ball a la Societat 
Unió Gandesana i una festa per 
al jovent al Poliesportiu de Gan-
desa.

** TERRA ALTA: aquesta set-
mana, l’Equip d’Atenció Pri-
mària (EAP) Terra Alta, amb 
la col·laboració del Consell 
Comarcal de la Terra Alta, ha 
iniciat a Gandesa, la Fatarella, 
Batea i Horta de Sant Joan, el 
programa ‘L’Escola del Cui-
dar’, dirigit a les persones 
cuidadores no professionals 
que tenen cura de familiars 
dependents a casa. 
Aquesta primera edició tindrà 
lloc fins al 16 de novembre; 
compta amb 47 persones 
inscrites
** ASCÓ: simulacre del PEN-
TA, ahir dijous, per exercitar 
el desplegament policial en 
cas d’accident nuclear a l’en-
torn de la central. L’exercici 

inclou conèixer els punts de 
controls d’accessos i apren-
dre com usar l’aplicació per 
detectar les radiacions.
** FLIX: La reparació de les 
embarcacions que s’utilitzen 
al pas de barca s’allargarà 
fins al desembre. L’actuació 
dels dos últims llaguts tradi-
cionals de l’Ebre té un pres-
supost superior als 200.000 
euros.
** AVUI DIVENDRES (19 h) a 
l’Església Poble Vell de Cor-
bera, emissió del documental 
LA LLIBRETA DEL DR. GRAS.
** HORTA DE SANT JOAN: 
Fira Dolça Tardor I 17a festa 
del mostillo i 4a fira del vi i 
tapes, aquest cap de setma-
na, al municipi terraltí.

Aquest cap
de setmana

La festa tindrà lloc el 
4, 5 i 6 de novembre

Batea i Móra 
la Nova, 

Pobles de 
l’Any

Batea, Calonge i Sant An-
toni, Móra la Nova i l’Esca-
la han estat els municipis 
guanyadors de la primera 
edició del concurs Poble de 
l’Any que ha organitzat el 
grup editorial Prensa Ibéri-
ca. L’acte de lliurament ha 
tingut lloc en una gala que 
ha acollit el teatre Kursaal 
de Manresa aquest dimarts 
al vespre, amb la presència 
dels alcaldes de cadascun 
dels 12 pobles finalistes, de 
les empreses patrocinado-
res i dels representants de la 
Generalitat i de l’Ajuntament 
de Manresa. La gala, a la que 
han assistit unes 200 per-
sones, l’ha conduït i animat 
l’actor i humorista Fel Faixe-
das.
Batea va rebre el premi com 
a millor poble Agrícola per la 
cultura del vi i de l’oli. Móra 
la Nova s’ha endut el premi 
al Millor Poble Tecnològic.

Breus
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  EN 1 MINUT

** CAMPREDÓ organitza 
una caminada solidària per 
l’ELA, El diumenge 9 d’octu-
bre.  Martí Labòria Estorach 
és un campredonenc que 
pateix ELA des de l’any 2018. 
Per aquest motiu, familiars, 
amics juntament amb Martí 
organitzen la jornada solidària 
Campredó X l’ELA. Els actes 
compten amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Campredó i 
la Fundació Miquel Valls.

** L’AMETLLA DE MAR: 
aquest dimarts s’ha estrenat  
el nou portal web de Turisme. 
Es tracta d’una nova eina per a 
potenciar els recursos i serveis 
del municipi i alhora ajudar to-
tes les empreses i establiments 
turístics del poble a donar-se a 
conèixer.
** LA POLICIA LOCAL DE 
L’AMETLLA I ELS MOSSOS 
van detenir aquest dilluns 
a la tarda un home per un 
presumpte delicte d’amenaces 
amb arma blanca. Segons 
fonts policials, l’individu hauria 
amenaçat amb un ganivet a 
altres individus, que no van 
resultar ferits. (La Cala Ràdio)
** EL PARTIT DELS SOCIA-
LISTES DE CATALUNYA, en 
la Proposta de Resolució, insta 
el Govern “a aplicar el 50% de 
limpost del fons de transició 
nuclear recaptat, és a dir, 60 
M d’euros anuals dels 120 pre-
vistos, vetllant per l’equilibri 
territorial  del país i invertint la 
resta dels recursos generats a 
càrrec d’aquest Fons directa-
ment pels diferents depar-
taments de la Generalitat en 
els territoris on s’han generat 
aquests recursos”.
** MÓRA LA NOVA: dilluns 
va tenir lloc un apunyalament 
greu. Segons van informar els 
Mossos d’Esquadra a Imagina 
Ràdio, hi va haver una baralla 
entre dues persones que es 
coneixien, una de les quals va 
resultar ferida greu per arma 
blanca. Els Mossos van obrir 
una investigació i van emetre 
una ordre de recerca i captura 
per detenir a l’agressor.

** DELTA: decomissen 180 
quilos d’angules que s’ana-
ven a exportar il·legalment 
i les reintrodueixen al delta. 
Investigades 29 persones en 
una operació coordinada per 
Europol i amb la participació 
de la Guàrdia Civil.

POLÍTICA
El Grup Republicà extreu del govern espanyol més 
marge i coordinació per adaptar la normativa que 
prohibeix la crema de restes vegetals de l’agricultura
La vicepresidenta i ministra per a 
la Transició Ecològica del govern 
espanyol, Teresa Ribera, ha em-
plaçat les diferents administraci-
ons a treballar coordinadament 
per facilitar, també en el temps 
d’adaptació a la norma, la gestió 
de les restes vegetals del sec-
tor agrícola, que la nova Llei de 
residus estatal prohibeix cremar, 
tret d’excepcions. “Sóc consci-
ent que ha suscitat preocupació 
per part de molts agricultors”, ha 
reconegut.
Teresa Ribera ho ha dit en res-
posta a una pregunta del dipu-
tat republicà Xavier Eritja, que ha 
denunciat la mesura, per preci-
pitada, i “de tan difícil interpre-
tació” que moltes comunitats 
autònomes no tenen clar com 
aplicar-ho. Eritja ha recordat que 
el Grup Republicà al Congrés ja 
va advertir de la falta de concre-
ció de la llei en aspectes com 
aquest. Malgrat això, està en vi-
gor “i afectant de ple el sector 
agrari”, que té prohibit cremar 
les restes vegetals derivades so-

bretot de la poda i la tala.
Aplicar aquesta mesura “d’un dia 
per l’altre” significa que els agri-
cultors han d’afrontar les des-
peses del tractament d’aquests 
residus, “i el sector agrari no pot 
ni ha d’assumir aquests costos 
de gestió”. I més en un moment 
com l’actual, ha afegit, amb el 
sector immers “en una profunda 
crisi estructural, agreujada pel 
context de crisi política i energè-
tica”, traduïda en un increment 
desorbitat dels costos de pro-
ducció “i fent inviable en molts 
casos les seves explotacions”.
Eritja ha reclamat “una solució 
urgent”, que passa d’entrada per 
una moratòria en l’aplicació de 
la mesura i perquè les comuni-
tats autònomes “puguin assumir 
la gestió i aportar els recursos 
per fer-ho”. En cas contrari, la 
prohibició de la crema pot com-
portar l’acumulació, com ja està 
passant, de restes al propi camp, 
“amb el risc d’incendis i plagues 
que això comporta”.
D’altra banda la senadora Va-

nessa Callau ha registrat nou 
preguntes per escrit al govern 
espanyol sobre si s’han previst 
ajudes especials als pressu-
postos generals de l’Estat per 
evitar el col·lapse dels punts de 
recollida municipals de restes 
vegetals. Així com si s’ajudarà 

Arrenca la 1a edició d’AMIC-DIRECTES, el concurs de 
creació de continguts en línia en català

“AMIC-Directes, creadors 
de continguts en català” és 
un concurs de creació de 
streamings en línia per a 
joves, que dona el tret de 
sortida per primera vega-
da, buscant els qui seran els 
pròxims streamers de parla 
catalana. Les inscripcions 
estan obertes per estudiants 
de segon cicle d’ESO, Batxi-
llerat i CFGM dels diferents 
territoris de parla catala-
na. Fins al 2 de desembre 
de 2022 els estudiants que 
vulguin participar es poden 
registrar a través del web 
www.amicdirectes.cat.
Amb aquest concurs es bus-
ca impulsar l’ús del català 
entre els joves de segon ci-
cle de Secundària, Batxillerat 
o Cicles Formatius de Grau 
Mitjà, mentre experimenten 
amb les plataformes digitals 
en tendència de manera se-
gura. A més, s’ha volgut dis-
tingir entre dues categories: 
Actualitat i E-Sports, perquè 

els joves puguin sentir-se cò-
modes i crear continguts amb 
les temàtiques que més els hi 
agraden.
El concurs es desenvolupa a 
través del web www.amicdi-
rectes.cat, un punt de trobada 
on, a més de publicar-hi els 
seus directes, els participants 
podran trobar-hi píndoles in-
formatives que els ensenyaran 
a crear contingut i enllaços 
d’interès. AMIC-Directes posa 
a disposició dels alumnes 10 
tutorials on podran apren-
dre-ho tot sobre el streaming, 
des d’il·luminació i enregistra-
ment fins a les funcionalitats 
de Twitch, YouTube i Discord.
A partir d’aquestes píndoles 
d’aprenentatge, l’alumnat ha 
d’enregistrar un directe sense 
cap mena de postproducció 
en grups de tres i fins a cinc 
persones.
El termini de registre ja ha 
començat i es tancarà el 2 de 
desembre, el dia 17 d’octubre 
comença el termini creatiu on 

Eritja ha reclamat una solució urgent, que 
passa d’entrada per una moratòria en 

l’aplicació de la prohibició 

als pagesos en les despeses de 
transport, reciclatge i compra 
de maquinària. També s’ha pre-
guntat al Govern si sap el cost 
que tindran les plantes de trac-
tament de restes vegetals, on 
s’hauran de construir i qui haurà 
de gestionar-les.

els alumnes rebran l’acompa-
nyament de creadors de con-
tingut. El 2 de desembre serà 
la data màxima per publicar el 
directe a la pàgina web. Més 
tard, un jurat d’experts valo-
rarà la qualitat i l’originalitat 
dels continguts i durant la se-
gona quinzena de desembre 
es comunicarà qui són els fi-
nalistes a través de la pàgina 

web i les xarxes socials del 
concurs.

Els participants
ja poden registrar-se a 

través del web 
www.amicdirectes.cat
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LAIA ALTADILL ROIG 
ERDE, UN ESPAI PER TAFANEJAR, 
COMPRAR I APRENDRE

Erde és un espai obert amb 
un aparador/botiga on 

predomina l'obrador, i on 
s'ofereixen diferents tallers per 
confeccionar, individualment, 
la teua pròpia joia. Un lloc 
amb personalitat, ideal per 
tafanejar, comprar i aprendre. 
Les creacions de Laia Altadill 
són peces úniques que 
interpel·len la ment.

Bellesa, màgia, força són algunes 
de les qualitats lligades a les jo-
ies, però a més, i sense renunciar 
a aquesta simbologia, Laia n'ha 
ampliat el seu ús i significat afe-
gint ànima i història.
Laia Altadill ens obri les portes del 
seu santuari amb el seu perma-
nent somriure i gran dosi d'hu-
mor.

Sovint critiquem als nostres 
joves per no tenir l'esperit 
emprenedor, però aquest no 
és el seu cas. Va estudiar or-
febreria a Alemanya durant 
quatre anys i va continuar 
formant-se a Mallorca. Per 
què va decidir tornar a casa?
Després de bastants d'anys fora 
de casa, enyorant la família i la 
meva terra, vaig decidir tornar a 
casa per poder fer del meu som-
ni una realitat i poder arribar amb 
el meu ofici a la gent. Tornar a 
nodrir-me de la meva gent, i del 
meu territori, em va donar la for-
ça suficient per poder emprendre 
aquest projecte tan màgic oferint 
un producte en ànima i persona-
litzat.

Què és lo que més l'atrau de 
la seua feina?
El que més m'atrau de la meva 
feina és poder crear peces úni-
ques partint de materials o pro-
ductes bàsics que siguin capaços 
d'emocionar i motivar a les per-
sones. És màgic veure com una 
petita peça pot arribar a significar 
tant per a una altra persona.

Quins materials fa servir?
Treballo amb material noble com 
és la plata o l'or, i també amb ma-
terials que tenim al nostre abast i 
que mai hem utilitzat abans com 
seria, la pedra de la cinta, les es-
trelletes de mig camí... Tot està 
treballat 100% artesanalment 

perquè el producte final esti-
gui mimat de principi a fi.

La fabricació d'una peça d'or-
febre és un procés complex 
i laboriós que requereix la 
intervenció de diversos ofi-
cis com, torner, soldador... 
Continua sent eminentment 
artesanal?
Si, ja que per molt que necessi-
tem altres utensilis o maquinàries 
per poder treballar el producte, 
les peces creades al taller estan 
fabricades, de principi a fi, de ma-
nera artesanal, fent que cada joia 
sigui única i irrepetible.

Algunes de les seves eines 
s'han fet servir durant segles.
Sí, al taller treballem amb eines 
especialitzades per a la joieria 
i també amb tècniques d'orfe-
breria molt antigues.

S'està perdent l'ofici d'orfe-
bre?
Si, crec que és un ofici mil·lenari 
que ha perdut, o està perdent, tot 
aquell prestigi que tenia abans. És 
una llàstima perquè molta gent, 
sobretot la gent jove, no coneix 
aquest ofici.

S'ha trobat en sorpreses a 
l'hora de modificar o reciclar 
una joia? Em refereixo al fet 
que l'aliatge d'or, plata o 
coure no corresponia a allò 
que el client/a havia pagat?
A vegades és complicat treballar 
amb reciclatges, ja que moltes 
de les peces antigues no tenen 
el segell de l'aliatge que li corres-
pon, i és complicat saber l'origen 
d'aquella peça. En general sem-
pre intento explicar al client tots 
els pros i contres del reciclatge, 
perquè sempre hi hagi una bona 
comunicació i després no hi ha-
gin sorpreses.

Cal tenir en compte que els 
objectes brillants com l'or o 
la plata no sempre són me-
talls preciosos. Pot ser metall 
platejat, metall daurat, aliat-
ge a base de plata o metall 
blanc imitant la brillantor 
de la plata. Quins consells 
ens donaria a l'hora de com-
prar?
Jo crec que sempre és molt im-
portant saber el que estem com-
prant, i preguntar sempre que hi 
hagi dubtes. Sempre, tant el joier 
com l'orfebre, intenta fer  la mi-
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llor feina, però també crec que hi 
ha molta falta d'informació so-
bre els materials i les gemmes, i 
això pot causar algun infortuni o 
mal entès en la compra. Per això 
aconsello sempre preguntar, ja 
que mai està de més saber coses 
noves.

Tendim a creure que l'or i la 
plata són materials bells en 
si mateixos, però  lo cert  és 
que és l'orfebre qui els con-
verteix en obres d'art.
Tant la plata com l'or són mate-
rials bells i valuosos,  però, així i 
tot, és l'orfebre i l'artesà qui els 
converteix en obres d'art i peces 
úniques.

Quina seria la peça d'orfe-
breria de la qual se sent més 
orgullosa?
La peca de la qual em sento més 
orgullosa va ser el primer anell 
que vaig fer sola, des del dis-
seny fins al procés final. I aquesta 
peça, per a mi, és tan important 
que solament la podia portar una 
persona: la meva mare. 

Quines són les principals 
qualitats de l'orfebre?

Jo crec que l'orfebre ha de ser 
empàtic, creatiu, obert de ment 
i d'ànima, crític i professional en 
tot moment.

Parlem dels tallers. Quin ti-
pus de tallers ofereix?
Ofereixo tallers individuals per 
poder crear la joia que més et 
representi i viure l'experiència 
de ser una orfebre artesana per 
un dia. I després estant els ta-
llers d'aliances per als nuvis, per-
què ells mateixos puguin forjar 
els seus anells al seu gust. Crec 
que els tallers són una experièn-
cia màgica que val molt la pena, 
i que ajuda a valorar la feina de 
l'artesà.

“ÉS UNA 
LLÀSTIMA PERQUÈ 

MOLTA GENT 
JOVE NO CONEIX 
AQUEST OFICI”
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LA GUERRA DEL 
FUTBOL BASE 
Aquesta temporada el Sant 
Jaume no podrà fer infantil 
i s’ha quedat només amb 12 
cadets perquè un club li ha 
agafat jugadors a darrera 
hora. Cada any passa igual, 
clubs anomenats ‘grans’ 
desmantellen algun equip 
o una estructura de futbol 
base. Per la seua part, els 18 
clubs de la Plataforma estan 
units i s’han plantat a jugar 
partits amistosos contra els 
4 grans; han guanyat una 
primera batalla. Però la guerra 
sempre la guanyen els grans. 
Els pares són també part del 
problema, van on els venen el 
millor producte. I quan els seus 
fills volen tornar al poble, es 
troben en alguns casos amb 
la meitat d’equips dels que hi 
havia. L’Ulldecona ha donat un 
exemple de com s’haurien de 
fer les coses, amb gairebé tota 
una plantilla de casa va pujar 
a Preferent. Si la Federació 
recolzés més els clubs petits 
haurien més equips i més 
negoci, tots guanyarien i si 
cada jugador que vagi a un 
altre equip la compensació 
fos de 10.000 euros problema 
arreglat. Felicitats a la Plata-
forma i animar-los a que no 
parin. Però és una guerra mig 
perduda. Miquel Piñol va anar 
a una reunió de la Federació 
de Barcelona i va portar un 
exemplar de Més Ebre on 
s’informava del naixement de 
la Plataforma. Piñol va dir “A 
les terres de l’Ebre tenim un 
incendi, d’aquí dos anys tota 
Catalunya es pot incendiar”. 

CELMA

LA SENSIBILITAT 
DE GERARD BADIA
Quan tot ens afecta molt es 
podria dir que som massa 
sensibles. O que ho estem per 
algun motiu. En general, noto 
que estem sensibles. I de tot hi 
ha queixa. Les raons podrien 
ser moltes. 

Però la sensibilitat també es 
manifesta d’una altra forma 
en programes com el Minut 91 
de dilluns, quan Badia (juga-
dor de l’Aldeana) va mos-
trar-se tal com és, amb plena 
naturalitat. La seua història de 
vida i esportiva van captivar. I 
van emocionar. Els missatges 
d’aquesta setmana han estat 
molt positius, després del 
programa. 

I és que necessitem emocions. 
La temporada ha començat 
i segur que es viuran situa-
cions tenses, però el temps 
tanca ferides i permet aclarir 
els conflictes. En este sentit, 
dissabte em vaig abraçar amb 
una persona amb la que feia 
temps que no ens havíem 
parlat. Des de fa uns mesos, 
estem més sensibles però la 
realitat és que ho som.  

MICHEL

Nou Minut 91, 
en dimarts
Una de les novetats de Minut 
91 esta temporada és que el 
programa tindrà una edició 
els dimarts, a partir de les 
23 hores. La setmana vinent 
l’estrenem.

TERCERA DIVISIÓ

S Andreu-Rapitenca dium 
18.05h

PRIMERA CATALANA

Ascó-Cambrils U diss 17h

La Sénia-Catalònia diu 16.30h

Ampolla-Aldeana  diu 17h

Ulldecona-Rem Bítem diu 17h

Camarles-Tortosa  17h

Ebre Escola-M Nova 17h

TERCERA CATALANA

Dissabte

J i Maria B-Amposta 16.30h

Roquetenc-la Cava  16.30 h

Flix-Ametlla 17h

Rapitenca B-Masdenverge 19h

S Bàrbara-Gandesa 19.30h

Diumenge

Corbera-Perelló  16.30h

Godall-Benissanet 16.30h

Xerta-Tortosa B 17h

QUARTA CATALANA

Dissabte: Gandesa B-Fatarella 
16.30h

La Cava B-la Galera 17h

Amposta B-S Jaume 17h

Jesús i Maria C-Aldeana B 18.45

Diumenge: Olimpic-Ginestar 
16.30h

Pinell-Alcanar 17h

Catalònia B-Ametlla B 17h

LA PROPERA

L’estadi de la Unió de l’Aldea 
disposarà en els propers me-
sos de la nova gespa artifici-
al. L’alcalde Xavier Royo, in-
formava diumenge que “vam 

Nova gespa artificial a l’Estadi de la Unió de l’Aldea
aprovar en junta de govern la 
licitació del canvi de la gespa 
artificial. La veritat és que és 
una obra que fa falta. No és una 
estratègia de la legislatura, és 

una gran necessitat. I en som 
conscients que necessita d’es-
ta actuació. Esperem poder-la 
adjudicar a finals de novembre 
i que al desembre s’executen 

les obres. Com ajuntament te-
nim uns terminis previstos per 
iniciar les obres quan finalitze 
el darrer partit de l’any i poder 
tenir la nova gespa instal.lada 
per al primer de l’any nou. El 
calendari de l’Ajuntament era 
este des del principi, tot just 
quan tinguéssim informes del 

Consell Català de l’Esport per 
poder acollir-nos a possibles 
subvencions. I el calendari 
es complirà. Ens vam com-
prometre des de finals de la 
temporada passada a que les 
obres per la nova gespa arti-
ficial es començarien al 2022, 
i així serà”. 

TERCERA DIVISIÓ

La Rapitenca visita diumenge 
l’històric Sant Andreu (18.05 h). 
Un partit il.lusionant i de pres-
tigi. I que arriba després de la 
derrota de diumenge passat 
contra el Badalona (1-3). Una 
derrota dolorosa i més tenint 
en compte que la Rapitenca 
guanyava 1-0 avançada la se-
gona meitat, havent tingut op-
cions per encarrilar el duel.
Als rapitencs els va costar en-
trar en el partit. El Badalona, 
segon equip del club escapu-
lat després de l’absorció de 
la UE Costa Brava, va ser més 
protagonista en els primers 20 
minuts, tenint Suzuki una gran 
ocasió per marcar. Però so-
bre la mitja hora, la Rapitenca 
va reaccionar i fins el descans 
va sotmetre al rival, generant 
ocasions i jugant a prop de 
l’àrea rival. En afegit del pri-
mer temps, una acció individu-
al de Pachu, pulmó de l’equip, 
va suposar l’1-0. A la represa, 
el partit va seguir igualat, amb 
una Rapitenca que no passa-
va angúnies i un Badalona que 
no estava còmode. Edgar va 
tenir el 2-0. Però la rematada, 
un xic forçada, va aturar-la el 
porter visitant. Del 2-0 es va 
passar a l’1-1 amb un tret es-

La Rapitenca visitarà el mític 
Narcís Sala

pectacular des de fora de l’àrea. 
Tot va canviar. Poc després, ar-
ran d’una falta magistralment 
executada, el Badalona va re-
muntar. La Rapitenca ja no va 
poder reaccionar i els visitants 
van sentenciar a poc del final. Si 
algú hagués dit al minut 70 que 
el partit acabaria 1-3, ningú s’ho 
hagués cregut. Però l’equip es 
va ensorrar amb el gol rebut, i 
com al camp del San Cristóbal, 
va rebre’n dos més en pocs mi-
nuts. Ja en són 8 en contra. I 
això preocupa.
La Rapitenca, amb ganes de 
fer-se, visita el Sant Andreu i 
després rebrà l’Hospitalet.
L’equip no perdia en lliga a la 
Devesa  des del febrer del 2020.
Oribe va ser baixa.

El proper cap de setmana es 
donarà el tret de sortida a les 
competicions territorials. És el 
cas de la primera, la tercera i la 
quarta catalana. Tot elles viuran 
la primera jornada.
Pel que fa a la Primera catalana, 
l’Ascó, representant ebrenc a la 
categoria, rebrà demà dissabte 
el Cambrils Unió (17 hores).
El club de la Ribera comença 
una nova etapa, amb nou presi-
dent, renovació a la junta direc-
tiva i nou mister a la banqueta. 
El debut serà contra un dels 
equips de la província, el Cam-

Inici de lliga a la Primera, 
Tercera i Quarta catalana

brils U, que va pujar la lliga pas-
sada. L’Ascó, per la seua banda, 
va baixar de Tercera Federació.
D’altra banda, la tercera i quar-
ta catalana disputaran també 
la primera jornada. Per tant, 
amb el pas de les setmanes, les 
competicions es van comple-
tant. Minut 91, en l’edició de di-
marts, informarà de la Tercera i 
la Quarta, a més de tenir altres 
seccions. 

El partit, al camp del 
Sant Andreu, es podrà 

veure en directe a 
Canal Terres de l’Ebre 
al programa Esports 
en Xarxa, diumenge 

18.05 hores

El proper cap 
de setmana

El partit de
Canal TE: 

Roquetenc-la Cava 
Diumenge: 20.30 h i 23 h. 

MINUT 91. Dilluns
a les 21.30 hores
Convidats: 
Carlos Gilabert (Camarles) i 
Jordi Fabregat (Tortosa)
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SEGONA CATALANA

VICTÒRIA ÈPICA, 
CONTRA EL 
MORELL (3-2)
El Jesús i Maria va guanyar 
contra el Morell (3-2). Un 
triomf agònic. A la primera 
meitat, els visitants van 
estar millor mentre que al 
Jesús i Maria li va costar. El 
morellenc Sori va marcar el 
0-1. Tot i l’empat de Salva, 
amb assistència de Toni 
Calafat, el Jesús i Maria no 
estava còmode i el Morell es 
va tornar a avançar.

A la represa, el Jesús i Maria 
va fer un pas avant. Va ser 
més intens i va pressionar 
més amunt. Ivan Vidal va 
fallar un penal al 65. L’equip 
va seguir insistint i ja al 
final, Gabri va empatar. 
L’esperit de les instal.lacions 
esportives Josep Maria Tor-
res va tornar a ser un impuls 
per als roigiblancs i Joab, 
després d’una assistència 
d’Ivan, va establir el 3-2 
davant del deliri del públic 
assistent. “Gràcies afició per 
creure que podíem i pel su-
port que ens heu donat fins 
el final”. El Jesús i Maria, 
amb este triomf contra “un 
molt bon rival que va fer un 
gran partit”, suma quatre 
punts en dues jornades. Un 
bon inici al grup tarragoní 
de Segona.  Demà visita el 
Riudoms (18 hores).  

UD JESÚS I 
MARIA 2-1: Nacho decideix el triomf 

aldeà contra l’Ebre Escola
Victòria de l’Aldeana contra 
l’Ebre Escola (2-1) en un partit 
igualat i que va decidir-se als 
darrers minuts. Probablement 
l’empat hagués estat el més just. 
Nacho, a centrada de Badia, va 
fer aviat l’1-0 (els visitants van 
protestar una falta abans de la 
rematada). Lachen va empatar 
per a l’Ebre, poc després. S’arri-
bava al final i una centrada no-
vament de Badia va rematar-la 
Nacho, enmig d’un embolic dins 
de l’àrea visitant. 
Ferran Simó, tècnic de l’Aldea-
na: “partit molt igualat. L’equip 
va  sobreposar-se a les adver-
sitats d’una confrontació molt 
disputada. A la segona meitat 
vam jugar més a camp contra-

ri i si algú mereixia marcar vam 
ser natros tot i que l’Ebre, pel seu 
treball, també mereixa un bon 
resultat”. El tècnic va informar 
que “l’àrbitre no ens va deixar fer 
canvis aprofitant la finestra de 
l’altre equip, tot i haver-ho con-
sultat”. Balart, de l’Ebre Escola, 
lamentava el punt perdut: “vam 
fer una primera part notable, 
reaccionant al gol rebut i tenint 
dues opcions amb trets de Pove 
i d’Osama. A la represa no vam 
poder sortir tant però tampoc 
vam passar excessives angúnies. 
L’empat penso que hagués estat 
el més just però a darrera hora va 
venir el gol de Nacho. Llàstima 
perquè vam treballar bé per po-
der tenir un premi amb un punt”.

Ampolla-Ulldecona, un 
partidàs (2-2)
L’Ampolla i l’Ulldecona van em-
patar (2-2). Callarisa va avançar 
a l’Ulldecona després d’una mà-
gica assistència de Balada. Els 
falduts van tenir altres opcions 
com un gol anul.lat en el que 
aparentment no va haver fora de 
joc. No obstant, sobre el minut 
25, l’Ampolla va tenir més pro-
funditat, amb l’aparició d’Enric. 
L’equip va trobar més espais i va 
empatar amb un gol de Kader. 
El mateix Kader, de penal, va re-
muntar A la represa, l’Ulldecona 
va fer un pas avant. L’Ampolla 
va saber defensar-se i va dispo-
sar d’un parell d’opcions. Però 
els falduts també van generar, 
reclamant dos penals. Ja al fi-
nal, una centrada forçada però 

excepcional de Cardona, va su-
posar el gol de Balada al segon 
pal. Mario, de l’Ampolla: “l’equip 
va millorar. El partit va ser molt 
intens i amb alternatives, amb 
ocasions pels dos equips. Sap 
greu perquè l’empat va arribar al 
final, tot i que pels mèrits del dos 
va poder ser el més just”. 
Gerard Capera tornava a l’Am-
polla. El tècnic deia que “no és 
excusa però no vam tenir sort 
amb diverses decisions arbitrals. 
Com a mínim l’empat el vam 
merèixer. Important la reacció 
de la segona meitat”. Capera va 
admetre que va ser un partit es-
pecial, tot recordant que “no fou 
justa la forma en què va anar tot 
ara fa un any”.

Remuntada del Tortosa, 
davant del R-Bítem (3-2)
El Tortosa va remuntar contra 
el Remolins Bítem i va sumar la 
primera victòria (3-2). Ibra va fer 
l’1-0 i el Tortosa llavors va tenir 
opcions per encarrilar el duel. 
Però arran d’un penal, els de 
Bítem van empatar i acte seguit 
van posar-se per davant amb un 
gran gol d’Anton. Joan Gisbert 
va fer el 2-2 a l’inici de la represa. 
I al minut 77, Bernardo va establir 
el 3-2 a la sortida d’un córner.
Jordi Fabregat, tècnic del Torto-
sa: “després de la golejada rebu-
da a Ulldecona havíem de reac-
cionar i vam fer-ho. No obstant, 
quan vam tenir opcions amb 
l’1-0, arran d’una errada nostra 

va venir el penal que va ser l’1-
1. El R Bítem va passar a domi-
nar i es va avançar. A la represa, 
vam parlar d’alternar associació 
i profunditat, obrint el camp. 
Aviat vam empatar i penso que 
vam ser superiors i el 3-2 ens va 
donar una victòria justa contra 
un rival molt treballador”. Vallés, 
del R Bítem: ”vam plantar cara i 
vam remuntar. Però a la represa 
ens vam haver de fer enrere i ens 
va faltar ser més intensos en els 
duels. El Tortosa va merèixer la 
victòria perquè va dominar en 
moltes fases i va generar més 
ocasions. Però sap greu que el 
3-2 va venir d’un córner”.

El Catalònia suma el primer 
triomf, davant del Camarles
Ferreres va fer l’1-0 però, poc 
després, Pedro, juvenil camar-
lenc, empatava. A la represa, ar-
ran d’una contra ràpida, John fa 
establir el 2-1. Pau Alegria, mister 
del Catalònia: “l’equip va estar 
força bé, amb actitud i intensitat. 
Ferreres va fer l’1-0 però acte se-
guit ens van empatar. La prime-
ra meitat va ser molt disputada. 
Natros vam generar ocasions i 
el Camarles també va tenir-ne, 
sobre tot una de clara. A la re-
presa, vam fer un  pas avant i 
vam jugar a camp contrari. Arran 
d’una transició ràpida, John va 
aconseguir el 2-1. Vam haver de 
patir però l’equip va saber fer-ho 

i al final vam sumar una victòria 
treballada fent bo el punt de Bí-
tem”. Samper ha causat baixa del 
Catalònia.
Carlos Gilabert, del Camarles: 
“tot i rebre l’1-0 aviat, l’equip 
va reaccionar i va empatar te-
nint altres opcions com una de 
Ferran. Va ser, fins el descans, 
una fase de partit oberta, amb 
alternatives. A la represa, vam 
baixar intensitat i no vam poder 
refer-nos al gol rebut. Al final 
vam disposar de la nostra ocasió 
i un empat no hagués estat injust 
al camp d’un equip molt com-
pensat i que a casa cedirà pocs 
punts”.

EL MÓRA LA 
NOVA GOLEJA 
LA SÉNIA (4-0)

El Móra la Nova va golejar a la 
Sénia (4-0), equip que va mos-
trar-se feble en defensa, sobre 
tot al primer temps. Els mora-
novencs, amb pilotes a les es-
quenes dels laterals visitants, 
van fer mal i així van crear 
diverses ocasions, reclamant 
dos penals i marcant dos gols, 
en botes d’Aleix i Agustí. A la 

represa, Agustí, amb una vaseli-
na, després d’una assistència de 
Frede, va fer el 3-0 que va sen-
tenciar. La Sénia, a més,  es va 
quedar amb deu per l’expulsió 
de Blanco. Yassine, al final, va 
ampliar la victòria moranoven-
ca.
Ambrós, del Móra la Nova: “vam 
saber trobar els espais, buscant 
la sortida a la pressió de la Sénia 
i posant pilotes a l’esquena de 
la seua defensa. Així vam ge-
nerar ocasions i vam poder en-
carrilar el partit, sentenciant a la 
represa”. Ambrós no entenia el 

motiu de la seua expulsió: “no-
més li vaig demanar a l’àrbitre 
que també fos respectuós en 
les formes en què es va dirigir 
al delegat nostre quan va venir 
a la banqueta queixant-se de 
que algun aficionat l’havia in-
crepat. No li vaig dir res més, 
en cap moment li vaig faltar al 
respecte. Però si ell demanava 
que li tinguem, i està en tot el 
seu dret, natros també li de-
manàvem que el tingués amb 
natros. Res més. ”. 
David Vilanova, entrenador de 
la Sénia: “en general, vam ser 

1. Aldeana
2. M Nova
3. Ulldecona
4. Catalònia
5. Ebre Escola
6. Tortosa
7.  R Bítem 
8. Camarles
9. Ampolla
10. La Sénia

5
4
6
3
5
5
3
1
2
2

3
0
4
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2
6
4
2
6
7

6
4
4
4
3
3
1
1
1
0

6 b                 GF       GC     PNTS

febles en l’aspecte defensiu 
i vam fer massa concessions. 
Haurem de refer-nos i ja pen-
sar en el proper partit contra el 
Catalònia, millorant respecte a 
esta jornada. A la segona mei-
tat, arran del 3-0 i de l’expulsió 
ja no va haver més història”.
Per la seua part, el Móra la 
Nova visitarà diumenge el 
Josep Otero de Tortosa en la 
propera jornada, que serà la 
tercera, per visitar l’Ebre Esco-
la. L’equip moranovenc ha su-
mat quatre punts en les dues 
jornades disputades. 

1. Roda Berà
2. Pobla B
3. J i Maria
4. Canonja
5. Arboç
6. Riudoms
7. Morell
8. Salou
9. Vilaseca
10. Vendrell

2
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4
3
4
2
4
3
2
1
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3
2
3
2
5
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4
4
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1
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INFORME QUARTA CATALANA BY JOAQUIN CELMA

MOLTS CANDIDATS, MOLTA IGUALTAT
Dos anys consecutius que la 
Quarta catalana la lideren 9 
equips filials i gràcies a ells 
que aquesta categoria està 
viva.
Semblava que la quarta cata-
lana aquest any podria estar 
descafeïnada perquè només 
hi haguessin 14 equips. Però 
hi va haver miracle a Alcanar. 
Pareixia abocat a la desapa-
rició, però els jugadors van 
agafar el club i el tiren avant. 
L’altre miracle va ser a Jesus 
i Maria, club que va fer un 
tercer equip. Rècord guines 
doncs en la història del futbol 
provincial: mai una entitat ha 
tingut tres equips amateurs. 
A priori, l’equip favorit po-
dria ser l’Alcanar, que ha fet 
un bon equip, amb un porter 
que va militar al futbol base 
del Reus, jugadors experi-
mentats com Jan o Ion i la 
recuperació d’Adrià Vallsells 
que portava quatre tempo-

rades sense jugar i va arribar a 
marcar una mitjana de 18 gols 
a 2a catalana en sis tempora-
des i dues campanyes va ron-
dar els 30 gols. En aquesta ha 
de marcar uns 40. 
Una categoria d’històrics de la 
tercera catalana com l’Olímpic 
o el Pinell, de la segona catala-
na com l’Alcanar i un Ginestar 
que en temps de bonança va 
competir a la Preferent. 
Una dada curiosa és que fa 
quatre temporades que as-
cendeixen filials: la passada el 

Jesús i la Maria, fa tres tempo-
rades el Tortosa B, fa quatre 
l’Amposta i la Rapitenca. I el 
filial del Gandesa, al seu mo-
ment, no va pujar per la pan-
dèmia i la campanya passada 
no va poder fer-ho perquè el 
primer equip està a Tercera. 
Si aquesta estadística segueix, 
podrien ser favorits el Gan-
desa o l’Amposta sempre que 
els primers equips poguessin 
pujar. 
La quarta catalana es va fundar 
a la temporada 1973/74 i va 
començar en 5 grups 5 grups i 
a la nostra zona fins a la cam-
panya 1999/2000 estava divi-
dida en dos grups: Baix Ebre i 
Montsia en un i Priorat, Ribera 
d’Ebre i Terra Alta L’altre. 
Després va passar, l’any se-
güent, a un sol grup i d’aquells 
cinc grups inicials a tres de Tar-
ragona amb la meitat d’equips. 
Una categoria que, com he dit 
anteriorment, la salven els fili-

als que van començar la seva 
autèntica revolució a la lliga 
2003/2004 amb el Roquetenc, 
i Jesús Catalònia i La Sésnia. 
En les darreres deu tempora-
des, la mitjana d’equips (si ex-
ceptuem l’any del covid quan 
només van ser set equips) és 
de quinze i sis són filials de 
mitjana, amb la qual cosa sen-
se ells aquesta categoria esta-
ria gairebé liquidada. 
Tres equips no competiran en-
guany: els filials de l’Olimpic, 
Ebre Escola i Perelló. Els nous 
equips a Quarta per aquesta 
campanya són: per descens 
Olimpic, Alcanar i Amposta B, 
que va baixar pel descens del 
primer equip de segona a ter-
cera i li tocarà jugar en aques-
ta Categoria. També serà nou 
el tercer equip del Jesús i Ma-
ria C.
Gràcies al fet que a l’Aldea, 
Camarles, Gandesa B i Ametlla 
que en les tres últimes tem-

porades van fer filial, més 
La cava que en porta quatre 
i el més veterà Jesus cata-
tonia, la Quarta pot sobre-
viure. També destacar que 
la passada campanya es va 
recuperar el futbol a La Ga-
lera que a 2016 va deixar la 
competició. 
Una Quarta catalana cada 
vegada amb menys equips, 
no només aquí sinó a tot Ca-
talunya on als vuitanta van 
arribar haver-hi 37 grups da-
vant dels actuals 24, fet que 
suposa una reducció d’un 40 
per cent, una barbaritat. 
Per a la temporada vinent 
potser Batea i Campredó 
facin equips per militar en 
aquesta categoria. De totes 
maneres, sigui com vulgui, a 
les Terres de l’Ebre la Quarta 
batega amb força i es pre-
senta un grup força compe-
titiu, amb dues places d’as-
cens. 

QUARTA CATALANA GRUP EBRENC

FAVORIT: ALCANAR
LLUITARAN PER L’ASCENS: PINELL, 
GANDESA I OLIMPIC
PODEN SER REVELACIÓ: AMPOSTA B I 
GINESTAR
D’ESTOS 3 EQUIPS, UN FARÀ MILLOR
CAMPANYA: ALDEANA B, CAMARLES B I 
AMETLLA B
COMPLEIX 100 ANYS D’HISTÒRIA: UE TI-
VENYS
ESTE ANY PINTA MILLOR: S JAUME
MILLOR EQUIP QUE LA TEMPORADA
PASSADA: LA GALERA, LA CAVA I 
LA FATARELLA
EL MÉS VETERÀ: CATALÒNIA
EQUIP QUE CORRERÀ MÉS QUILÒMETRES 
EN CADA PARTIT: JESÚS I MARIA

ELS MISTERS
EQUIP                                             21/22                                        22/23

ALDEANA 
AMETLLA 
CAMARLES
ALCANAR
GANDESA 
GINESTAR
JESÚS CATALÒNIA 
LA CAVA 
LA FATARELLA
LA GALERA
PINELL
SAN JAUME
TIVENYS
AMPOSTA 
OLIMPIC
JESÚS I MARIA 

RAFA  ESTORACH
JORDI SUBIRATS ‘TO’

FLORIN
MIQUEL/ALEJANDRO
SERGI/JORDI SALAYET
ANTONIO MORALES
DANI FERNÁNDEZ

EULOGIO GINÉ/ÀLEX
JORDI DOMÉNECH/XAVI

LAURA MATAMOROS
EDU MAESTRE

ANTON
IGNASI

ANDREU CANO/OLIVER
JOEL/ÀLEX CURTO

RAFA  ESTORACH
JORDI  SUBIRATS TO

FLORIN TAILDER
RUBEN SUBIRATS

SERGI
ANTONIO MORALES
DANI  FERNÉNDEZ
RAMON CRUELLES

XAVI   SOLÉ
LAURA MATAMOROS

LIZASO
ANTON
IGNASI

ANDREU CANO
ÀLEX CURTO

DAVID TORRES

 EQUIP 17

ALCANAR
AMETLLA B

CAMARLES B
GINESTAR

CATALÒNIA B
LA CAVA B
FATARELLA 
TIVENYS

LA GALERA
ALDEANA B
SAN JAUME

PINELL
GANDESA B

OLIMPIC
AMPOSTA B
JESÚS I M C

3C
S/F
15
6
5

S/F
12
11
s/f
S/F
2
1

S/F
3 C
4

S/F

18 19 20

3C
S/F
9
8
10
S/F
5
7

S/F
S/F
3  C
3C
S/F
3 C
3

S/F

3C
S/F
S/F
5
7
12
9
10
S/F
S/F
3C
3C
S/F
3 C
3

S/F

4
S/F
S/F
5
9
12
6
10
S/F
S/F
3C
2
1

3 C
3 C
S/F

3C
3

S/F
S/F
2
7

S/F
S/F
S/F
S/F
3  C
S/F
S/F
3 C
3 C
S/F

15 16 2221

2C
S/F
16
3C
5

S/F
S/F
11
13
9

3 C
3C
S/F
2

S/F
S/F

2C
17
9
3C
6

S/F
S/F
10
3

S/F
3C
3C
S/F
3 C
7

S/F

Temporada 22/23:
Els filials continuen 

donant vida a la 

categoria i la fan 

competitiva

www.mesebre.catwww.mesebre.catViv im l 'esport !

EL PRONÒSTIC DE CELMA
3C
10
6
7
9
14
12
8
15
13
17
5
2

3 C
3 C
S/F
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 PROVINCIA                      EQUIPS

BARCELONA
GIRONA
CAMP TARRAGONA
TERRES DE L’EBRE
LLEIDA

264
67
24
16
17

EQUIPS DESAPAREGUTS
TEMPORADA                                                EQUIPS

2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008

 Ebre Escola B, Olimpic B i Perelló B
Remolins Bitem B i Batea

Arnes  
Deltebre i Vilalba

Pinell, Camarles B, Perelló B i Batea B
Ascó B, Bot, Ametlla B, Alcanar B,  J i Maria B

Campredó, Horta, La Galera i Roquetenc B 
Aldeana B, R–Bitem B  i Amposta B
La Cava B, Muntells  i Sant Jaume B 

Atlas, Tivissa, Deltebre B 
Benifallet i Rasquera

Ulldecona B
Torre Espanyol
Reguers i Venus 

Rapitenca B, Miravet i Ebre Escola
Gandesa B, Vandellos, Molar, Garcia, Guiamets, Aldover 

EQUIPS AMB MÉS PARTIPACIONS
EQUIP                                                       EQUIP

BENISSANET
BOT
CAMPREDÓ
CORBERA
PINELL
TIVENYS
RASQUERA
XERTA
MARÇÀ
VILALBA 
MONTROIG
BENIFALLET
TIVISSA
TORRE ESPANYOL
FATARELLA 
FALSET
GINESTAR
EL MOLÀ
MASROIG
BATEA
RIBA-ROJA
GARCIA
MIRAVET
MASDENVERGE
CATALON  B
LA GALERA
ASCÓ
LA PALMA
SANT JAUME
AMPOSTÍ AT
HORTA
ALDOVER
ASCÓ B
AMPOSTA B
MÓRA NOVA
ARNES
REGUERS
LA CAVA B
GODALL
ROQUENTENC B
MORA EBRO B 
ALDEA
DELTEBRE

R-BITEM B
PORRERA 
MUNTELLS
RAPITENCA B
JESÚS I MARIA B
CAMARLES  B
TORTOSA B 
ALDEANA
CAMARLES
EBRE ESCOLA 
J.CATALÒNIA
BITEM
FLIX
ALCANAR B
CANAREU
OLIMPIC 
AMETLLA
GANDESA
JESÚS I MARIA
LA SÉNIA B
 ULLDECONA B
ALDEANA B
AMETLLA B
GANDESA B 
AMPOLLA
REMOLINS
ATLAS CLUB
OLIMPIC  B
EBRE ESCOLA B
ELS GUIAMETS
PERELLÓ B 
ALCANAR
DELTEBRE B 
GINESTAR B
PERELLÓ
BATEA B
FLIX B
ASCÓ  ESCOLA
CASENC 
GP BARCA
JESÚS I MARIA C 
VENUS

33
32
32
28
28
28
27
 26
 25
25
 24
23
23
 23
 23
21
18
 21
 21
20
 20
 19
 19
19
 19
19
18
17
17
 15
15
 14
 14
14
13
13
 13
 12
11
 11
9
9
9

HISTÒRIC QUARTA CATALANA
Temporada

2021/2022

2020/2021

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

Campió

MASDENVERGE

TORTOSA B

PINELL

EBRE ESCOLA 

FLIX

MORA NOVA 

PINELL

VILALBA

GODALL

CORBERA

CAMPREDÓ

 Subcampió

GANDESA B

CATALONIA B

GANDESA B

ARNES

RAPITENCA

ARNES

SAN JAUME

OLIMPIC  

CAMPREDÓ

BATEA

ATLAS

 Tercer classificat

XERTA

AMETLLA B

BENISSANET

AMPOSTA B

AMPOSTA B

MASDENVERGE

LA GALERA 

ASCÓ B

GINESTAR

ALCANAR B

FLIX

EQUIP           1 golejador        G        2 golejador       G    3 golejador     G

2021/2022

2020/2021

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

ALEIX BAYARRI

ALEIX SALVADÓ

FIGUEROA

PEP MONTESÓ

PEQUE

SAUMELL

PAU MUÑOZ

ROBERT BELTRAN

ZARAGOZA

FIDEL 

JOHN

28

8

23

24

36

39

30

26

28

49

17

25

5

20

18

36

34

20

22

33

31

15

24

5

14

18

29

16

13

21

24

26

15

ELS FITXATGES DE SEGONAPICHICHIS
PAU BOIRA

JOAN VENDRELL

POL BLADÉ

POL BLADÉ

TORNEL

PAU TOMÀS

VILI

PAU MUÑOZ

TONI BARBERÀ

PIÑEIRO

JOSEP MARTI

MARIUS

BONET

MARCEL 

ZOUHIR 

MAGI 

SERGI  FORNÓS

GERI  

JOHN

MARIUS 

TONI BARBERÀ

DANI PITARQUE

8
8
8
 7
 7
7
 6
6
6
 6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
 4
 4
 4
 4
4
3
3
 3
3
3
 3
3
 2
 2
 2
1
 1
1
 1
1
1
1
 1

 TEMPORADA          EQUIPS      FILIALS

2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012

16
18
7

14
12
15
18
13
16
17
17
10

9
9
6
6
3
7
7
4
7
6
6
6

Jornada 1
Gandesa-Fatarella
Catalònia-Ametlla
La Cava-la Galera
Amposta-S Jaume
J i Maria-Aldeana
Tivenys-Camarles
Olimpic-Ginestar

Pinell-Alcanar

Jornada 2
Aldeana-Pinell

Camarles-J i Maria
Ginestar-Tivenys
Fatarella-Olimpic

La Galera-Gandesa
Ametlla-la Cava

S Jaume-Catalònia
Alcanar-Amposta

Jornada 3
Aldeana-Camarles
J i Maria-Ginestar
Tivenys-Fatarella
Olimpic-la Galera
Gandesa-Ametlla
La Cava-S Jaume

Catalònia-Alcanar
Pinell-Amposta

Jornada 4
Camarles-Pinell

Ginestar-Aldeana
Fatarella-J i Maria
La Galera-Tivenys
Ametlla-Olimpic

S Jaume-Gandesa
Alcanar-la Cava

Amposta-Catalònia

Jornada 5
Camarles-Ginestar
Aldeana-Fatarella
J i Maria-la Galera
Tivenys-Ametlla
Olimpic-S Jaume
Gandesa-Alcanar
La Cava-Amposta
Pinell-Catalònia

Jornada 6
Ginestar-Pinell

Fatarella-Camarles
La Galera-Aldeana
Ametlla-J i Maria
S Jaume-Tivenys
Alcanar-Olimpic

Amposta-Gandesa
Catalònia-la Cava

Jornada 7
Ginestar-Fatarella
Camarles-la Galera
Aldeana-Ametlla
J i Maria-S Jaume
Tivenys-Alcanar

Olimpic-Amposta
Gandesa-Catalònia

Pinell-La Cava

Jornada 8
Fatarella-Pinell

La Galera-Ginestar
Ametlla-Camarles
S Jaume-Aldeana
Alcanar-J i Maria

Amposta-Tivenys
Catalònia-Olimpic
La Cava-Gandesa

Jornada 9
Fatarella-la Galera
Ginestar-Ametlla
Camarles-S Jaume
Aldeana-Alcanar

J i Maria-Amposta
Tivenys-Catalònia

Olimpic-la Cava
Pinell-Gandesa

Jornada 10
La Galera-Pinell

Ametlla-Fatarella
S Jaume-Ginestar
Alcanar-Camarles
Amposta-Aldeana
Catalònia-J i Maria
La Cava-Tivenys
Gandesa-Olimpic

Jornada 11
La Galera-Ametlla
Fatarella-S Jaume
Ginestar-Alcanar

Camarles-Amposta
Aldeana-Catalònia

J i Maria-la Cava
Tivenys-Gandesa

Pinell-Olimpic

Jornada 12
Ametlla-Pinell

S Jaume-la Galera
Alcanar-Fatarella

Amposta-Ginestar
Catalònia-Camarles

La Cava-Aldeana
Gandesa-J i Maria
Olimpic-Tivenys

Jornada 13
Ametlla-S Jaume

La Galera-Alcanar
Fatarella-Amposta
Ginestar-Catalònia
Camarles-la Cava
Aldeana-Gandesa
J i Maria-Olimpic

Pinell-Tivenys

Jornada 14
Pinell-S Jaume

Alcanar-Ametlla
Amposta-la Galera
Catalònia-Fatarella
La Cava-Ginestar

Gandesa-Camarles
Olimpic-Aldeana
Tivenys-J i Maria

Jornada 15
S Jaume-Alcanar

Ametlla-Amposta
La Galera-Catalònia

Fatarella-La Cava
Ginestar-Gandesa
Camarles-Olimpic
Aldeana-Tivenys
J i Maria-Pinell

CALENDARI QUARTA CATALANA GRUP 20. TEMPORADA 22/23
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BENIFALLET
Homenatge 
a Emilio Farnós ‘Perin’
Emilio Farnós ‘Perin’, emblema 
del futbol a Benifallet, va rebre 
dissabte un homenatge sorpresa 
per tots els anys en els que va 
estar vinculat al club del seu mu-
nicipi. L’homenatge va tenir lloc 
al recentment inaugurat centre 
polivalent de la població.
Emilio fou el protagonista, sa-
ludant a tots els assistents i 
després en un acte que va co-
mençar amb un repàs de la seua 
trajectòria esportiva.
Pau Folqué, benifalletenc que 
forma part del gabinet de pre-
sidència i comunicació de la 
Federació Catalana de Futbol, 
va presentar l’acte, destacant la 
trajectòria esportiva d’Emilio, a 
Benifallet, primer com a jugador, 
i després com a entrenador, di-
rector esportiu i president.
En els anys en què fou president, 
el Benifallet va estar a punt de 
disputar la promoció d’ascens a 

Primera regional, amb opcions 
fins la darrera jornada.
Emilio també va jugar fora del 
poble, concretament al Bitem, 
al Roquetenc, al Móra d’Ebre i al 
Tortosa, a la Preferent.
Per tant, és considerat un dels 
emblemes del futbol al municipi, 
juntament amb José Luis Marga-
lef i Joan Margalef. Tots tres van 
protagonitzar els moments més 
emotius de la jornada. 
Joan va ser un jugador de Beni-
fallet que va estar al Tortosa a la 
dècada dels 50 jugant promo-
cions d’ascens a Segona. Va ser 
capità de l’equip benifalletenc en 
els partits de festes majors, quan 
el club disputava confrontacions 
de caire amistós. Posteriorment, 
fou impulsor del futbol al poble, 
l’any 76, sent el primer president 
del club i entrenador.
Per la seua part, José Luis Mar-
galef, ha estat un jugador refe-

TERCERA CATALANA
 

3A. CATALANA 
GRUP 1 

TEMPORADA 
2022/23

 

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 1. 2/10/22

JORNADA 16. 5/02/23

J i Maria B-Amposta
S Bàrbara-Gandesa
Roquetenc-la Cava
Flix-Ametlla
Rapitenca B-Masdenverge
Xerta-Tortosa B
Godall-Benissanet
Corbera-Perelló

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 2. 9/10/22

JORNADA 17. 12/02/23

Ametlla-S Bàrbara
Masdenverge-Roquetenc
Tortosa B-Godall
Gandesa-Corbera
Benissanet-Flix
La Cava-J i Maria B
Amposta-Xerta
Perelló-Rapitenca B

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 3. 16/10/22

JORNADA 18. 26/02/23

Santa Bàrbara-Benissanet
J i Maria B-Masdenverge
Roquetenc-Perelló
Flix-Tortosa B
Rapitenca B-Gandesa
Xerta-Godall
Corbera-Ametlla
Amposta- la Cava

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 4. 23/10/22

JORNADA 19. 5/03/23

Ametlla-Rapitenca B
Masdenverge-Amposta
Tortosa B-S Bàrbara
Godall-Flix
La Cava-Xerta
Gandesa-Roquetenc
Benissanet-Corbera
Perelló-J i Maria B

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 5. 30/10/22

JORNADA 20. 12/03/23

S Bàrbara-Godall
J i Maria B-Gandesa
Roquetenc-Ametlla
Rapitenca B-Benissanet
Xerta-Flix
La Cava-Masdenverge
Corbera-Tortosa B
Amposta-Perelló

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 6. 06/11/22

JORNADA 21. 19/03/23

Ametlla-J i Maria B
Flix-S Bàrbara
Masdenverge-Xerta
Tortosa B-Rapitenca B
Godall-Corbera
Benissanet-Roquetenc
Gandesa-Amposta
Perelló-La Cava

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 7. 13/11/22

JORNADA 22. 26/03/23

Masdenverge-Perelló
La Cava-Gandesa
Amposta-Ametlla
J i Maria B-Benissanet
Roquetenc-Tortosa B
Rapitenca B-Godall
Corbera-Flix
Xerta-S Bàrbara

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 8. 20/11/22

JORNADA 23. 2/04/23

Perelló-Xerta
Gandesa-Masdenverge
Ametlla-la Cava
Benissanet-Amposta
Tortosa B-J i Maria B
Godall-Roquetenc
Flix-Rapitenca B
S Bàrbara-Corbera

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 9.  27/11/22

JORNADA 24. 16/04/23

Perelló-Gandesa
Masdenverge-Ametlla
La Cava-Benissanet
Amposta-Tortosa B
J i Maria B-Godall
Roquetenc-Flix
Rapitenca B-S Bàrbara
Xerta-Corbera

CALENDARI TEMPORADA 2022-2023

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 10. 11/12/22

JORNADA 25. 23/04/22

Gandesa-Xerta
Ametlla-Perelló
Benissanet-Masdenverge
Tortosa B-la Cava
Godall-Amposta
Flix-J i Maria B
S Bàrbara-Roquetenc
Corbera-Rapitenca B

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 11. 18/12/22

JORNADA 26. 30/04/23

Gandesa-Ametlla
Perelló-Benissanet
Masdenverge-Tortosa B
La Cava-Godall
Amposta-Flix
J i Maria B-S Bàrbara
Roquetenc-Corbera
Xerta-Rapitenca

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 12. 8/01/23

JORNADA 27. 7/05/23

Ametlla-Xerta
Benissanet-Gandesa
Tortosa B-Perelló
Godall-Masdenverge
Flix-la Cava
S Bàrbara-Amposta
Corbera-J i Maria B
Rapitenca-Roquetenc

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 13. 15/01/23

JORNADA 28. 14/05/23

Ametlla-Benissanet
Gandesa-Tortosa B
Perelló-Godall
Masdenverge-Flix
La Cava-S. Bàrbara
Amposta-Corbera
J i Maria B-Rapitenca B
Xerta-Roquetenc

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 14. 22/01/23

JORNADA 29. 21/05/23

Xerta-Benissanet
Tortosa B-Ametlla
Godall-Gandesa
Perelló-Flix
S Bàrbara-Masdenverge
Corbera-la Cava
Rapitenca B-Amposta
Roquetenc-J i Maria B

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 15.  29/01/23

JORNADA 30. 28/05/23

Benissanet-Tortosa B
Ametlla-Godall
Gandesa-Flix
Perelló-S Bàrbara
Masdenverge-Corbera
La Cava-Rapitenca B
Amposta-Roquetenc
J i Maria B-Xerta

Finalment, dir que durant l’acte 
també es va fer un reclam per-
què es pugui reprendre l’activitat 
futbolística en un futur no molt 
llunyà, considerant, com així és, 
que Benifallet és un poble amb 

molta tradició futbolística.
Va ser un homenatge emotiu, 
ben organitzat i dirigit i fet amb 
molt de sentiment, per això els 
moments d’emoció. A la foto, 
Emilio amb la seua esposa i filla. 

rencial a les Terres de l’Ebre, bri-
llant amb el Tortosa, club en el 
que va fer història sent un juga-
dor de rècord amb la samarreta 
roigiblanca. 
D’altra banda, Javier Ferré i 
Juanjo Piñol també van tenir el 
seu reconeixement, fent parla-
ments per comentar les virtuts 
personals i esportives de l’ho-
menatjat. Fou el cas també del 
bitemero Juanjo Rovira, que va 
ser company d’Emilio, rival, i en-
trenador al Roquetenc.
Així mateix, també es va recordar 
a Francesc Treig per la seua lluita 
per l’equip de futbol del munici-
pi.
La Federació Catalana de Futbol 
es va sumar a l’homenatge i Mi-
quel Piñol, el delegat a l’Ebre, va 
lliurar una samarreta de la selec-
ció catalana personalizada per a 
Emilio Farnós ‘Perin’.
Jordi Borràs, exjugador i exen-
trenador, ara regidor de l’Ajun-
tament, també va tenir unes 
paraules per a Emilio, que es va 
mostrar molt emocionat i a la 
vegada agraït per un acte que no 
esperava i que el va fer feliç.

www.mesebre.cat
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BY JOAQUIN CELMA

HANDBOL
Homenatge i victòria

HANDBOL

El sènior masculí del Centre 
d’Esports Tortosa va perdre 
en el primer partit de lliga, 
24-25 contra l’Handbol Ber-
ga. Partit molt disputat d’un 
equip pràcticament nou i que 
falta conjuntar, però que se-
gur que en ganes i amb un 
bon entrenament tiraran en-
davant i aconseguiran els ob-
jectius marcats.
El juvenil femení també va 
perdre en el primer partit de 
lliga, 22-27 contra l’AH la Ca-
nonja. 
El cadet masculí va disputar a 
casa el primer partit de la pri-
mera fase del grup E de la 1ª 
Catalana (31-42). Un enfron-
tament en què l’equip tortosí 
va mostrar dues cares molt 
diferents a cada part i on, 
malgrat la diferència de gols 
final, els nois de Gonzalo 
Castaño va saber reaccionar i 
va demostrar que la distància 
entre tots dos equips no és la 
que mostrava el marcador en 
finalitzar la primera part. A la 
represa el parcial fou 19-15.

Primer partit de la temporada 
com a locals i primera victò-
ria de la temporada del Club 
Handbol  Amposta de Divisió 
d’Honor Plata, en la presentació 
davant la seva afició, en un acte 
en què Xavi Simon en què es va 
fer un reconeixement pels vint-
i-sis anys vinculat al Club, vint-
i-un com a president. L’equip de 
Marc Fornós va guanyar 32-26.
L’Amposta va anar per davant 

al marcador des dels primers 
compassos de l’encontre, amb 
una defensa sòlida i amb molta 
efectivitat en atac. Aquesta fou 
la tònica fins al final del matx.
Destacar l’aportació anotadora 
de Sílvia Domingo amb 7 gols, 
Judit Tortajada amb 5 i la jove 
Rut Pagà també amb 5. Destacar 
la implicació de la plantilla.
Bon partit de l’Amposta que 
demà  visita el Sant Vicenç.

Centre 
Esports Tortosa

Avatars Academy: 
nova temporada

El dilluns dia 5 de setembre de 
2022 la Tecnificació de Futbol 
Avatars Academy, va donar ini-
ci a la nova temporada 22/23 
i després de 3 sessions d’en-
trenament, ja porta 51 inscrits i 
encara hi queden places lliures 
per poder realitzar inscripci-
ons. Amb seu a Jesús i Maria 
-a les Instal.lacions Esporti-
ves Josep Maria Torres- cada 
dilluns de 18:30 h a 20 h es 
realitzen els entrenaments de 
tecnificació i perfeccionament 
de futbol amb grups reduïts i 

entrenadors/es qualifcats per 
a tots els jugadors/es que hi 
venen a la tecnificació. 
A banda, amb entrenaments 
específics per als porters/es. 
Segons informen des d’Avatars 
Academy “tot un èxit comen-
çar aquesta nova temporada 
amb ja 51 inscrits, que reflec-
teix la bona projecció dels 
Avatars a les Terres de l’Ebre.  
S’espera una temporada car-
regada amb nous projectes i 
objectius a banda dels seus 
tornejos”. 

A la Lliga catalana femenina, 
l’Ascó va perdre a la pista del 
Vilamajor per 38-23. 
Per la seua part, a la primera 
catalana, l’Handbol Club Am-
polla va guanyar amb solvèn-
cia en el primer partit de la 
Primera catalana grup B. Bon 
debut, davant un equip, el C.H. 
Cardedeu, que la temporada 
passada estava a Lliga Catala-
na. Les noies d’Agustí Calbet 
van ser molt superiors des dels 
primers minuts del partit, on al 
10 ja  guanyaven 7 a 1. Al final, 
les ampolleres es van imposar 
per 41-25 i són el primer equip 
en lilderar la taula.  
Per la seua part,  l’Handbol 
Club Perelló va perdre a casa 
contra l’Handbol Sant Cugat, 
en el primer partit de la tem-
porada a la Primera catalana. 
Les visitants es van imposar per 
19 a 26.
En la propera jornada, que serà 
la segona, l’Amposta jugarà a 
la pista del Club Handbol Igua-
lada. El Perelló es desplaçarà 
a Sabadell per enfrontar-se a 
l’OAR Gràcia.
El derbi entre l’Ampolla i el 
Perelló es disputarà el cap de 
setmana del 22/23 d’octubre. 
Primer a les instal.lacions Es-
portives Jordi Pitarque. 

Handbol

Aquesta edició de la Lliga Ca-
talana estava dividida en dues 
seus i en caps de setmana di-
ferents.
Tot i ser competició oficial la 
Lliga Catalana, els equips apro-
fiten per preparar la lliga. La fase 
final es va jugar diumenge pas-
sat a Tarragona, la primera se-
mifinal fou FC Barcelona davant 
Balafia i la segona Sant Pere i 
Sant Pau davant el Roquetes. 
El Volei Roquetes va perdre 
contra el SP i SP (25-16, 19-25 i 
25-16). I en el tercer i quart lloc, 
els de Roquetes es van veure 
superats pel Balafia.

Club Volei 
Roquetes

El cap de setmana es disputava 
la penúltima cursa del mundi-
al de SuperSport 300 al circu-
ït de Catalunya on el Casenc 
Iker Garcia realitzava una bona 
qualificació sortint de la 13a 
posició en les dues carreres.
Tant la carrera de dissabte com 
la de diumenge Iker va prota-
gonitzar una bona actuació 
prop d’aconseguir punts. Se-
gons Iker: “he gaudit de dues 

Bona actuació del pilot Iker Garcia
al mundial de SuperSport 300

Pujada al 
Montsià 

Memorial 
Francesc Bort

La Serra de Montsià es va ves-
tir de gala, un any més, per a 
acollir la la Pujada al Montsià 
Memorial Francesc Bort (Ma-
dro). Aquest any la sortida no 
va deixar indiferent a ningú, les 
Cases un paradís vora la mar, 
amb un marc incomparable. I 
és per tot això i per agrair als 
veïns i veïnes l’esforç pels ai-
guats del 2021, que l’organit-
zació va transformar el tram 
costaner de Rocatallada en la 
sortida d’una cursa per mun-
tanya. El podi absolut el van 
formar Anaïs Muñoz, tercer 
podi, (Guies la Vall), precedida 
de Núria Florencio (Club Esp. 
L’Areny) i, com a guanyadora 
absoluta, Marta Paulino (Tren-
cacims). En el capítol masculí 
la tercera posició fou per a Al-
bert Garcia (Sudactiu Ulldeco-
na), el segon lloc per a l’actu-
al líder del circuit Edu Barrios 
(Ass. Alumn. Ex Alumn. Escola 
Treball (SE) – AAEET) i el gua-
nyador absolut fou Pau Lleixà 
(Trencacims).

carreres molt treballades on 
havia perdut posicions en la 
sortida i he hagut de remuntar 
posicions. He tornat a trobar 
feeling i m’he sentit a gust. Ara 
toca pensar en la última carrera 
que es disputarà el 7, 8 i 9 d’oc-
tubre a Portimao. Amb aquesta 
doble carrera tancarem la tem-
porada de la qual estic molt 
orgullós pel que he après i pel 
nivell que he demostrat“.

El cap de setmana passat va 
tenir lloc el segon torneig FE-
MINES CUP en categoria cadet 
futbol-11, a Sant Jaume. Amb 
este torneig va cloure la segona 
edició desprès de la disputa de 
la categoria aleví, el cap de set-
mana anterior.
8 equips van fer gaudir de par-
tits de futbol-11 al municipal 
Salvador Gisbert. Una nova 
festa del futbol femení a Sant 
Jaume, on s’efectua una clara 
aposta des de fa temps, amb un 
projecte ambiciós per promo-

Torneig FEMINES CUP, 
a Sant Jaume

cionar l’esport i en concret el 
futbol femení.
Cal destacar la presència a Sant 
Jaume de Melani Serrano, que 
va estar present al Torneig per-
què forma part del cos tècnic 
de l’equip cadet del Barça, que 
també va participar en l’esde-
veniment esportiu que es va 
dur a terme al municipi del Del-
ta, davant d’un gran nombre 
d’aficionats i aficionades que 
van concentrar-se en les ins-
tal.lacions epsortives Salvador 
Gisbert per veure els partits. 

Lluny de la competició, la Tro-
bada Màsters de Rem organit-
zada pel Club de Rem Tortosa 
pretén ser un cap de setmana 
per fomentar el rem veterà i 
propiciar la creació de vincles 
amb esportistes d’altres clubs.
La Trobada Màsters serà aquest 
cap de setmana, dies 1 i 2 d’oc-
tubre.

Trobada Màsters 
de Rem
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PASTÍS FRED 
DE BONÍTOL

INGREDIENTS:  
• 1 kg de patates
• 300 grams de bonítol en con-
serva
• olives sense pinyol/tàperes
• 1 cullerada sopera de concen-
trat de tomàquet
• 1 ceba
• oli d'oliva
• sal i pebre)

PREPARACIÓ:
Posem a coure les patates amb 

pell. A partir que bullin, les dei-

xem uns vint minuts aprox. Po-

sem a fer un sofregit de ceba, 

més o menys trigarem el mateix 

que les patates. Un cop cuites 

les xafem amb la forquilla i afe-

gim una cullerada de tomàquet 

concentrat, incorporem la ceba 

i el bonítol. Ho posem tot ple-

gat en un motlle i ho reservem 

unes hores a la nevera, entre 

dues i quatre. La presentació 

del pastís serà segons la vos-

tra creativitat (maionesa, salsa 

rosa, olives, pebrot escalivat,… 

Bon profit!
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I M M O B I L I À R I A  / /  T R E B A L L  / /  F O R M A C I Ó / /   S E R V E I S  / /  R E L A X

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

COMPRO
4x4, vehicles, 

tractors, 
maquinària..., 

No importa any
 ni estat

Màxima serietat
Pere

686979513

MARINA
LA RÀPITA

ES LLOGA
Amarre 

8 metres

674 55 20 17
(Només WhatsApp) 641 063 795

AMPOSTA
RUBIAZA

120  
DE PECHOS

MUY COMPLACIENTE

I M M O B I L I À R I A
AMPOSTA 

Solars en venda a Pla 
d’Empuries. Molt 

econòmics. 674 55 20 17.

ULLDECONA
 Local en lloguer o venda de 

35m, al carrer major. 
977 25 27 27

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

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.

674 55 20 17

LA RÀPITA
Plaça d’aparcament 

amb traster en lloguer.
A l’edifici El Mariner,

a primera linea de mar, 
al davant del Club Nàutic. 

Zona molt difícil d’aparcar 
a l’estiu.

 977 74 33 99

TREBALL

Empresa de serveis en constant creixement  busca personal per a treballar a la zona de Terres de L’Ebre:

Interessats, enviar whatsapp al 617 702 159

· JARDINERIA
· TREBALLADORS/ES SOCIALS

· PSICÒLEGS/ES
· TERAPEUTES OCUPACIONALS

· METGES
· INFERMERS/ES

· GEROCULTORS/ES
· CONDUCTORS/ES

· EDUCADORS/ES SOCIALS
· FISIOTERAPEUTES
· RECEPCIONISTA

· TÈCNIC EDUCATIU INFANTIL

AMPOSTA
C R I S

MORENAZA, GUAPA,
ARDIENTE Y CARIÑOSA

VEN A PASARLA 
RICO

40 AÑOS
641 53 03 88

ES VEN
APARTAMENT A 

AMPOSTA.
 2 HABITACIONS, 
1 BANY, CUINA, 

MENJADOR I TRASTER.

45.000 EUROS
645 888 266

AMPOSTA
5 CHICAS
NUEVAS

TE ESPERAMOS 

643 636 701

112

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

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Segueix l'activitat 
astrològica a Casa 
X i si tens una feina 
que no t'agrada, 
enfoca't en tu i 
llaura el terreny que 
t'interessa. Un amor 
del passat voldria 
demanar-te perdó.

aquari
21/01 al 19/02

La quadratura 
Saturn/Urà continua 
oferint reptes. No 
apliquis els mateixos 
mètodes, és temps 
de reinventar-te. Si 
tens parella, podeu 
tenir diferències en 
l'ús dels diners.

sagitari
23/11 al 21/12

Et preocupa el 
futur i mesures les 
teves passes amb 
deteniment perquè 
no et vols tornar a 
equivocar. T'agrada 
estar al dia i fas algu-
na nova adquisició 
en tecnologia.

escorpí
24/10 al 22/11

El Sol per Casa XII 
inclina a viure aïlla-
dament per posar 
en ordre el teu món 
interior. Penses en 
algú amb qui vas 
deixar una relació 
a mitges i amb po-
ques explicacions.

balança
24/09 al 23/10

Venus al teu signe 
aporta un plus d'en-
cant i una persona et 
vol conèixer millor. 
El passat dona vol-
tes al teu cap per un 
tema inconclús. Mo-
ments divertits amb 
els més menuts.

àries
21/03 al 20/04

Si ets una persona 
directa, mostres 
dubtes a l'hora d'ac-
tuar. Pots tenir una 
vida onírica superior 
al que és habitual. 
Entre somnis, 
trobaràs el que real-
ment et preocupa.

cranc
22/06 al 23/07

Possiblement, estàs 
més enfeinat que 
de costum o t'has 
il·lusionat amb diver-
sos projectes. Amb 
Venus transitant 
per la Casa IV fas 
algunes compres per 
decorar la llar.

verge
24/08 al 23/09

Poses energia en 
aconseguir més in-
gressos i de moment 
sembla que la cosa 
va ben encaminada. 
Una persona t'atrau 
i li demostres el teu 
interès fent-li un 
regal o un favor.

taure
21/04 al 21/05

El clima laboral es 
torna més harmo-
niós. Si tens parella, 
pot confessar-te un 
secret que us apro-
parà encara més. 
Hauràs de posar 
límits a una persona 
de més edat que tu.

peixos
20/02 al 20/03

La parella podria 
desdir-se d'una 
promesa o pel que 
fa al compromís amb 
la relació. Segueix 
amb les teves coses i 
persevera en els teus 
objectius. No esperis 
a ningú.

lleó
24/07 al 23/08

Podries fer algunes 
gestions vinculades 
a un procés jurídic 
que estava paralit-
zat. Estàs inspirat 
i si tens parella li 
expresses el teu 
amor de manera 
molt creativa.

bessons
02/05 al 21/06

Has de prendre 
decisions vers as-
sumptes domèstics, 
però ara per ara, no 
tens res clar. Si tens 
fills, caldrà organit-
zar millor el dia per 
atendre les seves 
necessitats.

OFERTA 
Se vende terreno rustico 

900m en Ulldecona 
a 2km del pueblo. 

Ideal para fines semana, 
caravana barbacoa, tener 

animales, terreno plano, con 
vistas, buen acceso parque 

infantil y lago cerca.
Precio: 9000€

677 712 549

NOVEDAD
Masajes, copas, sexo 

y mucho más...
Somos chicas independientes 

llama a cualquiera de 
nuestros números.

Martina 
632 146 386

Melisa
632 338 796

Alexa
664 163 662



24 anunciDIARI MÉS EBRE • divendres 30 de setembre / 2022


