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Reserva de la Biosfera,  
nou reglament

d’ús de la marca

La voluntat és simplificar el procés d’acreditació i introduir-la en nous 
àmbits, com les botigues de Proximitat, els mercats municipals i els 

grans esdeveniments gastronòmics, culturals i esportius.
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Arxivada la causa
de les càrregues policials 

de l’1-O a la Ràpita

El jutjat d’Amposta ha arxivat la investigació contra 14 agents
de la Guàrdia Civil que van carregar amb violència

contra ciutadans que votaven l’1 d’octubre del 2017, a la Ràpita.
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La revolta de les dones iranianes 
valentes

Jina Mahsa Amini. El nom 
d'aquesta jove, totalment 

desconeguda fa un mes, s'ha 
convertit en el símbol d'una 
lluita que avui destrossa 
l'Iran.

Jina  Mahsa  Amini  va morir 
perquè el seu vel no cobria 
completament el seu cabell. 
Ha estat víctima d'un règim 
totalitari i patriarcal i d'una 
"policia de la moral" que actua 
amb una violència que no ens 
podem imaginar. Però, què és 
aquesta "policia de la moral" 
que tiranitza les dones?
Per garantir que les dones ira-
nianes portin correctament el 
mocador islàmic, una "policia 
de la moral" les vigila al carrer. 
Va ser aquesta policia de la mo-
ral qui va detenir Mahsa Amini, 
de 22 anys, perquè els cabells 
desbordaven del seu vel. La 
mort d'aquesta jove detinguda 
el 16 de setembre va desenca-
denar una onada de protestes 
que Teheran reprimeix amb 
sang. Recordem que va ser el 
març de 1979 quan l'aiatol·là 
Khomeini va decretar que l'ús 

del hijab era obligatori per a 
les dones iranianes als llocs 
públics. El hijab és una bu-
fanda islàmica que cobreix el 
cabell, però deixa la cara visi-
ble. Després d'aquest anunci, 
les dones iranianes van sortir 
al carrer per protestar, però 
el seu moviment va ser forta-
ment reprimit i les dones irani-
anes es van veure obligades a 
portar el vel.
Una llei de 1983 va confirmar 
aquesta regla i encara avui, a 
l'Iran, les dones o nenes de 
més de 7 anys hi estan sotme-
ses. Qui no l'apliqui, infligeix 
l'article 638 del codi penal 
iranià i incorre en una pena 
de presó o azotades. Tot i que 
aquest article no esmenta es-
pecíficament el hijab, sí que 
es refereix a l'acte de "haram" 
(pecat), i no portar el vel és un 
d'ells. Qualsevol dona iraniana 
vista en públic sense mocador 
pot ser detinguda, empreso-
nada, flagel·lada o multada.
Per al poder iranià, una dona 
que porta malament el moca-
dor, per exemple deixant sortir 
unes poques metxes, és sospi-

EDITORIAL

tada de mala moral. Per tant, 
a partir del 2005, la República 
Islàmica de l'Iran va crear una 
"policia de la moral" ("Gas-
ht-e  Ershad") que s'encarrega 
principalment de fer complir 
l'ús adequat del hijab. Aquest 
servei també dona feina a un 
gran nombre de policies do-
nes vestides amb llargs xadors 
foscos.
Des del 5 de juliol de 2022, 
una llei sobre el hijab i la cas-
tedat del país, aprovada pel 
president  Ebrahim  Raïsi, im-
posa noves restriccions de 
vestimenta a les dones. "El 
mocador obligatori per a les 
dones ha de cobrir a més del 
cabell, també el coll i les es-
patlles". Des de la mort de la 
jove Mahsa Amini, nombroses 
manifestacions han sacsejat el 
país. Les dones han cremat el 
vel islàmic en públic, d'altres 
s'han tallat els cabells i moltes 
veus s'aixequen demanant que 
portar el hijab sigui una opció i 
no una obligació.
Aquesta no és la primera crisi 
que viu l'Iran. Aquests no són 
els primers intents d'aixeca-

ment contra un règim islàmic 
vigent des de fa quaranta-tres 
anys. Però aquesta vegada, les 
disputes les van començar les 
dones per lluitar pels seus drets 
fonamentals que han estat vi-
olats durant massa temps. La 
lluita d'aquestes dones irania-
nes ha posat en marxa un mo-
viment que podria beneficiar 
a tota una població, ofegada 
per les sancions econòmiques 
i la inflació, però res canviarà 
sense el suport internacional. 
Cal, doncs, parlar-ne i mobi-
litzar-nos perquè la seua lluita 
esdevingui la de la humanitat. 
Perquè els drets de les dones 
siguin el punt de partida de 
la renovació a l'Iran. I perquè, 
enlloc més, les dones siguin 
assassinades o oprimides en 
nom de l'obscurantisme.

Foto:  Telquel: La mort 
de Mahsa Amini  (al centre) va 
provocar una onada de mani-
festacions sense precedents: 
les dones es tallen els cabells 
o es cremen el vel en públic... 
i són recolzades per molts ho-
mes Crédit: Montage DR
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UN PESQUER 
TROBA EL COS 
D’UN HOME 
SENSE VIDA
Un vaixell pesquer de Tarrago-
na va localitzar aquest dilluns a 
alta mar el cos sense vida d’un 
home. La principal hipòtesi és 
que sigui un home que portava 
desaparegut una setmana. La 
troballa la van fer prop de la 
plataforma petrolera Casablan-
ca, a uns 47 quilòmetres de 
Riumar. 

ADIF TREU A 
SUBHASTA UNA 
PARCEL.LA A 
AMPOSTA
El terreny d’Amposta és una 
parcel·la industrial de 2.323,13 
m2 de forma quadrangular i 
amb una edificabilitat màxima 
de 2.534,56 m2/t al carrer 
Agustí Miró, s/n. El preu mínim 
de licitació és de 190.000 
euros. 

PROGRAMA 
PILOT DE 
RESILIÈNCIA
La directora general de Nació 
Digital i Agenda Urbana, Maria 
Galindo, va presidir la primera 
sessió de treball del programa 
pilot d’anàlisi de la resiliència 
d’ONU-Hàbitat a les Terres de 
l’Ebre amb representants del 
teixit econòmic, social i institu-
cional del territori.

TROBADA GENT 
GRAN
Demà es farà la Trobada de 
la Gent Gran del Baix Ebre. El 
programa començarà al matí 
amb la visita guiada ‘Tortosa 
sota les bombes’. Posterior-
ment, al pavelló de Roquetes, 
on tindrà lloc el dinar, l’elecció 
de l’avi/àvia comarcal.

CAMPREDÓ X 
L’ELA
Caminada popular i solidària, el 
diumenge. A les 9.30 es farà la 
sortida des de l’Espai Cultural 
La C. La recaptació es destinarà 
a la Fundació Miquel Valls. 

BREUS

Arxivada la causa contra 
la violència policial 

a la Ràpita
El jutjat d’Amposta ha arxivat 
la investigació contra catorze 
agents de la Guàrdia Civil que 
van carregar amb violència 
contra els ciutadans que vota-
ven l’1 d’octubre del 2017 a la 
Ràpita. Segons va informar el 
Setmanari L’Ebre, fonts jurídi-
ques confirmen que la causa 
es va tancar provisionalment 
el passat 9 de febrer perquè, 
entre altres arguments, “exis-
teix un mòbil de venjança o 
enemistat” per part dels veïns 
ferits que van denunciar.
Els advocats que representen 
els querellants ja han presen-
tat un recurs d’apel·lació a 

l’Audiència de Tarragona que 
està pendent de resoldre. 
Foto: L’Ebre.

1-O

La Reserva de la Biosfera de les Terres de
l’Ebre aprovarà un nou reglament d’ús de la marca

La Comissió Executiva de 
la Reserva de la Biosfera de 
les Terres de l’Ebre aprovarà 
un nou reglament d’ús de la 
marca. La voluntat és, d’una 
banda, simplificar el procés 
d’acreditació i, de l’altra, in-
troduir-la en àmbits que fins 
ara no comptaven amb cap 
possibilitat per acreditar-se 
amb l’objectiu de seguir po-
tenciant el reconeixement 
dels productes agroalimenta-
ris de Km 0 i afegir valor als 
serveis turístics i esdeveni-
ments que s’organitzen a les 
Terres de l’Ebre.
“Volem que es respiri Reserva 

de la Biosfera de les Terres de 
l’Ebre i, per aconseguir-ho, cal 
ampliar els usuaris que poden 
fer ús de la marca”, ha explicat 
el delegat del Govern, Albert 
Salvadó. Fins ara, hi ha acredi-
tats 180 usuaris. L’objectiu, a fi-
nals de 2023, és arribar als 500. 
“Volem que la marca Reserva 
de la Biosfera sigue un valor 
afegit a tots els sectors econò-
mics i activitats que s’hi vulguin 
acollir”, ha afegit. El president 
del COPATE, Xavier Faura, ha 
detallat les novetats del nou re-
glament d’ús de la marca. De la 
vintena de categories al regla-
ment actual en què s’agrupen 

 Les bases de Junts 
poden participar de la 

votació fins a les 
17 hores d’avui

Finalitzades les actuacions de 
millora de les carreteres TV-3408 

i TV-3406 a la Ràpita
Un any després de comen-
çar les obres, la Generalitat de 
Catalunya dona per acaba-
da l’actuació de millora de les 
carreteres TV-3408 i TV-3406 
a la Ràpita. L’actuació, que ha 
rebut una inversió de tres mi-
lions d’euros, ha consistit en 
l’eixamplament dels dos vials. 
Avui, el secretari de Mobilitat i 
Logística, Isidre Gavín, ha visi-
tat els treballs acompanyat de 
l’alcalde de la Ràpita, Josep 

Caparrós; el delegat del Govern 
de la Generalitat a l’Ebre, Albert 
Salvadó, i el director d’Infraes-
tructures de Mobilitat, David 
Prat.
El secretari de Mobilitat i Logís-
tica ha apuntat que les obres 
permetran millorar la segure-
tat viària i la mobilitat pel que 
afecta al trànsit que entra i surt 
del port de la Ràpita, un dels 
més importants de Catalu-
nya. “Aquesta actuació facilita 

la connexió amb la zona por-
tuària, ja que hem creat unes 
bones condicions perquè l’ac-
tivitat econòmica tingui bones 
estructures i creixi a la Ràpita”, 
ha argumentat Gavín.
En el tram que va des de la ro-
tonda de l’encreuament de Sant 
Jaume fins a la Ràpita, que té 2,2 
quilòmetres, s’han corregit les 

irregularitats del ferm, unifor-
mitzant l’amplada i la superfície; 
s’ha senyalitzat; i s’han col·locat 
les proteccions adequades. La 
transformació més important 
ha tingut lloc en el tram de 500 
metres que uneix la mateixa 
rotonda amb l’antiga nacional, 
que era molt estret i passa de 5 
a 7 metres d’amplada.

els sectors que es poden acre-
ditar amb la marca, es passarà a 
4 categories: Producte agroali-
mentari; Producte artesanal i/o 
elaborat; Venda, restauració, 
allotjaments i serveis turístics, 
on s’inclouran també les bo-
tigues de proximitat i mercats 
municipals; i Grans esdeveni-
ments, de nova creació i que 
agrupa jornades gastronòmi-
ques populars, fires agroali-
mentàries i del sector turístic i 
esdeveniments culturals i es-
portius al medi natural. 
D’aquesta forma, “podran exhi-
bir el distintiu i fer més present 
la marca”, ha afirmat Faura.

Alcaldes i candidats de Junts 
a les Terres de l’Ebre demanen 
que el partit continuï al Govern

Alcaldes i candidats de Junts 
per Catalunya al Camp de Tar-
ragona i a les Terres de l’Ebre 
s’han adherit a un manifest 
que demana que el partit 
continuï al Govern. Entre els 
signants del manifest (24 a les 
Terres de l’Ebre i 35 al Camp 
de Tarragona) també hi ha 
exalcaldes. 
Tot plegat mentre afloren les 
divisions internes al partit, 
amb veus destacades com la 
de Laura Borràs apostant per 
la sortida i la dels consellers 
-excepte Gemma Geis- de-
manant continuar.
En el moment del nostre tan-
cament, ahir dijous a les 19 
hores, un 53,65% de la mili-
tància de Junts havia votat 
sobre la continuïtat al Govern. 
Les bases de Junts poden 

participar de la votació fins a 
les 17 hores d’avui divendres.
D’altra banda, el Parlament 
va rebutjar ahir el punt de la 
moció de la CUP-NCG que 
plantejava instar el president 
de la Generalitat, Pere Arago-
nès, a sotmetre’s a una qües-
tió de confiança. Ningú més hi 
va votar a favor, ja que Junts, 
Vox i Cs s’hi van abstenir. PSC-
Units, ERC, En Comú Podem i 
el PPC ho van fer en contra. 

La voluntat és 
simplificar el procés 

d’acreditació i 
introduir-la en nous

àmbits, com les 
botigues de 

proximitat i els 
mercats municipals 

i els grans 
esdeveniments 
gastronòmics, 

culturals i esportius
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MÉS NOTÍCIES
OBRES
Esta setmana han començat 
els treballs de renovació de les 
voreres del carrer Marina, al 
barri del Temple de Tortosa. Els 
treballs s’emmarquen en el se-
guit d’actuacions de millora de 
la via pública, que l’Ajuntament 
de Tortosa està duent a terme 
des del principi del mandat. 

LA POLICIA 
LOCAL DETÉ DOS 
PERSONES A 
TORTOSA
Una de les detencions es va 
produir quan, avisats pels veïns 
que no podien accedir a casa 
seua, els agents van trobar una 
dona estirada a terra d’una 
entrada d’habitatge del carrer 
Ciutat. Quan li van requerir la 
documentació es va comprovar 
que hi havia una ordre de cerca 
i detenció emesa pel jutjat de 
Reus. L’altra de les detencions 
es va efectuar quan es va 
veure un individu que cridava i 
bracejava pel mig de l’avinguda 
de la Generalitat. Quan es va 
comprovar la filiació, l’home 
tenia una ordre de cerca, 
detenció i ingrés a presó emesa 
pel jutjat de Saragossa. Els dos 
detinguts van ser derivats als 
Mossos d’Esquadra per al seu 
trasllat als llocs requerits.

BARRI DE SANT 
JAUME
Tortosa millora l’entorn del 
barri de Sant Jaume, amb 
una intervenció d’art urbà 
que repassa les cultures de la 
ciutat. L’Ajuntament encarrega 
a l’artista Roc Blackblock la re-
alització de cinc grans murals, 
centrats en les civilitzacions 
que han marcat la història del 
municipi.

SEMPRE 
ACOMPANYATS
El mes d’octubre és el mes de 
la gent gran. Es va donar a 
conèixer un any més el pro-
grama Sempre Acompanyats, 
que a Tortosa es va implantar 
de manera pionera al 2014. 
“Donem suport a les persones 
grans que viuen en situació de 
soledat no volguda”.

Tortosa rehabilita el pavelló 8 de l’antic 
escorxador per a ampliar el Museu

Just quan s’han complit els 10 
anys del Museu a l’edifici de 
l’antic escorxador de Tortosa, 
l’Ajuntament ja ha iniciat les 
obres que permetran ampliar 
la sala de visita permanent. Els 
treballs se centren al pavelló 
número 8, adjacent a l’actual 
sala d’exposició del fons mu-
seístic de la ciutat per la qual 
s’accedirà a la nova sala. L’ac-
tuació permetrà incorporar un 
nou espai que estarà dedicat a 
alguns dels autors que són re-
ferents de l’art de la ciutat. En 
concret, als pintors Francesc 
Gimeno i Antoni Casanova 
Estorach, i a l’escultor Agustí 
Querol, que van dur a terme la 
seua trajectòria al final del se-
gle XIX i principi del XX.

“Són autors molt reconeguts, 
tant aquí com també fora de 
la nostra ciutat, i volíem que 
tinguessen un espai al Museu 
de Tortosa. Volem donar-los 
a conèixer encara més i po-
der mostrar les peces que en 
conservem al nostre fons”, ha 
explicat l’alcaldessa, Meritxell 

Roigé. El projecte compta amb 
un pressupost de 429.000 eu-
ros, que també inclouen els 
treballs d’adequació museo-

CULTURA

Festast omplirà el pavelló firal amb una oferta 
gastronòmica més àmplia, del 21 al 25 d’octubre
La fira Festast omplirà el pa-
velló firal de Remolins amb 
una àmplia mostra de la pro-
ducció agroalimentària de les 
Terres de l’Ebre. Després que 
des del 2019 no s’haja pogut 
dur a terme per la pandèmia, 
enguany Tortosa recupera la 
cita, que té caràcter biennal, 
i d’esta manera completa la 
reactivació de tot el calendari 
firal de la ciutat. Festast arri-
barà amb una oferta més àm-
plia, amb elements lúdics que 
ajuden a oferir una estada més 
agradable als assistents, amb 
horaris que s’allargaran fins a 

les 23 h i amb una proposta 
més atractiva. Per a això, ha 
ampliat l’espai d’exposició per 
a ocupar tot el recinte del pa-
velló de Remolins. 
D’altra banda, entre el 23 i el 

L’Ajuntament aprova una declaració contra 
la violència a les dones iranianes

El ple de l’Ajuntament de Tor-
tosa corresponent a l’octubre 
ha aprovat per unanimitat una 
declaració institucional en su-
port a les dones iranianes. El 
punt s’ha inclòs per via d’ur-
gència, després dels fets que 
van portar a la mort de la jove 
kurda Mahsa Amini per part de 
l’anomenada policia de la mo-
ralitat de la República Islàmi-
ca de l’Iran sota el pretext de 
portar incorrectament el vel. 
El text de la declaració rebutja 
qualsevol forma de tortura, i 

gràfics així com d’il·luminació. 
La previsió és que la nova sala 
puga obrir portes durant el 
primer trimestre del 2023.

molt especialment per motius 
derivats de l’extremisme reli-
giós. A més a més, condem-
na legislacions que atempten 
contra la llibertat de les dones, 
com ara, per exemple, les que 
obliguen a dur el vel.
La sessió plenària també ha 
debatut cinc mocions presen-
tades pels grups municipals. 
D’estes, se n’han aprovat tres: 
una, la proposada per la CUP, 
ho ha fet de manera unànime. 
La moció demana l’aplicació 
de la llei 24/2015 per tal d’afa-

vorir el lloguer social per a fa-
mílies vulnerables. Les altres 
dos han tingut els vots favora-
bles necessaris: la d’ERC, per la 
defensa de la crema de restes 
vegetals als mateixos camps 
de conreu, i la de Movem, per 
a acabar amb el desbordament 
dels contenidors i papereres.
Per contra, han quedat rebut-
jades l’altra moció d’ERC, pel 
canvi de nom dels Jardins del 
Príncep, de la plaça Espanya i 
de la plaça d’Alfons XII, i la de 
Ciutadans, per a demanar un 

pla per la racionalització de la 
despesa municipal amb l’ob-
jectiu de la rebaixa fiscal en 
un 10% als ciutadans de Tor-
tosa.

25 d’octubre, el mateix re-
cinte firal acollirà la cinquena 
edició de GastroEbre, trobada 
gastronòmica centrada en la 
cuina dolça, la pastisseria i les 
postres

Festival 
Artèria

Durant tot un cap de setma-
na, del 13 al 16 d’octubre, a 
Tortosa hi conviuran propos-
tes artístiques que faran inte-
ractuar camps com la dansa, 
el teatre, la natura, la ciència 
o la tecnologia. És la pro-
posta que fa Artèria Tortosa, 
el festival multidisciplinari 
d’arts escèniques dirigit pel 
ballarí i coreògraf Roberto 
Olivan, que enguany durà a 
terme la segona edició.  Ar-
tèria torna amb un programa 
que inclou més espectacles, 
nous emplaçaments, i que 
allarga la durada del festival.

Els artistes locals 
Antoni Casanova, 
Francesc Gimeno 
i Agustí Querol, 

protagonistes de la 
nova sala
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Al setembre s’ha 
pogut pujar un 7,3%, 
dels darrers 4 anys 
als professionals de 
la Residència d’avis 
i el Servei d’Atenció 

Domiciliària

Josep Picó inaugurarà la 
Fira de Mostres

L’exempresari Josep Picó 
serà l’encarregat de tallar 
la cinta inaugural de la sei-
xantena edició de la Fira de 
Mostres, que se celebrarà 
del 4 al 8 de desembre. Un 
gest amb el qual l’Ajunta-
ment d’Amposta ha volgut 
reconèixer a Picó, que ha 
estat durant més de 40 anys 
al capdavant de La Jijonen-
ca. L’alcalde, Adam Tomàs, 
es mostrava satisfet que Jo-
sep Picó hagués acceptat la 
proposta: “És un orgull per a 

60 EDICIONS

la ciutat tenir persones com 
Josep Picó, i el mínim que 
podem fer són petits home-
natges com aquest”.
Nascut a Alacant l’any 1947 i 
veí d’Amposta des dels anys 
vuitanta, Picó explicava que 
“se sent tan ampostí com els 
que han nascut a la ciutat i 
que no canviaria l’experiència 
d’haver viscut a Amposta”. 
“És un orgull per a mi tenir 
l’honor d’inaugurar la Fira de 
Mostres, on durant tants anys 
he exposat”.

Voluntat de millorar les 
nòmines dels treballadors i 
treballadores de Fussmont
L’Ajuntament d’Amposta i el 
comitè d’empresa de la Fun-
dació de Serveis Socials del 
Montsià han negociat la mi-
llora salarial dels treballadors 
de l’entitat, alhora que s’han 
proposat seguir treballant per 
assolir els objectius salarials 
d’aquest col·lectiu. L’augment 
de sous topat per l’Estat en un 
2% impedeix, de moment, ar-
ribar als augments pactats en 
el conveni del 10 i el 14 % en 
els col·lectius de treballadors i 
treballadores de la Residència 
d’avis i del Servei d’Atenció Do-
miciliaria respectivament, tot i 
que aprofitant camins legals, a 
la nòmina d’aquest mes de se-
tembre s’ha pogut pujar fins al 
7,3 %  dels darrers quatre anys.
En el cas de les treballadores i 
treballadors de la neteja, s’han 
aconseguit els augments sala-
rials pactats en el conveni. 

AJUNTAMENT SCIENCE NEEDS 
YOU! 
Amposta acollirà les jornades 
de divulgació científica Science 
Needs You! (SNY!) que promou 
l’Associació Catalana per a la 
Divulgació Científica (ACDIC) 
amb la col·laboració de l’Ajun-
tament, el departament d’Edu-
cació i l’IDECE. Acte central a 
l’auditori, el 15 d’octubre. N’hi 
haurà d’altres durant els mesos 
de novembre i desembre.

SERVEIS SOCIALS
El Consell Municipal de Serveis 
Socials recupera la normalitat 
després de la pandèmia. El 
dimecres 28 de setembre prop 
de 40 entitats es van reunir 
al Casal Cívic Ruiz Salgado 
per dur a terme la trobada 
anual del Consell Municipal de 
Serveis Socials. 

#FESTICAM22
“Mentir lo mínimo” és un 
espectacle imperdible. Premi 
Circada 2020. Per previsió 
de pluja, es durà a terme a 
l’Auditori. Entrada gratuïta, 
avui 23.59 h.

amposta
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L’AMETLLA

Restaurants de l’Ametlla de 
Mar oferiran, des d’avui di-
vendres i fins al 16 d’octubre, 
menús gastronòmics utilitzant 
productes pesquers de proxi-
mitat en les onzenes Jornades 
Gastronòmiques del Peix de 
Llotja i l’Arrossejat de l’Amet-
lla de Mar. El tret de sortida 
serà aquest dissabte a la tar-
da amb la Diada de l’Arrosse-
jat, que torna després de dos 
anys sense poder-se celebrar 
a causa de la Covid.
Serà la 36a edició d’aquesta 
festa gastronòmica per ex-
cel·lència de l’Ametlla de Mar 
que aplega desenes de cuiners 
davant de la Confraria de Pes-
cadors per elaborar els seus 
millors arrossejats. 
A banda del tradicional con-
curs, també s’ofereixen de-
gustacions perquè els assis-
tents puguin tastar aquest plat 
típic mariner.
La tarda serà amenitzada per 

Arriben les 11es Jornades Gastronòmiques del 
Peix de Llotja i l’Arrossejat

la Xaranga Suquet Calero i 
comptarà amb un concert de 
final de festa del grup de ver-
sions locals, The Baldats.
Pel que fa a les Jornades Gas-
tronòmiques, concretament 9 
restaurants del municipi ela-
boraran propostes culinàries, 
valorades d’entre 25 i 40 euros 
per menú, amb el peix i marisc 

El Departament d’Acció Cli-
màtica, Alimentació i Agenda 
Rural ha constituït la Taula de 
Pesca Esportiva del Delta de 
l’Ebre amb la voluntat de tre-
ballar i abordar conjuntament 
solucions per harmonitzar els 
requisits que es demanen als 
pescadors en una zona on 
conflueixen regulacions d’ai-
gües interiors marines i aigües 
continentals i facilitar i pro-
moure l’activitat de la pesca 
recreativa. Durant la primera 
reunió de la nova Taula s’han 
recollit les aportacions i peti-
cions de les Societats de pes-
cadors per ser presentades al 
Consell Assessor de la Pesca 
Continental de Catalunya. 
“Amb la Taula reunim les em-
preses, clubs i associacions 
de pesca i la voluntat també 
és que hi hagi representació 
al Consell de pesca continen-
tal de Catalunya per poder 
traslladar aquesta idiosincrà-
sia del Delta que no trobem 
a cap altre lloc de Catalunya”.

El Ministeri reforça amb sorres zones més fràgils, 
unes obres que s’han retardat un any

El Ministeri per a la Transició Eco-
lògica ha iniciat el projecte per 
moure 317.000 metres cúbics 
de sorres excedentàries al delta 
de l’Ebre –com les de la Punta 
de la Banya- i reforçar les zones 
més fràgils com la Marquesa, 
l’Illa de Buda i el Trabucador, on 
els camions ja acumulen mun-
tanyes d’arena aquest dimecres. 
L’actuació, amb un pressupost 
de 4 milions d’euros, s’ha retar-
dat un any tot i que era una me-
sura d’urgència per mitigar els 
efectes dels violents temporals, 
com el Gloria o el Filomena, a 
les platges i als sistemes dunars. 
La Taula de Consens celebra la 
intervenció perquè és la prime-
ra actuació proactiva que es fa, 
però recorda que és un “pegat” 
i que en caldran moltes més per 
no deixar el Delta en mans “de 
la sort”. Els moviments de sorres 
que executa el Ministeri per a la 
Transició Ecològica s’havien de 

fer la tardor de l’any passat, una 
primera obra d’urgència, que no 
d’emergència, per reforçar els 
espais i les zones més fràgils del 
delta de l’Ebre per a un nou hi-
vern. La Generalitat va demanar 
una avaluació d’impacte am-
biental simplificada i el govern 
espanyol, sense l’informe, va 
descartar fer les obres la tardor 
passada. El Govern va defensar 

DELTA DE L’EBRE

que s’havia acordat engegar-les 
sota la vigilància d’una comissió 
de seguiment, però el tràmit no 
es va donar per superat fins al 
febrer, i a les portes de la pri-
mavera, es va posposar l’actua-
ció per no coincidir amb l’època 
de nidificació de les aus. Final-
ment, els moviments de sorres 
s’han iniciat aquesta setmana. 
(ACN)

La Taula de Consens 
reivindica les 
intervencions 

proactives 
i en demana 

“moltes més”

important anar amb bicicleta.
A les 10 hores, al pàrquing 
de la Confraria de Pescadors, 
s’ha promogut un circuit 
d’agilitat i mobilitat per fer 
amb bicicleta adreçat a tota 
la família.
A les 11 hores, tindrà lloc una 
bicicletada familiar que sorti-
rà des del port pesquer i do-
narà la volta a la bassa de les 
Olles.

L’Ampolla: Setmana 
Europea de la Mobilitat

En el marc de la Setmana Eu-
ropea de la Mobilitat, l’Ajun-
tament amb el suport de la 
Policia Local de l’Ampolla i 
el Grup de Ciclistes de l’Am-
polla han organitzat diverses 
activitats per demà dissabte: 
durant tot el matí, al pàrquing 
de la Confraria de Pescadors, 
hi haurà una exposició de di-
buixos d’alumnes de l’Escola 
Mediterrani sobre per què és 

el pagament d’impostos es-
tatals a l’Agència Tribunal de 
Catalunya.
L’alcalde de l’Ametlla de Mar, 
Jordi Gaseni va apuntar que 
«totes les tres mocions han 
estat important. Així mateix 
es van explicar altres punts 
d’actualitat rellevants».
També es va aprovar l’annex 
del SUM i una concessió per 
tirar endavant un projecte 
sobre cuina de mar.

Ple de l’Ajuntament de 
l’Ametlla de Mar 

va aprovar tres mocions
El Ple de l’Ajuntament de 
l’Ametlla de Mar va aprovar, 
per unanimitat, una moció en 
defensa a la crema de restes 
vegetals a les finques rurals. 
Moció presentada per ERC. 
També va aprovar dues mo-
cions presentades per Junts 
x L’Ametlla. Una amb relació 
al traspàs Rodalies per exigir 
el govern estatal que executi 
les inversions promeses de la 
xarxa ferroviària i l’altra sobre 

de la Cala i l’arrossejat com a 
base dels seus plats. 
Tal com informa La Cala Ràdio, 
Ceviche de peix de la llotja, lluç 
amb salsa de cava i safrà o ar-
rossejat amb gambeta blanca i 
rap són alguns dels plats que 
configuraran els menús.

Foto: La Cala Ràdio

Constituïda la 
Taula de Pesca 
Esportiva del 

Delta
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Demà dissabte 8 d’octubre a 
partir de les 18h l’Aldea serà 
un dels municipis que també 
disposarà de la Plaça 1 d’Oc-
tubre, en commemoració 
dels fet ocorreguts l’any 2017, 
quan el  poble català va veu-
re com els seus drets demo-
cràtics quedaven anul·lats per 
l’Estat. La inauguració de la 
nova plaça, serà a càrrec de 
l’expresident de l’ANC Jordi 
Sànchez.
Les actuacions de millora han 
estat la pavimentació de la 
plaça, s’han plantat 32 arbres, 
s’han ordenat els vials per a 
la circulació i  s’han delimitat 
voreres. La plaça també dis-
posa de carrils bici i, s’ha dotat 
d’un centenar pàrquings de 
vehicles amb 4 places d’es-
tacionaments per minusvàlids 
i 4 places per motocicletes. 
La nova plaça es completa 
amb 3 passos de vianants que 
connecten la població amb 
les instal·lacions municipals. 
Irene Negre, Regidora de Ciu-
tadania: “demà inaugurarem, 
després de 5 anys, la Plaça 1 
d’Octubre!. El nostre munici-
pi no disposava de cap espai 

en honor a un dia on el poble 
català vam exercir el nostre 
dret a votar. És un orgull per 
nosaltres, especialment per a 
mi, que una de les persones 
que va fer possible aques-
ta jornada de la democràcia 
en sigui l’inaugurador, l’amic 
Jordi Sánchez, expresident 
de l’ANC. El dia 1 d’octubre 
és un dia de tots els catalans 
i les catalanes, per memòria 
històrica i per dignitat, l’Al-
dea també tindrà un espai en 
commemoració a l’1 d’octu-
bre de 2017.”

L'ALDEA
Estrena de les pistes de pàdel

En el marc de les festes patro-
nals en honor a Sant Francesc 
l’EMD de Jesús va lliurar el 
premi Jesusenc de l’Any 2021 
al ceramista Joan Panisello 
Chavarria, un guardó destinat 
a una persona, entitat, asso-
ciació, col·lectiu o club, que 
per la seva activitat ha desta-
cat en qualsevol àmbit de la 
vida pública durant l’any. En 
el mateix acte l’Associació 
Josep Puig lliurà el Premi a la 
Trajectòria a les Germanes de 
la Consolació de Jesús per la 
seva tasca durant més de cent 
anys a la Casa de Misericòr-
dia, Asilo i Hospital de la San-
ta Creu. En el desè aniversari 
de la instauració del Premi a 
la Trajectòria l’Associació Jo-
sep Puig va lliurar una Menció 
Especial a José Sales Andreu, 
per tot el treball desenvolupat 
al llarg dels últims anys, pri-
mer a la Fundació Josep Puig, 
i posteriorment a l’Associació.

Premi 
Jesusenc de 

l’Any 

BENIFALLET
Homenatge als quatre 

deportats benifalletencs als 
camps nazis

JESÚS

El Consell Comarcal del 
Baix Ebre i l’Ajuntament de 
Xerta comuniquen que el 
proper dilluns dia 10 d’oc-
tubre a les 18:30h es re-
alitzarà la descoberta del 
panell informatiu que s’ha 
instal·lat a l’Estació de Xerta  
per senyalitzar i dignificar 
com espai de memòria de-
mocràtica la Via Verda de la 
Val de Zafán, “ja que aques-
ta infraestructura va ser fi-
nalitzada per presoners de 
guerra republicans”.
A les 19h, a la sala d’audi-
ovisuals del centre d’inter-
pretació, el periodista An-
dreu Caralt realitzarà una 
xerrada sobre el treball for-
çat republicà a la via verda 
entre els anys 1938 i 1942.

Espai de 
memòria 

democràtica

XERTA
El Consorci de Polítiques Am-
bientals de les Terres de l’Ebre 
(COPATE) ha començat a ne-
gociar amb els representants 
dels treballadors d’aquest ens 
una valoració de llocs de tre-
ball (VLT) amb els mateixos 
factors de valoració que la VLT 
del Consell Comarcal del Baix 
Ebre, consensuada amb els re-
presentants dels treballadors i 
aprovada el passat mes de ju-
liol. El COPATE està adscrit al 
Consell del Baix Ebre des del 
passat mes de gener. D’altra 
banda, el ple del Consell Co-
marcal va aprovar, per unani-
mitat, la cessió temporal d’un 
espai del seu jardí, de 1.034 
metres quadrats, durant un 
període de 30 anys a la Gene-
ralitat, per la instal·lació d’una 
unitat integrada d’atenció a in-
fants i adolescents víctimes de 
violència sexual, un projecte 
conegut com a ‘Barnahus’, la 
casa dels infants. Entre altres, 
el ple va donar llum verd a la 
moció de Junts per fer el pa-
gament d’impostos a l’Agència 
Tributària de Catalunya.

CONSELL

Benifallet homenatjarà els pro-
pers 14, 15 i 16 d’octubre, al 
Centre Polivalent, els depor-
tats benifalletencs als camps 
nazis Francisco Margalef Treig, 
Antonio Povill Trilla, Tomàs Sa-
laet Artiola i Joaquín Cid Pasa-
nau. Quatre persones que van 
lluitar contra el feixisme i el 
nazisme i que van patir l’hor-
ror i la barbàrie dels camps de 
concentració. A l’acte, hi seran 
presents familiars de les perso-
nes deportades. 
El dia 14 es farà l’acte d’home-
natge. Tindrà com a eix central 
la presentació del llibre de Mi-
reia Margalef Castillo, “Quatre 
benifalletencs als camps na-
zis”, editat per Amics i Amigues 
de l’Ebre amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Benifallet. 
És el resultat del seu treball 
de recerca mentre cursava se-
gon de Batxillerat a l’institut de 
Roquetes i que va merèixer la 

Menció d’Honor del Memorial 
Democràtic de Catalunya.
Dissabte 15, coincidint amb la 
commemoració dels 82 anys 
de l’assassinat del president 
Lluís Companys, es podran 
seguir les diferents conferèn-
cies programades en el marc 
d’aquestes primeres jorna-
des amb l’objectiu de donar-li 
continuïtat els propers anys.
Finalment, diumenge 16 es farà 
un viatge als espais de la me-
mòria amb el Llagut i es visita-
ran les Coves Meravelles.

Jordi Sànchez inaugurarà 
la Plaça 1 d’OctubreL’Aldea ja disposa d’un nou 

equipament esportiu a les im-
mediacions del camp de la UE 
Aldeana, amb dues pistes de pà-
del. Els treballs realitzats a l’obra 
han comptat amb la reparació  
i adequació  del terreny  per la 
solera de formigó, s’han instal·lat 
els vidres i les pistes de pàdel, i 
també s’enquitranarà el camí 
a les instal·lacions amb un cost 
total d’execució de 49.398,73 €.  
Carlos Gilabert Regidor ad-
junt d’Acció Esportiva: ”des de 
la Regidoria d’Acció Esportiva 
amb el seu treball per fomen-
tar la pràctica esportiva al mu-
nicipi i amb la finalitat de que 
tots els veïns i veïnes  puguin 
practicar-la al poble, posem en 
funcionament 2 pistes de pàdel 
per donar servei a tots aquells 
jugadors/es que el  practiquen 
i als que vulguin començar de 
nou aquesta pràctica esportiva, 
que ara ja la podran realitzar a la 
nostra població. Una acció més 
inclosa dins del nostre progra-
ma electoral que en el seu dia 
vam presentar. Hem esperat a 

tenir la partida pressupostària 
necessària per poder realitzar el 
muntatge d’unes pistes per les 
que existia una demanda no-
table i que fou recollida per ta 
Regidoria d’Acció Esportiva. La 
gestió d’aquestes pistes les re-
alitzarà una empresa del poble 
en regiment de concessió. Des 
de l’Ajuntament agraïm la parti-

cipació de les empreses que han 
fet possible el muntatge i en es-
pecial a les del poble per la seua 
implicació fent que aquesta obra 
fos realitat”.  Després dels parla-
ments a càrrec de Xavier Royo, 
alcalde de l’Aldea, es van realit-
zar partits d’exhibició i es va  do-
nar l’oportunitat per tothom que 
volgués provar les pistes.
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Arriba Orígens amb noves 
iniciatives de les entitats i 
la col·laboració del veïnat

La sisena edició d’Orígens s’en-
gega, per part de l’Ajuntament 
de la Ràpita, amb noves inicia-
tives de les entitats i les asso-
ciacions i la col·laboració del 
veïnat. Prop de trenta entitats 
participen en aquesta edició 
que contempla més de noran-
ta activitats al barri mariner des 
d’avui divendres i fins el diu-
menge 9 d’octubre. 

LA RÀPITA

Ports de la Generalitat ha ur-
banitzat un nou tram del pas-
seig marítim de la Ràpita, fins 
a l’entorn de la base nàutica. 
L’obra integra el port al teixit 
urbà i permet guanyar un nou 
espai per a ús ciutadà al costat 
del mar. 
Les obres han tingut un cost 
de 729.000 euros. S’ha cons-
truït un nou passeig marítim 

Ports urbanitza un nou tram de 
passeig marítim de la Ràpita

de 260 metres de longitud, al 
costat de l’escullera de la zona 
destinada a la nàutica popular 
i la dàrsena esportiva que ocu-
pa Sant Carles Marina. El nou 
espai s’ha arbrat, s’ha equipat 
amb bancs i s’ha il·luminat. La 
urbanització s’ha completat 
amb les obres de la base nàu-
tica, amb un moll, unes grades 
i una rampa.

En la sisena edició prenen pro-
tagonisme, 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 rapitencs i ra-
pitenques puguem reviure les 
nostres arrels marineres i page-
ses”.

Cinc detinguts en un operatiu contra una 
plantació de marihuana

Els Mossos d’Esquadra van de-
tenir aquest dimarts a la Ràpita 
cinc homes d’entre 22 i 45 anys 
com a presumptes autors d’un 
delicte contra la salut pública 
i defraudació de fluid elèc-
tric, als quals fan responsables 
d’una plantació de 3.231 plan-
tes de marihuana i 24 quilos de 
cabdells assecats preparats per 
l’envasament i venda. 
Els fets van passar quan una 
patrulla de paisà es trobava a 
la intersecció entre el camí de 
les Salines i la TV-3408 quan 
van sentir una forta olor de 
marihuana que provenia d’una 

nau en una antiga granja pro-
pera. 
Els agents s’hi van aprovar i van 
avisar altres patrulles, que van 

** La IV Festa de l’Ecoturis-
me del Delta tindrà lloc a la 
Ràpita, del 28 al 30 d’octu-
bre.
** La policia local de la Ràpi-
ta posa més de 70 sancions 
per actituds incíviques els 

darrers mesos.
** La Ràpita s’agermana amb 
Arenys de Mar pels vincles 
mariners entre els anys 50 i 
60.
** Les protestes dels caça-
dors donen els seus fruits en 
la captura de la fotja. Podran 
tornar a caçar amb normali-
tat als arrossars.

Breus:

accedir a l’interior de la nau. 
Allà hi van trobar cinc persones 
i una plantació de marihuana 
en plena producció. (ACN)
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El Consorci de Polítiques Am-
bientals de les Terres de l’Ebre 
(COPATE) ha començat la 
campanya informativa sobre 
el nou model de recollida de la 
fracció orgànica mitjançant el 
sistema porta a porta adapta-
da als establiments considerats 
grans generadors de la zona 
litoral del Baix Ebre i Mont-
sià. Una campanya que porta 
el lema ‘Tanca el cercle’ i que 
està adreçada a un total de 310 
establiments, principalment 
del sector de la restauració: 
restaurants, bars, cafeteries, 
hotels, càmpings...

CONSELLALCANAR
Nou model 

de recollida 
selectiva 
adaptada 
als grans 

productors

Tyrika, el festival iber, consolida l’èxit 
d’assistència amb 3.000 visitants

Després de dos anys, “hem tor-
nat a gaudir de Tyrika, el festival 
iber d’Alcanar, amb tota la seua 
plenitud”. El poblat iber de la 
Moleta del Remei i la zona de 
les oliveres mil·lenàries han es-
tat l’epicentre d’una cap de set-
mana intens, farcit de propostes 
per a tots els públics, que han 
permès explorar, de nou, la cul-
tura dels ibers i els nostres orí-
gens.
Pel que fa a dades d’assistència, 
vora 3.000 persones han par-
ticipat dels diferents tallers di-
dàctics, demostracions, visites 
al poblat de la Moleta del Remei, 
conferències, portes obertes 
al jaciment i a la Casa O’Con-
nor, i els concerts de les Nits 
del Tyrika. “Podem valorar que, 
després de dos anys d’aturada a 
causa de la pandèmia, el festival 
Tyrika ha tornat a tenir una bona 
acollida. Pensem que és un en-
cert recrear Tyrika en l’escenari 

on els nostres avantpassats vivi-
en fa més de 2.500 anys perquè 
ens permet plasmar l’ambient 
d’una forma molt fidedigna i re-
alista. A més, les activitats han 
agradat molt al públic familiar, i 
han estat moltes les famílies que 
han repetit i han vingut els dos 

dies a fer activitats”, explica Jor-
di Monfort, regidor de Turisme.

Alcanar celebra les festes del 
Remei, des d’avui i fins dime-
cres. Avui divendres tindrà lloc 
l’acte d’imposició de bandes 
a les pubilles i pubilletes que 
representen a les diferents en-
titats del municipi, així com la 
proclamació de la pubilla major 
i la pubilleta infantil d’enguany: 
Joana Matamoros Blaya, en 
representació de la Penya En-
sapats i Silvana Fibla Poveda, 
representant de l’associació 
Tradició Canareva. 
Al mateix acte tindrà lloc el 
pregó de festes, que en aques-
ta ocasió anirà a càrrec del pe-
riodista canareu Miguel Gon-
zález Richart. 

Miguel 
González serà 

el pregoner 
de les Festes 

del Remei 

El festival ha tornat a 
tenir una bona acollida

Aquest dimecres, han finalit-
zat les Jornades Tradicionals 
de l’arròs a Sant Jaume d’En-
veja amb la sega infantil, una 
activitat que pretén mantenir 
vives les tradicions, també 
entre els més joves.
L’alumnat de sisè de l’Escola 
Pública Sant Jaume ha entrat 
a l’arrossar per viure de pri-
mera mà com segaven anti-
gament l’arròs els nostres 
avantpassats.
Els xiquets i xiquetes, acom-
panyats per alguns membres 
de la Comissió de l’arrossar, 
comentaven que han disfru-
tat molt d’aquesta experièn-
cia tan deltaica.
Ca recordar que la tradicional 
Festa de la Sega de l’arròs a 
Sant Jaume d’Enveja, que va 
tenir lloc diumenge, va tenir 
un èxit de participació, com 
feia anys. 

Jornades 
Tradicionals 

de l’arròs 

SANTA BÀRBARA

Des del primer moment, l’em-
presa Biosansa Catsud de la 
Galera es va mostrar prope-
ra a la problemàtica del fum i 
olors que arriben a Santa Bàr-
bara i amb el convenciment 
que, en acabar amb la sansa 
antiga, amb la nova no hi hau-
ria tanta pudor. En una reunió 
entre l’empresa, membres dels 
ajuntaments de la Galera i San-
ta Bàrbara, d’Amevesaba i dels 
departaments de Salut i Acció 
Climàtica es va acordar que es 
faria arribar a tothom els infor-
mes de control de mesurament 
ambiental del fum per veure la 
pol·lució i contaminació. “Sa-
bem que la major part és vapor 
d’aigua, però hi ha alguna cosa 
més”, explicava l’alcalde de 
Santa Bàrbara, Antonio Ollés, 
en declaracions a La Plana Rà-
dio, afegint que “tan aviat es-
tiguen les analítiques, es faria 
saber. No han arribat, però es-

Amevesaba posa en dubte 
les analítiques de la planta 

de sansa de la Galera

S JAUME

Autores i autors consolidats i 
novells, poetes, professionals 
de l’edició, músics i altres per-
sonalitats de la cultura tornaran 
a reunir-se a Amposta per les 
Jornades de les Lletres Ebren-
ques, del 18 al 22 d’octubre. 
Per a la dissetena edició de l’es-
deveniment s’han programat 
una vintena d’activitats amb la 
participació de prop d’un cen-
tenar de personalitats del món 
de les lletres, uns actes que 
aquest any, de forma excepci-
onal, tindran lloc a l’Oficina de 
Turisme, on mentre duren les 
obres de la Biblioteca Sebastià 
J. Arbó s’ubica el servei de bi-
blioteca. L’alcalde d’Amposta, 
Adam Tomàs, acompanyat per 
la regidora de Cultura i Memòria 
Històrica, Inés Martí, el regidor 
de Turisme, Pep Simó, i la res-
ponsable de l’àrea d’adults de 
la Biblioteca, Joana Serret, han 
presentat el programa.

Jornades de 
les Lletres 
Ebrenques

AMPOSTA

Una formació a mida que pre-
tén garantir el relleu gene-
racional i afavorir la inserció 
laboral al sector amb majors 
garanties d’èxit. Impulsada 
des del Consell Comarcal del 
Montsià en el Marc del projec-
te Treball a les 7 comarques de 
l’Agència de desenvolupament 
del Montsià i en col·labora-
ció amb el col·lectiu industrial 
del Sénia i de l’Ajuntament de 
la Sénia aquesta tercera edi-
ció dóna per consolidada la 
capacitació. En total son 240 
hores de formació i 80 hores 
de pràctiques professionals en 
Empresa que prepararan a una 
desena de persones.

Capacitació 
per a 

persones 
operàries de 
la indústria 
del moble

LA SÉNIA

taran al caure perquè les mesu-
res i controls ja s’han fet”. Així 
i tot, l’Associació Mediambien-
tal de Veïns de Santa Bàrbara, 
Amevesaba, dubten que l’olor 
sigue molt millor i no els satisfà 
que l’estudi de l’empresa, tot i 
ser independent, done uns re-
sultats satisfactoris. “Com som 
folloneros i malpensats, també 
hem emprés unes accions amb 
la Universitat de Barcelona per 
a veure si podem fer natros la 
faena de camp i es pogués fer 
l’analítica pertinent de mil·li-
gram per mil·ligram de tot el 
20%, el 30 o el 6 que surtigue 
que no és vapor d’aigua”. Des 
d’Amevesaba continuen recla-
mant a l’alcalde de la Galera, 
Ramon Muñoz, i a la regidora 
de Santa Bàrbara, Laia Pla, que 
l’ajuntament del poble veí instal-
le una unitat mòbil de vigilància 
per la contaminació atmosfèri-
ca. (Notícia de La Plana Ràdio)



11DIARI MÉS EBRE • divendres 7 d'octubre / 2022ribera/terra alta

RIBERA

Amb l’inici de les classes, el 
Consell Comarcal de la Ribera 
d’Ebre ha activat el servei de 
transport escolar. 
Enguany, s’han programat dis-
set rutes que s’oferiran servei 
a 445 alumnes d’ESO, Batxille-
rat, Cicles Formatius i Educació 
Especial, a més de 25 usuaris 
del taller i 3 usuaris del CET 
(Centre especial de Treball) del 
Centre Jeroni de Moragas. 
En total es tracta de 473 alum-
nes. Els alumnes de secundària 
de Riba-roja, Ascó, La Torre, La 
Palma i Vinebre es desplaçaran 
fins a l’institut de Flix. 
A l’institut Julio Antonio de 
Móra d’Ebre hi aniran els de 
Benissanet, Miravet, Garcia, 
Móra la Nova, Tivissa i Ginestar. 
Els estudiants de Darmós cur-
saran els estudis l’institut-es-
cola 3 d’Abril de Móra la Nova.

El transport 
escolar 

disposa de 
17 rutes 

MÓRA LA NOVA

Davant els indicis sobre el 
tancament de l’oficina de 
Correus de Móra la Nova, 
l’Ajuntament ha decidit envi-
ar una carta a la seu de Cor-
reus de Tarragona, mostrant 
la preocupació per la supres-
sió de l’oficina i sol·licitant 
una reunió urgent amb la 
direcció. Tanmateix, l’Ajunta-
ment ja s’hi havia reunit l’any 
2019 i havia enviat una altra 
carta el 2021, per evitar, pre-
cisament, aquest fet.
Segons informa l’Ajunta-
ment moranovenc, el motiu 
del tancament de l’oficina 
es dona per una política de 
centralització de l’adminis-
tració i per la mancança d’un 
espai adequat per aquesta fi-
nalitat. “Amb la construcció 
del nou Institut Escola, exis-
teix l’opció d’habilitar-hi una 
nova oficina de correus, però 
mentre aquesta possibilitat 
no es faci realitat, es conti-

L’Ajuntament demana que no 
es tanqui l’oficina de Correus

nuaran buscant alternatives”.
L’Ajuntament està disposat 
a col·laborar en tot el que 
estigui a les seves mans per 
no perdre aquest servei, que 
considera indispensable i de 
gran importància per als ve-
ïns i que considera que en-
cara té un volum d’activitat 
important. És per això que 
mentre no es trobi una solu-
ció imminent, des de l’Ajun-
tament s’ha demanat a Cor-
reus que contemplin el fet de 
poder prolongar com fins ara 
el servei.

Agents del Seprona de la 
Guàrdia Civil han localitzat en 
un paratge natural que forma 
part de la Zona de Reserva de 
la Biosfera del terme munici-
pal del Pinell de Brai un dipòsit 
incontrolat amb més de tres 
tones de fibrociment (uralita) 
que conté amiant. 
L’abocador va ser descobert 
quan els agents patrullaven 
per una zona forestal i van 

La Guàrdia Civil troba un 
abocador il·legal en una zona 

Reserva de la Biosfera 

Es recuperen 
els actes 

del Casament 
Reial

La Comissió organitzadora “La 
Cort” planteja un seguit d’actes 
per al Casament Reial. Seran per 
als dies  21, 22 i 23 d’octubre, on 
tothom podrà reviure la Gan-
desa de l’any 1319.
Concretament, s’està preparant 
un mercat de proximitat amb 
productes de KM0, commemo-
rant l’autorització reial de Jau-
me II per fer-hi mercat a l’any 
1309. També es faran tallers, 
demostracions de productes 
artesans, campament medieval, 
cercaviles, representació “Lo sa-
fareig de 1319”, espai de menjar 
i beure, etc.
Enguany, no hi haurà la repre-
sentació del “Casament Reial” 
com a tal, però sí es podrà gau-
dir, com a novetat, d’un sopar 
reial al Palau del Castellà de 

Gandesa.
Per a l’Alcalde de Gandesa, Car-
les Luz l’esdeveniment “repre-
senta una doble oportunitat, 
per preservar la nostra memòria 
i patrimoni, i al mateix temps, 
per atreure visitants, donar-nos 
a conèixer, creant noves opor-
tunitats turístiques a Gandesa al 
llarg de tot l’any”.

GANDESA

Tindran lloc el 21, el 22
i el 23 d’octubre

possibles a l’hora de definir 
aquesta estratègia, s’han pro-
gramat un parell de tallers 
participatius. El primer s’ha 
organitzat amb la finalitat de 
generar de forma conjunta el 
missatge que es vol transme-
tre i recollir propostes d’ac-
cions per dur-ho a terme. Es 
realitzarà la tarda del dilluns 
10 d’octubre al Celler Coo-
peratiu de Gandesa de 15h a 
17h. 

Terra Alta: estratègia de promoció 
conjunta del producte local

El Consell Comarcal treballa 
per definir l’estratègia de co-
municació conjunta del pro-
ducte local de la Terra Alta, 
especialment la relacionada 
amb el web Fet a la Terra Alta. 
L’objectiu és definir com “co-
muniquem la riquesa i quali-
tat del nostre producte, però 
també el triple impacte que 
té el seu consum: econòmic, 
ambiental i social”. Per in-
cloure tots els punts de vista 

la diversitat afectiva i sexual i 
de gènere.
Així, el Pla Comarcal vol 
aconseguir el reconeixe-
ment de la diversitat sexual 
i afectiva de les persones, 
i, d’aquesta manera, en el 
marc de les competències 
que per normativa són prò-
pies del Consell Comarcal 
de la Terra Alta, poder garan-
tir un futur en què no hi hagi 
discriminacions, violències 
o vulneracions dels drets de 
les persones LGBTI.

Pla Comarcal de Polítiques LGBTI+
El Consell Comarcal de la 
Terra Alta ha posat en mar-
xa el primer Pla Comarcal 
de Polítiques LGBTI+ 2022-
2026. 
El pla neix amb l’objectiu de 
definir un conjunt integrat 
i sistemàtic de polítiques i 
mesures que possibilitin que 
totes les persones dels mu-
nicipis de la Terra Alta pu-
guin assolir el seu màxim 
potencial i participar com a 
ciutadans i ciutadanes sense 
cap discriminació per raó de 

localitzar-hi plaques d’urali-
ta, canonades i dipòsits d’ai-
gua abandonats. L’amiant és 
una substància perillosa per a 
l’aparell respiratori i que pot 
provocar diverses malalties, 
entre les quals càncer. Els po-
licies treballen per localitzar 
els responsables dels fets i ja 
han informat a l’Agència de 
Residus de Catalunya i al jutjat 
de guàrdia de Gandesa.

EL PINELLASCÓ

Per quart any consecutiu, 
Ascó celebra les jornades eu-
ropees de patrimoni cultural.
“Des d’avui i fins diumenge es 
poden  viure noves activitats 
i experiències de descoberta 
del nostre patrimoni cultural. 
Un gran ventall de propostes 
es poden dur a terme al nostre 
municipi”. L’Ajuntament asco-
nenc informa que “les Jorna-
des Europees de Patrimoni 
són un esdeveniment obert a 
tothom i una gran oportunitat 
per donar a conèixer la riquesa 
i l’atractiu del nostre patrimoni 
cultural, amb l’objectiu princi-
pal d’estrènyer els vincles en-
tre aquest i la societat”.

 Jornades 
europees de 

patrimoni 
cultural

Aquest cap 
de setmana
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En un acte que va aplegar més 
de mig miler de persones a la 
Ràpita, el president d’Esquerra 
Republicana, Oriol Junqueras, 
es va mostrar ferm a l’hora de 
reivindicar el paper del seu 
partit en la celebració del re-
ferèndum de l’1 d’octubre de 
2017: “qui va aixecar aquell re-
ferèndum, en gran mesura, va 
ser gent d’Esquerra Republica-
na”, “qui no ha deixat de treba-
llar mai per la llibertat d’aquest 
país, per la justícia social i la 
igualtat d’oportunitats ha sigut 
Esquerra Republicana”, va afe-
gir. Junqueras va lliga això amb 
la possibilitat que Catalunya 
torni a votar el seu futur polític 
en un referèndum, aquesta ve-
gada, amb més garanties d’as-
solir l’objectiu final de la inde-
pendència: “qui farà possible 
que votem en un referèndum 
reconegut internacionalment 
que permeti el reconeixement 
de la República Catalana, serà 
gent d’Esquerra Republicana”.
En relació amb això, el presi-
dent dels republicans va re-
cordar que davant tenen un 

Esquerra commemora 
l’1-O des de La Ràpita i 
Junts per Catalunya des 

de Móra la Nova

Estat que està disposat a tot 
per dificultar tant com sigui 
possible l’assoliment de la in-
dependència: “ens enfrontem 
a un Estat amb totes les seves 
eines, i està disposat a fer-les 
servir molt més enllà d’allò que 
li permet el dret internacional”, 
per això, Junqueras va afegir 
que “sabem que per guanyar 
hem de ser més transversals, 
més oberts i ser més per ser 
democràticament més forts”.
Per la seva banda, la secretària 
general del partit, Marta Rovi-
ra, també va ser present a l’ac-
te, tal com és habitual a causa 
de la seva condició d’exiliada, 
de manera virtual. Rovira va 
recordar el llegat del primer 
d’octubre destacant: “l’1-O és 
complicitat col·lectiva i il·lu-
sió, ganes de prendre amb les 
nostres mans el futur del nos-
tre país”.
D’altra banda, la secretària ge-
neral adjunta i portaveu, Mar-
ta Vilalta, també va participar 
en l’acte i va recordar que “l’1 
d’octubre va ser una victòria, 
un clam a la democràcia, i Es-

Commemoració de l’1-O

querra Republicana hi va ser”. 
Lligat amb això, Vilalta va asse-
gurar que els republicans de-
fensen cada dia el llegat de l’1 
d’octubre a les institucions del 
país: “avui hi seguim sent, als 
carrers i a les institucions, per 
fer possible la independència”.
L’acte també va comptar amb 
la participació de la consellera 
d’Igualtat i Feminismes, Tània 
Verge, la vicepresidenta pri-
mera del Parlament, Alba Ver-
gés, els diputats Lluís Salvadó 
i Meritxell Serret, la secretària 
d’Educació, Cultura i Esports 
d’ERC, Anna Simó i l’alcalde de 
la Ràpita, Josep Caparrós. Tots 
ells van desenvolupar un paper 
important en el transcurs del 
referèndum de l’1 d‘octubre.
Per la seua part, Junts per Ca-
talunya va celebrar l’acte com-
memoratiu de l’1-O a Móra la 
Nova, al Pavelló Firal. 
Xènia Ripoll, cap de llista de 
Junts per Móra la Nova, va dir 
que “al 2017 va haver un refe-
rèndum, tal dia com avui. La 
gent de Móra la Nova va estar 
tota la nit abans guardant el 

pavelló Firal perquè no passés 
el que ens temíem que passa-
ria: es van presentar 100 po-
lícies vestits i uniformats com 
si fossin Robocops. Per això 
estem aquí per recordar-ho i 
perquè es guarde en la memò-
ria. De fet som els únics, pel 
que es veu, que ho recordem”. 
L’acte, entre altres represen-
tants del partit, va comptar 
amb l’assistència de Josep 
Rull, president del Consell Na-
cional de Junts per Catalunya, 
qui va destacar que “val la pena 
que es facin actes d’aquestes 
característiques perquè l’1-O 
és dels moments més impor-
tants de la història de Cata-
lunya. Des del 1714, quan ens 
van privar de les llibertats, és el 
dia que hem estat més a prop 
de tornar-les a recuperar”, va 
dir  l’exconseller. 
La jornada commemorativa va 
viure altres actes al territori, 
com el de Roquetes, munici-
pi que també va ser castigat 
per les càrregues policials: 
“recordem aquell 1 d’octubre 
de 2017, quan la nostra gent 

va defensar la democràcia de 
manera històrica. Una data 
que quedarà gravada al re-
cord de totes i tots”. A Tortosa 
també es va celebrar un acte:. 
“commemorem l’1 d’octubre 
a Tortosa, un dia on la unitat 
i la il·lusió va marcar la jorna-
da. Malauradament també vam 
viure la repressió de l’Estat, i 
Consellers i membres d’enti-
tats van acabar empresonats, i 
encara ara el President i  Con-
sellers es troben a l’exili. Tam-
bé l’alcalde Ferran Bel va re-
bre la repressió de l’Estat i per 
això avui de nou tots els partits 
hem tornat a recordar aquell 
dia demanant unitat per refer 
el camí cap a un Estat pro-
pi”, va manifestar l’alcaldessa 
Meritxell Roigé.

MÓRA LA NOVA

TORTOSA

ROQUETESMÓRA LA NOVA LA RÀPITA

terres de l’ebre
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  BREUS
DELTEBRE
El Seprona de la Guàrdia Civil 
investiga un home que va ser 
sorprès dins d’un vedat de 
Deltebre caçant furtivament 
polles d’aigua, sense disposar 
de les autoritzacions. 

ULLDECONA
Aquest cap de setmana, Ullde-
cona ha programat diversos 
espectacles tradicionals amb 
bous dins les festes de Sant 
Lluc. Avui divendres, a partir 
de les 17.30h, a la plaça de 
bous hi haurà bous de la ra-
maderia de Fernando Mansilla 
i a les 21 bou embolat.  Demà, 
a les 9h. es farà bou capllaçat. 
Posteriorment, a les 12.45h, 
hi haurà vaquetes a la plaça. 
La ramaderia local serà també 
l’encarregada de fer la desen-
caixonada d’un bou salvatge 
que serà embolat a la nit.

POLÍTICA
Pujol reclama a la ministra Ribera que l’Estat aporti 
24 milions anuals al Fons de Transició nuclear català
La diputada Norma Pujol durant 
la sessió de control al Govern, 
ha instat a la ministra Ribera per-
què el govern espanyol elabori i 
implementi un Pla de Transició 
Nuclear a partir de 2023, per as-
segurar la diversificació econò-
mica i la reindustrialització de les 
àrees nuclears d’Ascó, Vandellòs 
i Cofrents abans del tancament 
definitiu de les centrals nuclears.
A més també li ha demanat que 
el govern espanyol contribu-
eixi a partir de l’any vinent amb 
una dotació al Fons de Transició 
Nuclear de la Generalitat amb el 
mateix import que aporta anual-
ment l’administració catalana, és 
a dir amb 24 milions anuals.
La diputada ha agraït les bones 
paraules de la ministra en la seva 
resposta, però ha lamentat que 
“Ribera no hagi concretat cap 
Pla de Transició per a les zones 
nuclears catalanes, ni tampoc 

cap compromís d’aportar re-
cursos al Fons de Transició de la 
Generalitat”. Pujol ha criticat que 
“cap govern espanyol ha presen-
tat un Pla de Transició nuclear 
o Transició justa per a les zones 
nuclears abans del tancament 
de les centrals. El ministeri té 16 
convenis de Transició Justa en 
desenvolupament que afecten 
7 comunitats autònomes i 184 
municipis de tot l’Estat. Dels  550 
milions que el govern espanyol 
va destinar l’any 2021 a Convenis 
de Transició Justa, Catalunya no 
ha rebut cap euro”. La diputada 
republicana ha criticat que el go-
vern espanyol “no hagi volgut as-
sumir, fins ara, la responsabilitat 
d’assegurar una transició laboral i 
econòmica de les zones nuclears 
catalanes, malgrat tenir les com-
petències exclusives en matèria 
nuclear i haver fixat la data de 
tancament de les centrals”. Així 

Pujol ha apuntat que “no volem 
que a les zones Ascó i Vandellòs 
passi el mateix que ha passat al 
voltant de les centrals nuclears 
de Garoña i de Zorita”; les quals 
10 i 15 anys després del seu tan-
cament, el ministeri encara no ha 
signat els dos convenis per a la 
Transició Justa; i tampoc ha pro-
mogut la diversificació econò-
mica ni assegurat la fixació de la 
població en aquells territoris. La 

diputada ha demanat a la minis-
tra que “assumeixi les seves res-
ponsabilitats, les conseqüències 
del tancament i actuïn per no 
deixar sense treball  ni oportu-
nitats de present i futur a les fa-
mílies d’aquestes zones. Pensin 
en les persones, la Generalitat 
ho ha fet assumint una respon-
sabilitat que no li pertoca creant 
el Fons de Transició nuclear que 
aportarà 24 milions anuals a les 
zones nuclears catalanes, fins al 
tancament de les centrals, i que 
beneficiarà a 7 comarques i 46 
municipis, i ho ha fet per preci-
sament per això, per responsa-
bilitat amb les futures generaci-
ons”. 

El PDeCAT aconsegueix derogar la prohibició de la 
crema de restes vegetals del camp

Durant els treballs de la po-
nència del Projecte de llei per 
la qual es regula el sistema de 
gestió de la política agrària 
comuna, el PDeCAT ha acon-
seguit incorporar una esmena 
al text legislatiu per revertir 
la prohibició de la crema de 
residus vegetals en l’entorn 
agrari que establir la llei esta-
tal de residus i sòls contami-
nats vigent des del passat mes 
d’abril. En concret, aquesta 
esmena suprimeix l’apartat 3 

de l’article 27 de la llei 7/2022,
del 8 d’abril, de residus i sòls 
contaminats per a una econo-
mia circular, i s’ha incorporat 
a la ponència per majoria.
Aquesta esmena presentada 
per la formació demòcrata 
recull les reivindicacions de 
moltes organitzacions agràri-
es de Catalunya. Com desta-
ca el portaveu del PDeCAT al 
Congrés, Ferran Bel, aquesta 
prohibició de crema de restes 
vegetals agràries “representa-

ERC Més Deltebre porta davant la síndica de greuges 
“el retard per constituir el consell d’infants”

El grup municipal d’ERC-Més 
Deltebre ha informat que ha 
hagut de recórrer a la Síndi-
ca de Greuges Municipal de 
Deltebre per “denunciar el 
retard i l’incompliment en fer 
efectiu l’acord del ple ordinari 
de data 1 de juliol de 2020 on 
es va aprovar per unanimitat 
dels i les regidores del con-
sistori la moció presentada 
per ERC-Deltebre de creació 
del Consell d’Infants de Del-
tebre. D’entre els acords pre-
sos al plenari l’Ajuntament es 

va comprometre a adherir-se al 
Programa Ciutats Amigues de 
la Infància. La moció també re-
collia que l’ajuntament propor-
cionés els recursos personals i 
tècnics necessaris per a disse-
nyar, impulsar i regular el pro-
cés de la creació del Consell 
d’Infants de Deltebre, afavo-
rint la presència dels mateixos 
infants en tots els nivells del 
desenvolupament del consell”. 
A més, els republicans dema-
naven crear una partida pres-
supostària destinada a la dina-

mització i desenvolupament 
del Consell d’Infants, així com 
a la difusió de les seves acci-
ons i tasques. “Avui dia, trans-
correguts més de dos anys, 
aquest acord de plenari no s’ha 
fet efectiu en cap dels acords 
presos” fet que els republicans 
consideren una “vergonya” i 
“una falta de consideració a les 
xiquetes i xiquets de Deltebre”. 
Davant d’aquests fets, que “a 
l’entendre del grup municipal 
d’Esquerra Republicana són 
greus, s’ha decidit recórrer a 

va un sobrecost sobrevingut 
i inacceptable per a l’econo-
mia de moltes famílies cata-
lanes que viuen del camp i la 
pagesia, especialment en un 
moment com l’actual”.
En aquest sentit, el dipu-
tat demòcrata assenyala que 
l’obligatorietat d’eliminar 
aquests materials mitjançant 
els processos previstos a la 
llei esmentada “obligava les 
explotacions agràries a costo-
ses inversions de tractament 

biològic, molt difícils d’afron-
tar en l’actual situació de se-
quera, encariment d’imputs 
i la situació internacional”. 
“Aquesta fita és important per 
al conjunt del país però espe-
cialment per a les Terres de 
l’Ebre on el sector primari té 
un pes molt important”, ha dit
Ferran Bel, que ha volgut po-
sar de relleu “l’activitat políti-
ca que porta el Partit Demò-
crata al Congrés”. 
ERC també ha donat suport a 

la Síndica de Greuges Munici-
pal perquè insti a l’alcalde Lluís 
Soler al compliment i execució 
dels acords presos per l’òrgan 
sobirà màxim del nostre mu-
nicipi que és el ple municipal. 
Acudir a la Síndica de Greuges 
Municipal per un tema com 
aquest ens produeix vergo-
nya aliena”,  ha dit el portaveu 
d’ERC Joan Alginet.  
Per la seva banda, des d’Enlai-
rem Deltebre manifesten que 
“el calendari de desplegament 
dels consells de participació 
l’estableix el Govern municipal, 
més encara quan a la moció 
no hi ha cap termini establert. 
A hores d’ara ja s’han impulsat 
altres consells sectorials que 

caminen en la línia de fomen-
tar la participació de la ciu-
tadania. Exemples en són el 
Consell de Dones, el Consell 
de la Salut, el consell de la 
Gent Gran o bé el consell de 
Defensa #DeltebreTerritori”.

l’esmena. Ha hagut unanimi-
tat per derogar la prohibició.  
S’aconsegueix aprovar, però 
encara per ser efectiva la de-
rogació ha de passar el tràmit 
parlamentari de la Comissió, 
així com del Congrés i del Se-
nat.

Enlairem: “el calendari 
de desplegament dels 

consells de participació 
l’estableix el Govern 

municipal, més encara 
quan a la moció no hi ha 
cap termini establert” 

“La ministra no ha 
concretat cap Pla de 

Transició”
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+ 
a fons

remeis naturals

SAFRÀ / AZAFRAN  
CROCUS SATIVUS

Se l'anomena OR ROIG, planta d'uns 20 cm que desenvolupa un bulb subterrani de les mides d'una avellana gran, i del que neixen unes fulles allargades com 
cintes, i unes flors amb sis pètals violacis, tres estams i un estil dividit en tres brins d'un vermell intens.

Ús: Actua sobre el sistema nerviós, combat l'insomni i mitiga la tos i és un excel·lent antioxidant.
Propietats: El component principal d'aquesta espècia és la crocetina, bo per al cor i la circulació. En canvi, avui dia, l'ús mèdic o farmacèutic que té està rela-
cionat amb la composició d'alguns col·liris i líquids oftalmològics per a la millora de la visió. Investigacions recents han mostrat efectes notables sobre els gens 
dominants de la visió protegint les cèl·lules (fotoreceptores) i inclús invertir el curs de la malaltia de la ceguera macular relativa a la degeneració i la retinitis.

Els brins fer infusió simplement fer bullir 1 tassa d'aigua i posar uns brins, deixar reposar i prendre'n 2 al dia màxim. Es pot posar mel o estèvia.
En càpsules que contenen 30 mg, quantitat recomanada de prendre en dejú.
En pols com a digestiu i carminatiu fins a 300 mg diaris.
En tintura alcohòlica, unes 50 gotes diàries en tres dosis, amb suc fruites.

No recomanable en persones BIPOLARS. Per a ser tòxic s'haurien de prendre d'un sol cop més de cinc mil filaments.

Actualment, en conreu hi ha unes 180 hectàrees a zones de la Manxa, Aragó, València, Mallorca i Lleida. Necessita un clima amb estius secs (massa pluja pot podrir-lo) Resisteix 
glaçades de fins a -10 °C i altes temperatures a l'estiu. L'època de recol·lecció varia, però sol estar entre setembre i novembre.

Avui un quilo pot arribar a costar des de 5.000 fins a 30.000 euros. Per a aconseguir un quilo es necessiten fins a 250.000 flors, per tant, és una planta víctima de nombroses 
falsificacions amb flors de càrtam o boixac.
Els deixebles de Buda, després de la seva mort, van establir el color del safrà, com a color oficial de les seves túniques, com a símbol de saviesa.

DESCRIPCIÓ: 

ÚS I PROPIETATS: 

CULTIU I ON LA PUC TROBAR

33

CONTRAINDICACIONS I PRECAUCIONS: 

M
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U
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ÉS

MÈTODE DE PREPARACIÓ: 

OBSERVACIONS I CURIOSITATS
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JESÚS I 
MARIA I JESÚS 
CATALÒNIA, 
COSINS 
GERMANS 
Ho he explicat moltes vega-
des: els equip que pugen de 
3a catalana tots s’adapten 
de meravella a la 2a. Així ha 
estat amb els últims ascen-
dits: Camarles, Móra Nova, 
Ampolla, Ulldecona, Ebre 
Escola, Aldeana, R-Bítem. 
L’estadística no falla, els re-
cent ascendits Jesús i Maria 
i Jesús Catalònia segueixen 
a la seva lluna de mel com 
si estiguessin a la tercera 
catalana, compartint el lide-
ratge i invictes, amb la qual 
cosa és molt fàcil endevinar 
que tenen només un 1% de 
possibilitats de baixar. Els 
dos clubs s’assemblen en 
moltes coses, són com una 
petita família, juguen en 
camps petits i són tots dos 
molt patriòtics. 

D’altra banda, la segona 
catalana està que trina; 
l’Aldeana porta dos par-
tits patint. Un Ebre Escola 
que supera al Tortosa a la 
classificació. A la Sénia li 
falta ofici. L’Ulldecona va 
a ritme de samba ( jugarà 
play off d’ascens): L’Am-
polla millora i a Camarles 
Carlos ha trobat ja la vareta 
màgica. El Remolins-Bitem 
fent miracles i patint. 

La propera setmana comen-
çaré sense presses i amb 
pausa les meues seccions 
clàssiques a Més Ebre.

CELMA

LA CARTA 
D’OLIVER
L’entrenador ebrenc Oli-
ver Serrano es va posar en 
contacte amb mi el dimecres 
a migdia per a poder publicar 
un article d’opinió. Ho tenia 
complicat perquè la setma-
na ja estava avançada i les 
seccions de Més Ebre estaven 
prou perfilades. Però una 
vegada vaig llegir la carta 
d’opinió vaig considerar que 
era interessant publicar-la (la 
podeu trobar en esta plana). 
No entraré en un debat amb 
el contingut de la carta. Però  
crec que la reflexió d’Oliver, 
jove entrenador, ha de sevir. 
També crec que no és una 
qüestió general i que hi ha 
casos i casos. Però s’hauria 
d’analitzar l’educació i les 
formes en les que avui per 
avui s’actua i que, malaurada-
ment, s’estan normalitzant. O 
sigui, ja comença a ser normal 
acomiadar-se d’un club amb 
un missatge de what. I això 
no només ho fan els més 
joves. Ho fa gent adulta. El 
titular ho sintetitza tot. I cal 
insistir en què hi ha moltes 
excepcions. Però s’ha de posar 
fil a l’agulla, si no és tard ja. 

MICHEL

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. Esta setmana s’ha 
estrenat.

TERCERA DIVISIÓ

Rapitenca-Hospitalet dium 12.30h

PRIMERA CATALANA

Catllar-Ascó diumenge 12h

SEGONA CATALANA

Catalònia-Ebre E dissabte 16.30h

Móra Nova-Ampolla  diss 16.30h 

J i Maria-Vendrell dissabte 18h

Aldeana-Ulldecona diumenge 12 h

R Bítem-Camarles diumenge 17h

Tortosa-la Sénia diumenge 18.30h

TERCERA CATALANA

Dissabte
Ametlla-S Bàrbara 16h
Masdenverge-Roquetenc  17.30 h
Tortosa B-Godall 19h
Benissanet-Flix 11.30h

Diumenge
Gandesa-Corbera 16.30h
Amposta-Xerta   17h
Perelló-Rapitenca B   17h
La Cava-J i Maria B  17h

QUARTA CATALANA

Dissabte: Aldeana B-Pinell 18h; 
Camarles B-J i Maria C 18h; S Jau-
me-Catalònia B 19h; Ametlla-La 
Cava B 19 h. 

Diumenge: la Galera-Gandesa B 
16h; Fatarella-Olimpic 16h; Gines-
tar-Tivenys 16.30h i Alcanar-Am-
posta B 17 h

LA PROPERA

Aquest cap de setmana, a la 
Ràpita se celebra Orígens, un 
esdeveniment cultural que 
escenifica l’ambient  que vi-
via el municipi a principis del 

Orígens a la Devesa rapitenca
segle XX. Diumenge pel matí, 
tothom que vagi vestit d’Orí-
gens tindrà l’entrada gratuïta 
a la Devesa per veure el partit 
Rapitenca-Hospitalet (12.30h).

TERCERA DIVISIÓ

La Rapitenca va perdre diu-
menge en la seua visita al camp 
del Sant Andreu, equip històric 
del futbol català (2-0). Malgrat 
la derrota, les sensacions que 
va fer la Rapitenca van ser molt 
bones. No obstant, el Sant An-
dreu va avançar-se arran d’un 
córner. Les ocasions dels ra-
pitencs van existir tant amb el 
0-0 com amb l’1-0. Però va ser 
el conjunt quatribarrat qui va 
tenir més pegada i qui va en-
carrilar el duel amb el segon 
gol, avançada la primera mei-
tat. La Rapitenca va reaccionar i 
al segon temps va tenir la pilota 
i va tornar a gaudir d’opcions 
com dues d’Omar. No es va po-
der entrar en el partit però les 
conclusions, malgrat les baixes 
de la jornada, van ser positives. 
Jugant així, la Rapitenca gua-
nyarà partits.
Fou important el retorn d’Oribe 
que tornava després de la lesió. 
El jugador, després del partit, va 
dir que “la diferència va estar en 
què que el Sant Andreu fou més 
contundent a les àrees. Malgrat 
la derrota, estem satisfets pel 
treball i pel partit. Vam perdre 
però ens vam deixar la pell al 
camp i amb sensacions de que 
mereixíem un altre resultat”. 

Bones sensacions de la 
Rapitenca, al  Narcís Sala

Panadès, Yatma, Sancho, Pedra 
(ho serà per tota la temporada) 
i Konu, per qüestions burocrà-
tiques (juga de moment amb el 
filial) van ser les baixes. Forés va 
estar a la banqueta però també 
tenia molèsties.
L’equip rapitenc rebrà diumen-
ge, 12.30 hores, a l’Hospitalet, 
un altre històric del futbol ca-
talà. El partit serà transmès en 
directe per la Xarxa de televi-
sions locals, entre elles Canal 
Terres de l’Ebre.  La Rapitenca 
s’enfrontarà diumenge a un 
equip professional. El problema 
seguiran sent les baixes. Ho se-
ran Pedra, Yatma, Omar i Sanc-
ho mentre que Panadés, Forés i 
Oribe son dubte a hores d’ara.

Deixant de banda aquest mer-
cat fastigós on s’ha arribat al 
punt de que alguns clubs han 
pres la iniciativa d’anar en 
contra d’uns altres. Acte total-
ment coherent i del qual tots 
hi formem part directa o indi-
rectament. M’incloc.
Enguany és la meva quarta 
temporada entrenant juve-
nils, una edat se suposa molt 
bonica i segurament la millor 
del futbol base per moltes co-
ses. Però, tant bonica és? O 
ho era? Jo personalment, em 
sento cansat i preocupat a la 
vegada.
Cansat de donar molt i rebre 
molt poc. No entenc a les no-
ves generacions. I això que no 
estic tant lluny!
On estan els valors del com-
promís i de la paraula? Què 
està passant els darrers anys 
amb aquests joves? És nor-
mal comprometre’s amb un 
club i a les dues setmanes 

Les generacions que vénen
marxar a un altre? És normal 
acomiadar-se via WhatsApp? 
Què està fallant? L’educació? 
A l’escola o a casa? S’obriria 
un debat interminable, oi? La 
qüestió és que tens la plantilla 
tancada i de sobte et marxen 
jugadors. Lo més preocupant 
és que ho veuen normal i que 
cada vegada hi ha més casos o 
almenys jo m’hi trobo, ja sigui 
a favor o en contra! Potser el 
problema sóc jo? És dels en-
trenadors? Dels clubs? Dels 
pares? Què faran quan sortiran 
al món laboral?
Cansa la situació i preocupa 
el que vindrà. Potser em pas-
so amb el que vaig a dir, però 
no em vull imaginar els fills 
d’aquestes generacions...
Dit això, seguiré fent el que 
m’agrada, obviant aquests 
comportaments i treballant 
amb el que tindré.

Oliver Serrano

El partit de diumenge 
vinent, contra 

l’Hospitalet, es podrà 
veure en directe a 

Canal Terres de l’Ebre 
al programa Esports en 

Xarxa, diumenge 
12.30 h

OPINIÓ
El partit de
Canal TE:

 

Aldeana-Ulldecona 
Diumenge:  23 h. 

MINUT 91. 
Dilluns a les 
21.30 hores

Dilluns (21.30h), a Canal TE, 
Minut 91. Repors amb els 
gols: Rapitenca-Hospitalet, 
Aldeana-Ulldecona, 
Catalònia-Ebre Esc, R 
Bítem-Camarles, J i Maria-
Vendrell, Tortosa-la Sénia i 
Móra N-Ampolla. Convidats, 
Joan Barrufet (M Nova) i 
Pau Alegria (Catalònia). 
MINUT 91 Dimarts, a les 
23 h. Repors amb els gols: 
Masdenverge-Roquetenc, 
Tortosa-Godall i Ginestar-
Tivenys.
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SEGONA CATALANA

ES REFERMA LA 
PROGRESSIÓ (2-3)
Victòria al camp del Riudoms 
(2-3). El Jesús i Maria va co-
mençar molt fort, dominant el 
joc i tenint les ocasions. Ivan 
Vidal va marcar de cap el 0-1 
després d’una jugada com-
binada en què va participar 
tot l’equip. Minuts després, el 
Riudoms va empatar després 
d’aprofitar una pilota morta a 
l’interior de l’àrea fruit d’una 
falta a la frontal. Els parti-
dalencs van seguir creient i 
el golejador Ivan Vidal va fer 
l’1-2 que era merescut. Però 
al minut 46 el CD Riudoms 
va tornar a empatar després 
d’una jugada polèmica en què 
es va demanar una falta per 
obstrucció a Jordi Borràs. A la 
represa el partit es va  igualar. 
Els locals buscaven amb insis-
tència el joc directe, mentre 
que els partidalencs intenta-
ven dominar el joc i el temps 
del partit. Al minut 65 jugada 
polèmica en què el capità local 
havia d’haver vist la verme-
lla per derribar a Salva sent 
l’últim home. Tot i així, els 
jugadors visitants van seguir 
creient i Gabri Vidal va obtenir 
el 2-3 definitiu després de 
finalitzar una jugada personal. 
“7 punts de 9 que ens ajuden 
a creure en les possibilitats 
de l’equip”. El Vendrell serà el 
proper rival. El J i Maria és un 
dels líders.

UD JESÚS I 
MARIA El Tortosa remunta un 2-0, al 

camp del Camarles (2-2)
El Tortosa va empatar al camp 
d’un Camarles que va avan-
çar-se a la primera meitat amb 
el 2-0. 
El Tortosa va portar la iniciati-
va, tenint possibilitats amb el 
0-0. Però el Camarles, intens en 
defensa, va fer mal a la contra. 
Ferran i Raul van marcar. A la re-
presa, els visitants van fer un pas 
avant i van tenir una ocasió clara, 
a través de Keba. La jugada clau 
fou l’expulsió del local Raúl, per 
un cop de cap al visitant Arnau. 
Amb el 10 el Camarles va haver 
d’atrinxerar-se i el Tortosa va in-
sistir. Peke, amb un tret que va 
desviar un defensa local, va fer 
el 2-1. I ell, culminant una bona 
jugada va empatar amb un tret 

creuat. I en afegit, l’assistent va 
anul.lar un gol al propi Peke per 
un fora de joc posicional. 
Gilabert, tècnic del Camarles, 
manifestava: “partit seriós del 
Camarles contra un equipàs que 
amb Fabregat proposa molt fut-
bol i t’exigeix. Malgrat això, amb 
el 2-0, a la represa, no estàvem 
passant angúnies, excepte una 
ocasió que va evitar Aitor. Però 
arran de l’expulsió vam haver de 
fer retocs i el Tortosa va insistir 
i va empatar”. Fabregat, tècnic 
del Tortosa: “l’important és que 
no li vam perdre la cara al partit 
i al final vam sumar un punt que 
és valuós perquè estàvem 2-0. 
Hem de millorar, sent més con-
tundents a les àrees”. 

El Catalònia s’enlaira amb 
el triomf a la Sénia (2-4)
La Sénia va perdre contra el Ca-
talònia i segueix de pega (2-4). 
Les errades penalitzen l’equip 
que, a més, genera opcions però 
li costa molt transformar-les. 
En canvi, els rivals aprofiten les 
concessions. El Catalònia, amb 3 
gols d’Aleix i un de John, no va 
perdonar. Va ser molt contun-
dent a l’àrea rival. David Vilanova, 
tècnic de la Sénia: “vam intentar 
millorar en l’aspecte defensiu 
després d’haver rebut massa 
gols en les dues primeres jorna-
des, però aviat vam tornar a es-
tar indecisos i en vam rebre un. 
L’equip es va refer i va crear pos-
sibilitats però el rival, per contra, 
quan va arribar, va decidir. Tot i 
que les coses no sortien, a la re-

presa vam assolir el 2-3 que ens 
va donar vida però acte seguit 
ens van marcar el 2-4 que, jun-
tament amb l’expulsió de Kabo-
re, ens va minvar. Malgrat això 
vam insistir fins el final, tenint 
ocasions per tornar a entrar en el 
partit. Però no les vam culminar”. 
Pau Alegria, del Catalònia: “molt 
content de l’equip; set punts de 
9 per a un recent ascendit és un 
bon bagatge. La clau fou que 
vam ser molt contundents a les 
àrees i això va decidir davant 
de la Sénia que va tenir també 
ocasions però sense materialit-
zar-les. A més, als 27 minuts ja 
anàvem 0-3 i això a ells els va 
fer anar a remolc”. El Cata, amb 
molta il.lusió, és un dels líders. 

L’Ampolla és més letal que 
l’Aldeana (2-0)
Ampolla i Aldeana van oferir un 
gran derbi. Carles, de penal, i 
Raül Garcia, amb un extraor-
dinari llançament de falta, van 
marcar avançada la represa. 
Mario Jabaloyes, mister de 
l’Ampolla: “sabíem l’Aldeana que 
ens trobaríem, un gran equip. 
L’anterior jornada es van escapar 
dos punts a darrera hora. En esta 
ocasió vam poder assegurar-los. 
El partit va ser igualat i és cert 
que ells van tenir possibilitats 
per fer el 0-1. Però natros tam-
bé vam crear les nostres i arran 
de penal i l’expulsió, a la segona 
meitat, vam poder encarrilar la 
victòria. Content del treball”. 

Ferran Simó, mister de l’Aldea-
na: “crec que excepte els dar-
rers 15 minuts del partit, la res-
ta vam ser superiors. Vam tenir 
control del joc i ocasions clares 
per avançar-nos en el marcador. 
Però este diumenge no va po-
der ser, no va ser el nostre dia. 
Amb el penal, l’expulsió i l’1-0 el 
partit es va complicar però tot i 
així vam generar altres situaci-
ons per a poder empatar. Hem 
d’aprendre del partit i seguir tre-
ballant”. L’Aldeana presentava 
diverses baixes, que segurament 
mantindrà per al proper partit. A 
més, Nacho és dubte per diu-
menge, contra l’Ulldecona.  

Triomf èpic de l’Ebre Escola, 
contra el Móra la Nova (2-1)
L’Ebre Escola va remuntar a 
darrera hora contra un Móra la 
Nova que es va avançar al minut 
81 amb un golàs de Marcel Guiu. 
Cirera i Roger, aquest darrer cul-
minant una gran jugada de Jordi 
Abelló, van signar la remuntada.
Balart, de l’Ebre Escola: “en la 
jornada anterior se’ns va esca-
par un punt en afegit; en esta va 
ser a la inversa. Molt contents 
del partit. L’equip va estar gaire-
bé perfecte a la primera meitat, 
en la pressió i tenint pilota amb 
fluidesa i generant arribades. Ells 
només van tenir una ocasió que 
va evitar Pino. A la represa vam 
seguir amb el mateix ritme i el 

partit va estar més obert, fins que 
vam rebre el 0-1 que tot ho va 
complicar. No obstant, l’equip va 
creure i va assolir una remuntada 
que va valdre una gran victòria”.
Ambrós, del Móra la Nova: “partit 
igualat i molt disputat en el que 
que a natros ens va costar al pri-
mer temps perquè no vam estar 
fluids amb pilota. A la represa, 
vam millorar, vam disposar de 
més pausa i ja vam poder jugar a 
camp contrari. Marcel va marcar 
el 0-1. Va ser una llàstima perquè 
no vam gestionar bé els darrers 
minuts i el rival va remuntar quan 
ja teníem a prop la possibilitat de 
puntuar”. 

L’ULLDECONA 
GOLEJA EL 
R-BÍTEM I ÉS UN 
DELS LÍDERS 
(4-0)

L’Ulldecona va sentenciar a la 
segona meitat, a un Remolins 
Bítem que va presentar diver-
ses baixes. 
Callarisa, amb un gol de geni, 
va establir l’1-0 en els darrers 
minuts de la primera meitat. 

Ja avançada la represa, Guillem 
va establir el 2-0. Joan Forné va 
marcar el 3-0 i ja en afegit i va 
arribar el 4-0, d’Eric.
Gerard Capera, tècnic de l’Ull-
decona: “vam controlar bé el 
partit però fins avançada la 
segona meitat no vam poder 
encarrilar-lo. Bon treball de 
l’equip davant d’un Remolins 
Bítem que em va agradar per 
la seua idea de joc. El resultat 
va ser abultat tenint en compte 
que els dos darrers gols van ser 
gairebé en afegit”.
Jordi Vallés, tècnic del Rem-Bi-

tem, en acabar el partit, va dir 
que “vam intentar-ho però no 
va ser suficient per contrarestar 
a un equip que no ens va donar 
opció. Ens va faltar molta inten-
sitat en els duels i la valoració 
del partit és molt negativa, per 
part nostra. És cert que teníem 
12 jugadors disponibles i la res-
ta arrossegaven molèsties. Però 
no és excusa. Com he dit, la 
valoració és negativa i tampoc 
voldria fer més comentaris”.
En la propera jornada, el R Bí-
tem rebrà el Camarles i l’Ullde-
cona visita l’Aldeana. 

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

10
7
7
5
5
7
4
3
3
4

4
4
3
5
2
8
6
4
8
11

7
7
6
6
4
4
4
2
1
0

6b.3a jorn            GF       GC     PNTS

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

9
6
7
3
6
4
6
3
4
2

4
3
5
3
5
5
8
5
6
6

7
7
7
6
4
3
3
3
1
1

6 a. 3a jorn          GF       GC     PNTS
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ROQUETENC, 0
LA CAVA, 0

3A CATALANA

Empat sense gols entre Roque-
tenc i la Cava en un partit igua-
lat, amb poques opcions. Els 
locals van reclamar al minut 50 
una expulsió del visitant Pau. Es 
va mostrar la groga. La Cava va 
tenir més domini i a la represa 
va gaudir d’una gran ocasió 
amb una rematada de Sergi Bel 
al travesser. L’estat del camp va 
propiciar també que el ritme del 
joc fos lent. 
David Garcia, mister del Ro-
quetenc, valorava el treball de 
l’equip “vam fer una molt bona 
feina per contrarrestar el joc 
del rival”. El tècnic creia que la 
jugada polèmica era expulsió. 
Roca, de la Cava, admetia que 
el seu equip va ser dominador 
en moltes fases del joc, però 
que li va faltar més fluidesa en 
la creació, un aspecte a millorar. 
El tècnic considerava que l’àr-
bitre va encertar no expulsant 
a Valmaña. Amb el Roquetenc 
va debutar Stephane, juga-
dor recentment fitxat. Tots dos 
equips van presentar baixes en 
la primera jornada. Manelet, ara 
al Roquetenc, es va enfrontar al 
seu exequip. 
 

SANTA BÀRBARA, 0
GANDESA, 1
El Gandesa es va emportar els 
punts en la primera jornada, al 
camp del Santa Bàrbara. Els lo-
cals, molt intensos a la primera 
meitat, li van posar molt de rit-
me al joc. I van generar diverses 
arribades a la porteria visitant. 
Al Gandesa li va costar, tot i te-
nir una opció a la sortida d’un 
córner. A la represa, els gande-
sans van millorar. Ubalde i Pau 
van intervenir més i l’equip va 
fer un pas avant. El Santa ja no 
va poder ser tan intens. Juanjo 
Centelles, porter local, va estar 
sensacional i va evitar les clares 
opcions del Gandesa. Sobre la 
mitja hora de la represa, el partit 
va igualar-se però va ser llavors 
quan una genialitat de Dilla va 
suposar el 0-1 (minut 81). Els in-
tents a la desesperada a darrera 
hora del Santa Bàrbara no van  
fructificar. El Gandesa va haver 
de treballar molt per empor-
tar-se la victòria. 
El Santa Bàrbara, sobre tot a 
la primera meitat, va fer molt 
bones sensacions, jugant amb 
molta velocitat. Jefrey va debu-
tar a la banqueta en esta nova 
etapa del club planer. Destacar 
també que va haver molt públic 
al camp. 

JESÚS I MARIA B, 1
AMPOSTA, 3

FLIX, 2
AMETLLA, 0

RAPITENCA B, 2
MASDENVERGE, 2

GODALL, 3
BENISSANET, 1
Juanjo Agustin, tècnic del Go-
dall: “victòria molt treballada. 
Vam dur més el pes del joc, 
creant ocasions que a la prime-
ra no es van poder transformar. 
El seu porter va estar força bé.  
Ells van jugar més defensiu i 
buscant la contra, i van aprofi-
tar la seua opció per fer el 0-1. 

Santi Forastero, tècnic del J i Ma-
ria B: “el partit va ser més igualat 
que el que va reflectir el marca-
dor. Penso que a la primera mei-
tat vam desactivar la sortida de 
pilota de l’Amposta i vam decan-
tar el partit al nostre favor, a cò-
pia de molta intensitat i portant 
perill a l’àrea rival. Vam fer l’1-0, 
tenint altres opcions. L’Amposta 
també va tenir les seues. La ju-
gada clau del partit va ser al fi-
nal de la primera meitat, quan 
Becerra, jugador que va marcar 
distàncies, va traure avantatge de 
pilotes que només un davanter 
com ell pot tenir. Va fer una as-
sistència i va marcar l’1-2. Natros 
vam aguantar bé fins ben entrada  
la segona meitat. Vam estar dins 
del partit. Destacar el mister visi-
tant que  va introduir gent fresca 
al moment oportú, quan a natros 
ens va pesar el cansament. I lla-
vors va venir l’1-3 i la sentència. 
Tot i la derrota, molt satisfets del 
treball, contra un equip clar as-
pirant a l’ascens. Vam competir 
molt bé”. Serrano, de l’Amposta: 
“partit que ja sabíem que seria 
molt complicat i molt disputat. A 
la primera meitat a natros ens va 
costar i ells van avançar-se. Poc 
a poc vam anar agafant el con-
trol del joc. Va ser important em-
patar aviat i tot i que ells van cre-
ar alguna opció puntual, natros 
ja vam tenir opcions per marcar 
l’1-2. A la segona part amb l’1-3 
el partit ja va quedar molt encar-
rilat i l’equip va trobar-se còmo-
de. Triomf que cal valorar davant 
d’un rival que va treballar molt, 
sent molt intens fins avançada la 
represa”. 

Francesc Calduch, segon en-
trenador de la Rapitenca: “èrem 
conscients que seria un partit 
complicat, davant d’un rival que 
acaba de pujar però que està 
ben treballat i conjuntat. El par-
tit va ser obert. Potser com a la 
boxa, als punts, haguéssim po-
gut guanyar natros per les ocasi-
ons. Ells en van tenir menys però 
van ser clares. El Masdenverge 
es va avançar amb un gran gol. 
Però natros vam reaccionar i 
vam entrar en el partit, remun-
tant abans del descans. A la re-
presa, vam poder decidir amb el 
3-1, que hagués pogut sentenci-
ar. No va ser així i ells van créixer 
i van empatar. I després de l’em-
pat van poder marcar i natros 
també vam poder fer-ho quan 
es van quedar amb deu. Partit 
bonic, amb alternatives. I serveix 
per veure que la categoria serà 
molt competida”. 
Cristian Torta, tècnic del Mas-
denverge: “el punt va ser valuós. 
Sabíem que ens enfrontàvem a 
un equip que havia de ser do-
minador. Però ens vam trobar 
que ells van fer joc molt directe. 
Vam saber contrarestar-ho i a la 
contra Alex va tenir una opció 
i després va marcar el 0-1. No 
obstant, un córner a favor nos-
tre va suposar una contra i Chi-
meno va estar pillo marcant l’1-1 
agafant al porter avançat. El gol 
ens va afectar. I la Rapitenca va 
remuntar amb gol de Konu, poc 
abans del descans. A la represa 
vam sortir enxufats i penso que 
va ser nostra. Ells no van generar 

El Flix es va estrenar amb una 
victòria contra l’Ametlla.
Albert Saltor, tècnic del Flix: “vam 
començar nerviosos i l’Ametlla 
als primers 20 minuts va tenir 
més domini. Poc a poc natros 
vam millorar i vam tenir més 
profunditat creant un parell de 
situacions a més del gol que fou 
l’1-0. Ells es pot dir que al primer 
temps tenien més domini però 
no van generar i és que natros 
vam estar molt segurs darrere. La 
segona meitat va ser  a la inversa. 
Natros vam començar dominant 
i vam crear-ne 3 de clares i, de 
penal, vam marcar el 2-0. Vam 
fer canvis i per una lesió vam 
acabar gairebé amb 10 i ells van 
apretar i van generar un parell de 
possibilitat. Estic molt content de 
la implicació i el treball de tots 
els jugadors”.  

CORBERA, 4
PERELLÓ, 1
Ruben Viudez, tècnic del Corbe-
ra: “un partit en què el Corbera 
va ser superior al Perelló. Kike 
va fer l’1-0 al minut 8. A partir 
d’aquí vam tenir el domini del 
joc fent una primera part amb 
molt futbol i tenint oportunitats 
per marxar al descans amb un 
marcador molt més ampli. A la 
represa el Perelló va avançar lí-
nies i a natros ens va costa aga-
far el control del Partit. I el Pere-
lló va fer l’empat de falta directa. 
Ens vam refer i vam poder agafar 
les rendes del partit però no fou 
fins el minut 78 quan Kike ens 
tornava a posar per davant. I ja a 
les acaballes del partit degut a la 
pressió i sortides ràpides, David 
al 82 va marcar el 3-1 i al 89 Ady 
va establir el 4-1. Vull destacar 
la reacció que va tenir l’equip 
després dels canvis, va ser molt 
positiva. Som un equip molt jove 
molt renovat i amb una plantilla 
amplia plena de joventut però 
amb ganes de treballa i sempre 
va bé el comença sumant”.
Molinos, mister del Perelló: “el 
Corbera es va avançar aviat. El 
partit era igualat i amb l’1-0 es va 
arribar al descans. A la represa, 
Salifou de falta va empatar. El 
partit va estar igualat, buscant 
natros l’1-2. Però amb una con-
tra en van marcar el 2-1 i ens 
vam quedar amb deu per l’ex-
pulsió de Salifu. I en dos contres 
més ells van sentenciar. Resultat 
massa ampli. Content de l’acti-
tud, sent conscients de les difi-
cultats que tenim i que hem de 
millorar”. 

Xavi Subirats, tècnic de l’Ametlla:  
“el partit va estar marcat per dues 
errades nostres en sortida de pi-
lota. Vam començar bé però una 
lesió arran d’una entrada ens va 
comportar canvis en el plante-
jament. El Flix sobre el minut 20 
de la primera meitat va estar més 
posat però sense fer perill fins 
que una pèrdua nostra va com-
portar un bon gol dels locals, per 
l’escaire. El gol ens va afectar i  
fins el descans no vam estar bé. A 
la represa vam sortir molt millor, 
vam canviar el sistema i els vam 
tancar. Però una errada va propi-
ciar un penal i el 2-0. Vam tenir 
una opció molt clara que ells van 
traure sota els pals. Vam insistir. 
Ells amb espais van poder marcar 
però natros vam crear unes 5 ó 
6 ocasions per entrar en el par-
tit. Però no va ser la nostra tarde. 
Penso que l’empat hagués estat 
just. No obstant, ells van saber 
aprofitar les nostres errades. En 
general, va ser un partit en què 
vam estar bé a ratxes”.

ocasions clares, tot i que sempre 
poden inquietar perquè tenen 
molt potencial dalt amb Girvin-
ho, Konu, Chimeno i Rovira, i 
els busquen sent directes. Vam 
estar molt intensos i, en gene-
ral, millor. Vam seguir generant 
opcions i Àlex va empatar. Acte 
seguit un tret d’Eric va sortir fre-
gant el pal. Ens vam quedar amb 
deu per una expulsió rigorosa 
d’Àlex. Malgrat això, vam acabar 
sent dominadors. L’empat penso 
que fou just si bé potser natros 
vam poder guanyar. Molt satis-
fets pel primer partit”. 

XERTA, 1
TORTOSA B, 1
Debut del Xerta a la Categoria, 
amb molta gent al camp. Una 
jornada històrica. Sobre la va-
loració del partit, des de Xerta 
comentaven que “durant els pri-
mers 10 minuts va haver molt de 
respecte, pocs riscos. Al minut 
20 ells van fer el 0-1; el control 
anterior va ser amb la mà. Molt 
clar. Poc a poc vam reaccionar 
i vam començar a trepitjar àrea 
contrària, creant 3 ó 4 ocasions 
molt clares, fallant un penal. A la 
represa, no recordem cap ocasió 
clara del Tortosa B. Natros vam 
seguir insistint i vam tornar a 
generar ocasions clares, fent un 
pal. Manel, a falta de 10 minuts, 
va empatar en una jugada em-
bolicada. El vam merèixer. Per 
sensacions i ocasions pensem 
que si el partit havia de caure 
d’un costat havia de ser del nos-
tre. Vam lluitar fins el final però 
ja no va ser possible. Contents 
per l’actitud”.  Òscar Rumense, 
del Tortosa B: “va ser un partit 
molt travat i en el que ens vam 
haver d’adaptar a les condicions 
del camp del camp.  L’equip va 
fer-ho i es va sobreposar a les 
adversitats. El resultat va ser un 
empat. Potser el Xerta es merei-
xia alguna cosa més per les oca-
sions creades. Però natros vam 
ser sòlids en defensa i vam fer els 
nostres mèrits en un partit molt 
disputat. Valorem el punt perquè 
és un camp que serà complicat 
si el Xerta manté la intensitat i la 
pressió de diumenge. Content 
de l’actitud de l’equip a qui no el 
va afectar l’ambient i es va adap-
tar. Sabor agredolç perquè vam 
anar molts minuts per davant. 
Però van haver  haver situacions 
i decisions que no cal comentar 
que van fer que al final el resultat 
fos 1-1”.

A l’inici de la represa Guillem va 
empatar en una jugada embo-
licada. Vam seguir atacant més, 
vam fer canvis a tota la davante-
ra, i en els darrers minuts Àngel 
i Aleix van decidir amb el 3-1. 
Content del resultat i del joc. 
Penso que la lliga serà compe-
tida”.  Ramon, del Benissanet: 
“el partit va ser igualat si bé el 
Godall va crear a la primera part 
un parell o tres d’ocasions. Al 
43 natros ens vam avançar amb 
gol de Carlos. A la represa ens 
van empatar aviat. I això ens va 
afectar. Tot i que ells van pressi-
onar més i van tenir més arriba-
da, natros vam fer canvis i vam 
aguantar fins els darrers deu mi-
nuts quan ens van fer el 2-1. No 
vam poder reaccionar i en un 
contra ells van sentenciar”. 
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PLANTILLES 2022/23 BY JOAQUIN CELMA

AVUI QUARTA CATALANA

CAMARLES B
P  JUGADOR              PROCEDÈNCIA

JAUME CURTO 
EZEQUIEL COLOMBO

ALEIX MELICH
MARC LABERNIA
MARC QUERAL

EDGAR BERTOMEU
XAVIER CURTO

EDGAR BERTOMEU
BADR EL AMARAQUI

HUGO AGUILAR
MARC SANSALONI
JUANJO VILLALBA

SERGI PRATS
ROGER PRATS

JOAN BAYO
ALEIX VENTURA
JOSEP SERRAL   

SOUFIANE 
JAUME CURTO

CRISTIAN TOMAS
ADAMA NEMSY

WILLY
DAVID CAMPANALS

P
P
D
D
D
D
D
M 
M 
M 
M 
M 
M
M
M
DV
DV
DV
DV
DV
DV
DV
DV

3
INACTIU

2
2

JUVENIL
2

F SALA
2
3
3
3
2
2
3
2
2
3
2
2

INACTIU
JUVENIL
INACTIU

EBRE ESCOLA

ALCANAR
P  JUGADOR              PROCEDÈNCIA

ISIDRE QUERALT
GUILLEM FERNANDEZ
ION OSLOBANU
JAN ESTELLER
JORDI MACIÀ
PAU SABIN CIPIAN
RUBEN CABRERA
JOAN DUELFER
MIGUEL A. HERRAIZ
ALEIX GARCIA
ANDREU SANCHO
MIQUEL MATAMOROS
SERGI JOSE REVERTE
SERGI VIZCARRO
 ÀNGEL G ‘PICHO’
ORIOL FUSTER
ADRIÀ VALSELLS 
JORDI ANTONIO
SERGI MUÑOZ
DANI MANZANO

POR
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEL
DEF
DEF
DEF
M
M
M
M
DAV
DAV
DAV
DAV
DAV
DAV

INACTIU
5
8
17
4
3
2
2
3

EBRE ESCOLA
3
3
5

INACTIVO
5
3

INACTIU
JUVENIL

2
INACTIU

GANDESA B
P  JUGADOR              PROCEDÈNCIA

MIGUEL MELICH  
MIKI BOIRA   
JORDI SEGURA
HÉCTOR SUAREZ
ROGER AUBA 
ROGER AUBANELL
XAVIER SUAREZ
JORDI HOSTAU
JORDI SEGURA
MARC SABATÉ
VICTOR AUBANELL
GUILLER LLARCH
ORIOL SALVADO
RICARD MAÑA 
JONNY
GERARD FERRER
ORIOL FIDEL
RAMON LUZ
DANI MACHADO
MATXOL
ADRIÀ SUNYE

POR
POR
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
M
M
M
M
M
M
DAV
DAV
DAV
DAV

4
4
4
4
4
4
2

INACTIU
2

INACTIU
JUVENIL

4
4
4
2
2

INACTIU
3
2
2
2

AMPOSTA B
P  JUGADOR              PROCEDÈNCIA

GERARD ALSINA
MARC PINA
ANDREU BORRAS
ALBERT SABATER
FRAN ORTIGA
MARC SUBIRATS
JOSEP ULIALQUE
ADRIA SANCHEZ
ABDREU PANISELLO
MARC TOLEDO
PAU SANCHEZ
DAVID MAGRIÑA
ALONSO GICENA
DIDAC ROIGET
JUANJO MAGRIÑA
POL  VAZQUEZ
JOAN DRAGO
ERIK PASCUAL
VERSIANO PEREIRA
DANI FATSINI
MATEU MARTINEZ
SEBAS IBARRA
MANU CARDOSO
JOSEP ORTI

POR
POR
POR
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
M
M
M
M
M
DAV 
DAV
DAV
DAV
DAV
DAV
DAV

2
2

LA SÉNIA
4
4
5

INACTIU
2
2

INACTIU
2

INACTIU
4
5
2

JUVENIL
2
5
5

INACTIU
INACTIU
VINARÒZ

2
INACTIU

GINESTAR
P  JUGADOR              PROCEDÈNCIA

FRANCESC PICON
ADRIA GASENI
ALEX ROBLES
JORDI PELLISÉ
MARCEL RIUS
PAU SERRA
BERNAT LLOP
JOSE L NAVARRETE
PEPE FERNANDEZ
RAUL SALA
ALBERT JIMENEZ
IGNASI USACH
KIKO MARGALEF
SERGI TORA
ALEIX FIGUERES
NIL GASENI
ALBERT GIMENO
MARLINGTON
DAMURU POOELY
JOSEP CEDO 
MANU SALA
MAGI ANDREU

POR
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
M
M
M
M
M
M
DAV
DAV
DAV
DAV
DAV
DAV

2
2
5
3
2
5
2
2

NOVELDA B
INACTIU

5
2
3
2
6

MORA NOVA
2

POBLA B/OLIMPIC
INACTIU

6
3
2

ALDEANA B
P  JUGADOR              PROCEDÈNCIA

CARLOS BELTRI
JOAN CHORTÓ
ADRIÀ VÁZQUEZ
AGUS BERTOMEU
JORDI CODORNIU
MOISÉS ESPUNY
RAMON PAGÀ
HECTOR MONTESÓ
ÀLEX BENITO
PAU BRUNET
JORDI PANISELLO
ALBERT PANISELLO
ALBERT BORRAS
FERRAN FALCÓ
MARC MONTESÓ
ÒSCAR INSA
THOMAS SENTIS
EDMON SOGUES
ALEIX COLERA
ALFRED CURTO
MARC ROYO
ROGER SANTAMARIA
JOSEP PORRES
ÒSCAR ROIG

POR
POR
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
M
M
M
M
M
M
M
DAV
DAV
DAV 
DAV
DAV
DEL

AMPOLLA
JESÚS I MARIA B
2
2
2
2
2
CAMARLES B
INACTIU
INACTIU
JUV ALDEANA
2
2
2
2
2
ALDEANA
JUV ALDEANA 
2
2
2
2
INACTIU
JUV ALDEANA

AMETLLA B
P  JUGADOR              PROCEDÈNCIA

ÀLEX MARTI
DIETER

FRAN ARJONA
PAU SOLÉ

ALBERT BARDI
MANEL REVERTER

IVAN BORRÀS
MANUEL HUMANCHUMU

ÉRIC AVILA
ALEJANDRO BLESA

ÀLEX NUÑEZ
GENIS CALLAU

GERARD MAURA
JORDI BOUXAS

ERIC AION
WILIAM GOMZALO

DOUDUO
JOAN VENDRELL
JORDI MARSAL

MARC PALLARÉS
XAVIER  KHALIFI

FERRAN PALLARÈS

POR
DEF
DEF
DEF
MED
DEF
DEF
DEF
M
M
M
M
M
M
M
M
DAV
DAV
DAV
DAV
DAV
DEL

2
3
3
2
2

JUVENIL
JUVENIL
INACTIU
INACTIU

3
3
3
2
2

JUVENIL
JUVENIL

3
3
3
3
3

JUVENIL

CATALÒNIA B
P  JUGADOR              PROCEDÈNCIA

JORDI PRIETO
XAVI LUCERO
Anass zouaj
DAVID IBAÑEZ
IVAN PUJOL
MARC PANISELLO
MARCEL PIÑOL
ÒSCAR ANGUERA
JOSEP CARBÓ
FATI
JOSEP PELLISA
MARTI FARRENY
VLAD LUPECA
ALEIX GILABERT
DANI FERNANDEZ
ADRIÀ GARCIA 
CRISTIAN CID
JONATAN RUIZ
JOSEP BONET
ROBERTO PÉREZ
DAVID RUIZ

POR
POR
MED
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
M
M
M
M
M
M
DAV 
DAV
DAV
DAV
DAV
DAV

EBRE ESCOLA B
2

JUV RAPITENCA
2
2
4
2
4

JUVENIL 
JUVENIL

 CATALONIA A
3
3

INACTIU
S BÀRBARA

3
2

EBRE ESCOLA B
EBRE ESCOLA B

CATALONIA 
3

LA CAVA B
P  JUGADOR              PROCEDÈNCIA

RENÉ
FRANCESC FRANCH
ALBERT TOMÀS
ARNAU NAVARRO
JUANJO PAGA
RAUL ARDERIU
SERGI NAVARRO
DAVID PANISELLO
VICTOR
DEVON CASANOVA
IVAN  LLORACH
JOAN CARLOS PONS
NICO GOMEZ
MARC FRANCH
AGUSTI ALIAU
ALEIX ALIAU
HECTOR VENTURA
KIKE BONET
JUAN FUADIMABA
IAN MARTIN

POR
POR
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
M
M
M
M
M
DAV
DAV
DAV
DAV
DAV
DAV

INACTIU

2
2
5
3
2

INACTIU
JUVENIL

2
3
3

INACTIU
JESÚS I MARIA B

3
4
2
2

INACTIU
JUVENIL FFTE

FATARELLA
P  JUGADOR              PROCEDÈNCIA

SERGI RIUS
DAVID DOMINGUEZ
HUSAIN
ROGER BALSEBRE
RAUL VAZQUEZ
GENIS SUÑER
BERNAT
MARC GIRONÉS
ANDREU RUBIO
RAUL VAZQUEZ
ADRIÀ GIRONES
AITOR RODRIGUEZ
JORDI RIUS
JOAN DESCARREGA
JOSEP DESCARREGA
MARTI MARTINEZ
ÀNGEL GOMEZ
PERE NACHER
RAFIK
GERARD 

POR
POR
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
M
M
M
M
M
DAV
DAV
DAV
DAV
DAV
DAV

4
BENISSANET

2
2
3
3
6

ASCÓ JUV
BENISSANET

3
2
3
6
2
2
3

OLIMPIC JUV
TORTOSA B
GINESTAR
ASCÓ JUV

OLIMPIC
P  JUGADOR              PROCEDÈNCIA

JOEL DILL
LLUIS VILA
PAU RIBERA
ERIC ARIÑO
JORDI JOSE MOYA
GERARD CUGAT
JOAN GALENDE
JORDI SOLÉ
IKER MELCHOR
ORIOL BOBIS
EDU MELCHOR
OSCAR GUIRAU
PAU DOMINGUEZ
AISSA BOUKKA
JOSEP AUMADA
MOHAMED
ALBERT SOLÉ
MARTI SABATÉ
POL BARGALLÓ
ADRIÀ MASIP
YASSINE BIHI

POR
POR
POR
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
M
M
M
M
M
M
DAV
DAV
DAV
DAV
DAV

OLIMPIC B
AMETLLA

2
2
2
2

GINESTAR
OLIMPIC B

2
2

INACTIU
INACTIU

2
OLIMPIC B

MORELL F.SALA
OLIMPIC B

2
2
2

ASCÓ JUV
JUVENIL

PINELL
P  JUGADOR              PROCEDÈNCIA

AARON MARTINEZ
JORDI SERRES
ÀLEX ESCARIUELA
EDU MESTRE
SALVADOR PRIETO
PINTILIÉ
BIEL SERRES
MARC VALLESPI
ILIAS METALSI
HÉCTOR  MOLINA
J ANTONIO AVILA
DANIEL MARTINEZ
PERE MOYA
MOUAD EL COCHINI
SALVA PRIETO
DIEGO DE LA TORRE
ROBERT INFANTES
SALVADOR GÓMEZ
IVAN CASTRO
MOHAMED
XAVIER COLON

POR
DEF
M
M
DAV
DAV
DEF
DEF
M
POR
DEF
DEF
DEF
M
M
M
M
M
DAV
DAV
DAV

4
4
4
4
4
3
2
2
2
2

INACTIU
TORREFORTA

MONTBRIO
CAMP CLAR

3
3

TORREDEMBARRA
PINELL

CAMP CLAR
BONAVISTA

2
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GANDESA B, 4
FATARELLA, 1

4A CATALANA

El Gandesa B es va imposar en 
el derbi terraltí de la primera 
jornada. Els gandesans es van 
avançar amb un gol d’Isma. 
Acte seguit, de penal, Oriol va 
fer el 2-0. Però la Fatarella va 
entrar en el partit en la darrera 
jugada del primer temps, amb 
gol de Pere Nàcher. A la represa, 
aviat, Ismael va establir el 3-1. El 
partit es va trencar i ja va tenir 
moltes anades i tornades. La 
Fatarella va generar opcions per 
entrar en el partit mentre que el 
Gandesa va crear-les, amb es-
pais, per a poder sentenciar. Fi-
nalment, va aconseguir-ho amb 
el 4-1, obra de Machado. 
Sergi, del Gandesa: “a la primera 
meitat ens va costar, tot i tenir 
opcions i fer dos gols. El 2-1 va 
ajustar el partit per una represa 
en la que va ser important mar-
car aviat el 3-1. L’equip ja va ser 
més dominador i va crear altres 
possibilitats sentenciant amb el 
4-1. Victòria justa”. Xavi Solé, 
mister de la Fatarella: “crec que 
el resultat va ser massa abultat, 
pels mèrits que vam fer. Natros 
vam tenir les nostres opcions i 
ells també van tenir-ne, dispo-
sant de més encert. L’important 
és que ens vam saber refer al 
2-0 i l’equip va reaccionar i a la 
represa amb el 3-1. És cert que 
ells van generar ocasions a la 
contra, però natros vam fer-ne 
per poder entrar en el partit. Del 
penal dir que hi ha àrbitres que 
el xiulen i altres que no”. 

PINELL, 4
ALCANAR, 0
El Pinell és el primer líder en 
golejar a l’Alcanar (4-0). Albert 
Lizaso, mister del Pinell: “pen-
so que vam ser dominadors del 
partit. A la primera meitat vam 
acabar 2-0, podent fer algun 
gol més. A la represa, l’equip 
no es va relaxar i va fer aviat el 
3-0. El partit llavors es va igualar 
i l’Alcanar va tenir opcions com 
un penal que va fallar. I natros 
amb espais vam sentenciar amb 
el 4-0. Vam ser dominadors en 
tots els aspectes, sense desme-
rèixer a l’Alcanar. Els jugadors 
ho van donar tot i estic molt 
content de l’actitud i del par-
tit en general”. Ruben Subirats, 
tècnic de l’Alcanar, informava 
que “va ser un partit en el que 
les primeres oportunitats van 
ser per l’Alcanar, però fou el 
Pinell, aprofitant un error de-
fensi nostre i un contraatac, qui 
es va avançar al marcador amb 
el 2-0. A la segona meitat, vam 

OLIMPIC, 1
GINESTAR, 4

CATALÒNIA B, 2
AMETLLA B, 1

TIVENYS, 2
CAMARLES B,2 

LA CAVA B, 2
LA GALERA, 1
La Cava va remuntar al 95, con-
tra la Galera. Des de la Cava 
consideraven que “va ser un 
partit molt disputat i igualat, ju-
gat de tu a tu en el que la Galera 
va esperar les seves opcions al 
contraatac. L’equip visitant es 
va avançar amb un penal. Arran 
d’una expulsió d’un jugador vi-

Triomf del Ginestar en el derbi de 
la Ribera, en la primera jornada. 
Els ginestarols van haver de re-
muntar a la represa. Antonio Mo-
rales, tècnic del Ginestar: “tení-
em molt de respecte a l’Olímpic. 
Per això afrontar el partit amb 
molta serietat. Ells van jugar amb 
5 en defensa, 4 al mig del camp i 
un punta. La veritat és que ens va 
costar molt entrar en el partit. I a 
sobre al minut 20 ells van marcar 
l’1-0. Vam fer canvis d’immediat 
i l’equip va reaccionar i va crear 
diverses ocasions. I d’un córner 
Adrià va empatar. Per la represa 
vam fer més canvis i vam estar 
més posats. Arran d’una falta la-
teral ben executada, Bernat va 
establir al segon pal l’1-2, gran 
gol de cap. Vam seguir lluitant i 
vam disposar d’un penal que va 
transformar Aleix. Ells van inten-
tar-ho i es van obrir i ja a poc del 
final, arran d’una jugada de Manu, 
Gimeno va rematar i va aconse-
guir l’1-4”. El Ginestar va fitxar a 
Marlin, que estava a l’Olímpic.

David Montardit, president del 
Tivenys: “partit en el que vam 
sortir molt enxufats i al primer 
quart vam gaudir de moltes ar-
ribades que no vam materia-
litzar amb un pal inclòs. Poste-
riorment, ens vam avançar amb 
els gols d’Adama i de Pau. A la 
segona part el partit va canviar 
per complet, les festes, la calor 
i el cansament pel desgast fet 
a la primera van passar factura. 
Els visitants, aprofitant dues ba-
dades defensives nostres en 10 
minuts van empatar a dos. Tot 
i intentar-ho els dos equips, el 
marcador ja no es va moure”. 
Florin, del Camarles: “la primera 
part fou per oblidar, l’equip no va 
estar a l’altura. El Tivenys va sor-
tir a per totes i nosaltres no. Ells 
van disposar de moltes ocasions 
de gol, fent-ne dos, i nosaltres 
quasi que no vam passar del mig 
del camp. El descans ens va anar 
bé, vam corregir, vam fer 3 can-
vis i vam parlar que havíem de 
canviar canviar L’actitud. I així va 
ser. Vam començar a guanyar els 

Triomf del Catalònia B, contra el 
filial de l’Ametlla. Dani Fernan-
dez, tècnic del Cata: “vam tenir 
un inici molt intens, amb prota-
gonisme amb pilota. I poc a poc 
vam generar ocasions, fent l’1-0 
Bonet. El partit amb els minuts es 
va igualar i ja vam perdre el con-
trol que havíem tingut. I l’Ametlla 
va progressar. A la represa, ar-
ran d’una pèrdua en una jugada 
en què no hi podia haver-hi llei 
de l’avantatge, ens van empatar, 
Vam reaccionar i vam recuperar 
el domini, tenint més calma. Vam 
tornar a arribar a l’àrea rival. I, en 
una acció desafortunada d’un 
defensa visitant en què la pilota li 
va tocar a la mà, es va xiular pe-
nal que Dani va transformar. Amb 
el 2-1, vam insistir i vam disposar 
d’un altre penal que el seu porter 
va aturar. Llavors l’Ametlla es va 
abocar. L’equip va estar ben col.

JESÚS I MARIA C, 3
ALDEANA B, 1
Primera victòria del Jesús i Maria 
C, en el seu debut. David Torres, 
tècnic del J i Maria C: “va ser un 
partit bonic, amb alternatives 
contra un rival que va ser molt 
complicat. Penso que serà dels 
que s’hauran de tenir en compte 
a la categoria. La primera mei-
tat va ser igualada, amb molt de 
ritme  i anades i tornades. A la 
represa ells es van avançar amb 
el 0-1. A partir d’aquí, vam reac-
cionar i la resta del partit va ser 
nostra. Iker va empatar, Ferran va 
marcar el 2-1 i Pino va fer el 3-1 
en jugades d’elaboració ràpida, 
amb recuperacions després de 
pèrdues i arribades continues. 
Molt content dels nois. Molta jo-
ventut, amb dos juvenils, i moltes 
ganes. Competirem cada setma-
na i ho farem el millor possible”. 
Per la seua part, Rafel Estorach, 
tècnic de l’Aldeana: “el partit va 
començar bé, ben posats i els 
primers 25 minuts vam tenir do-
mini de pilota i control del joc, 
generant un parell d’ocasions i 
fent el 0-1. A partir del minut 30 
ells van començar a tenir més 
pilota i en segones jugades van 
poder dominar més el joc. A la 
represa, vam intentar rectifi-
car peròò el J i Maria va seguir 
dominant, sent més intens en 
els duel. No obstant, Edmon va 
marcar el 0-1. No obstant, poc 
després en una acció en què 
vam estar febles, i no vam ser 
contudents. Ens van empatar 
i després indecisió del porter i 
més tard un malentès van com-
portar el 3-1, ells sent més supe-
riors i guanyant merescudament. 
Ens hem de posar les piles i ser 
més competitius en una catego-
ria que serà exigent”.  

locat i va defensar bé, però no va 
traure profit de les contres”
Al minut 94 ensurt greu quan el 
local Josep Carbó “va caure lesi-
onat de gravetat quan va traure 
amb el cap una pilota quan el 
jugador rival, que no el va veure 
en cap moment,  anava a fer una 
xilena. Però enlloc de la pilota va 
contactar amb el cap de Josep i 
això va suposar-li un cop al front, 
dalt de l’ull”. El jugador jesusenc 
va ser assistit i va ser traslladat a 
l’Hospital i d’allí a Tarragona on 
dimarts estava ingressat a l’es-
pera de la intervenció, amb una 
fractura al frontal. “Des d’aquí el 
màxim suport de tots”, deia Dani. 
Jordi Subirats ‘To’, mister de 
l’Ametlla B: “va ser un partit més 
dominat pel Catalònia. Ens va 
costar adaptar-nos. I ells van sor-
tir més intensos. Ens van fer l’1-0, 
tenint altres ocasions. Els darrers 
deu minuts de la primera meitat 
vam poder igualar el partit. A la 
segona part vam empatar, gau-
dint d’una ocasió amb tret d’Alex. 
Però el Catalònia va recuperar el 
domini del partit i en dues acci-
ons ens van xiular dos penals. Un 
fou el 2-1 i l’altre el va aturar Àlex. 
Vam intentar-ho però no vam 
poder empatar, arribant a l’afegit 
la jugada en què Kalisi va intentar 
fer una xilena i va contactar amb 
el cap d’un defensa del Catalònia 
que va sofrir una fractura. Desit-
jar des de la Cala una ràpida re-
cuperació de la intervenció i que 
aviat pugui tornar a jugar”. 

duels i vam jugar a camp con-
trari tota la segona part. En 10 
minuts ja vam empatar. Vam te-
nir el partit controlat, molt forts 
defensivament, sense donar op-
cions com a la primera part i vam 
disposar de més ocasions de gol 
i un gol anul.lat al min 90 inexpli-
cablement. Bona reacció”.

AMPOSTA B, 10
SANT JAUME, 3
A l’Amposta li va costar però 3 
gols en 8 minuts, abans del des-
cans, van decidir un partit que 
no va tenir més història. Cano, 
tècnic de l’Amposta: “no vam 
començar bé. Tot i tenir un parell 
d’opcions, no jugàvem amb la 
intensitat adequada. Ens va cos-
tar adaptar-nos, sent el primer 
partit i en una categoria que ja 
vaig comunicar que és molt més 
complicada. També dir que en el 
darrer partit de la pretemporada 
van haver 3 lesions i d’entrada 
vam haver de fer retocs. A més, 
ens vam trobar amb un gol en 
contra. Vam reaccionar una mica 
però amb el 3-1, arran d’una una 
indecisió nostra,  ens van fer el 
3-2. Posteriorment, vam parlar 
de posar-nos dins de la confron-
tació i l’equip va fer-ho i abans 
del descans va sentenciar amb 3 
gols més. Llavors sí que les oca-
sions van anar arribant i també 
els gols. Vam fer canvis i l’impor-
tant va ser començar sumant 3 
punts i més amb els dos partits 
seguits que tenim fora, Alcanar i 
Pinell”. 

sortir amb convicció per un gol 
que ens posés al partit. Però del 
2-1 amb un remat al travesser 
d’Adrià es va passar a la jugada 
següent al 3-0. Sergi va fallar un 
penal i després l’arbitre ens va 
anular un gol per un fora de joc 
inexistent que hagués pogut ser 
el 3-1 que a falta de 20’ hauria 
pogut canviar una mica el partit. 
Al temps afegit el Pinell, aprofi-
tant un altre error defensiu de 
l’Alcanar, va fer el 4-0 definitiu”.

sitant, ens vam abocar a l’atac 
tenint ocasions i remuntant 
amb un gol al minut 95. Bon 
inici sumant tres punts que ani-
ran molt bé per la confiança”.  
Laura Matamoros, entrenadora 
de la Galera: “vam arribar amb 
ganes al primer partit després 
d’una bona pretemporada. Es-
tàvem il.lusionats, havent tre-
ballat com  tocava. Tot i això 
vam començar indecisos. Entre 
el vent en contra i la seua pres-
sió, no podíem progressar. Poc 
a poc i al principi de la segona ja 
vam estar molt més posats, amb 
el vent  a favor. Però les deci-
sions arbitrals van començar a 
ser, per natros, desiguals. Vam 
marcar del penal el 0-1. Però a 
partir d’aquí, tot es va accentu-
ar molt més.  Van haver-hi unes 
mans del porter local fora de 
l’àrea i ni es van contemplar. 
Cada falta que vam fer natros 
era una targeta groga. I així ens 
vam quedar amb deu, de forma 
bastant rigorosa. Amb deu i en 
un camp gran vam acusar-ho i 
ells van apretar. I van empatar, 
pensem que va ser una jugada 
d’uns 3 metres en fora de joc. 
Vam seguir però ells van pres-
sionar dalt i a l’últim minut, amb 
un altre gol en un bastant pro-
bable fora de joc, ens van fer el 
2-1. Amb tot plegat, es va tirar 
per terra el treball, quan un punt 
el mereixiem i era just. La veritat 
és que és bastant difícil treballar 
així”.
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BY JOAQUIN CELMA

HANDBOL
Derrota per la mínima a 

Sant Vicenç

HANDBOL

El sènior masculí del Centre 
d’Esports Tortosa va perdre a 
la pista del Cambrils (33-26). 
Els tortosins s’han presentat 
amb un equip amb moltes 
baixes, jugant amb 8 jugadors 
de camps (dels quals un juve-
nil de reforç) i dos porters. El 
partit es va igualar a la represa 
però avançada la mateixa els 
locals van agafar un avantat-
ge que ja  va determinar.
El juvenil masculí va sumar 
una derrota a domicili, con-
tra el S Vicent (30-31), en un 
partit irregular i un final emo-
cionant. El juvenil femení va 
guanyar en la segona jorna-
da, a la pista del el S. Vicenç B 
(23-34), imposant-se des de 
l’inici del duel. 
El cadet masculí va perdre a 
la pista del Vendrell per 40-
35, on va acusar el dèficit 
ofensiu dels darrers minuts 
del primer temps. L’infantil 
masculí va caure a la pista 
del Castelldefels (31-23) i el 
femení va superar el Vilanova 
per 36-3.

Derrota per la mínima de l‘Hand-
bol Amposta de Divisió d’Honor 
Plata a la pista del Sant Vicenç 
(25-24). El Sant Vicenç va sortir 
més endollat, obtenint un par-
cial de 4-1 als cinc minuts, i va 
continuar dominant l’encontre 
fins quan faltaven cinc minuts 
pel descans (12-8), llavors l’Am-
posta va reaccionar arribant al 
descans amb el marcador favo-
rable a les locals (13-11).
A la represa l’Amposta, més 
efectiu en atac i ferm en de-

fensa, va posar-se per davant al 
marcador (23-24) quan faltaven 
sis minuts. Els darrers instants 
de l’encontre van estar condi-
cionats per la rigorosa exclusió 
de Rut Pagà, deixant a l’Ampos-
ta dos dels cinc minuts restants, 
amb inferioritat numèrica. A més 
a més, es van cometre errors 
ofensius en el darrer tram de 
partit, quan les locals van estar 
més encertades. Demà dissabte 
(19h) visitarà al pavelló d’esports 
d’Amposta l’Handbol Mataró.

Centre 
Esports Tortosa

Club Volei Roquetes

A la Lliga catalana femenina, 
l’Ascó va vèncer amb solvèn-
cia al Vilanova del Camí, per 
37-29. Primera victòria en 
aquesta temporada de l’equip 
riberenc, en les 3 jornades dis-
putades.  
Per la seua part, a la prime-
ra catalana, l’Handbol Club 
Ampolla va guanyar a la pista 
de l’Igualada (24-26), victòria 
molt valuosa per a un equip 
que va desplaçar-se amb no-
més 9 jugadores. Les noies 
d’Agustí Calbet han guanyat 
els dos partits disputats. Un 
gran inici, tenint en compte 
que estrenen categoria.   
Per la seua part,  l’Handbol 
Club Perelló va perdre en la 
seua visita a la pista de l’OAR 
Gràcia B, per 35-21. 
En la propera jornada, que 
serà la tercera, l’Ampolla ju-
garà a la seua pista contra el 
Club Handbol Sant Cugat. 
El Perelló descansarà en la 
propera jornada.
El derbi entre l’Ampolla i el 
Perelló es disputarà el cap de 
setmana del 22/23 d’octubre. 
Primer es jugarà a les instal.
lacions Esportives Jordi Pitar-
que de l’Ampolla. 

El pilot de 
Gandesa 
Àlex Puey 

s’imposa en la 
tercera prova 

de l’estatal 
d’Enduro

La tercera prova del Campi-
onat d’Espanya d’Enduro es 
va celebrar el cap de setmana 
passat a Gironella. Després 
de la cita d’Infiest, on l’herba, 
el terreny humit i relliscós i la 
pluja solen ser protagonistes 
i ho van ser l’última vegada 
que el nacional d’Enduro va 
fer-se allí, en aquesta ocasió 
els pilots es van trobar amb 
una cursa de característiques 
diferents, però igualment in-
teressant.
Al Junior 125cc va guanyar el 
pilot gandesà Àlex Puey; Lluís 
Gonfaus va fer segon i Aleix 
Saumell tercer. Al Trofeu Naci-
onal Júnior Yago Domínguez, 
Marc Truyols i Pablo García 
foren els protagonistes.

Handbol 
Femení

Resultats dels equips del CV 
Roquetes en la jornada. Der-
rota del sènior masculí B del 
CV Roquetes a la pista de l’Au-
la Volei (3-1). Victòria del ca-
det masculí blanc (3-1) contra  
el CV Salou.
Derrota ajustada del cadet 
masculí blau (2-3) contra el 
CV Vall-hebron.
El sènior femení va guanyar 
(3-0) al CV Cubelles.
Victòria del juvenil masculí (3-

0) contra CEV Tprredembarra.
L’infantil masculí va guanyar 
(1-3) a la pista Màgic Volei de 
Viladecans. L’infantil femení 
Blau va perdre (0-3) contra 
el CV Sant i Sant Pau. Victòria 
del juvenil femení (3-0) contra 
el CV Salou. També contra el 
CV Salou, victòria  del cadet 
femení (3-0). Així mateix, L’in-
fantil femení Blanc va superar 
(3-0) el Salou. Info i foto del 
juvenil femení: CV Roquetes.

** Lliga Terres de l’Ebre 
futbol 7. 1 jornada

Perelló-Arnes 3-0
Femení Alcanar-R Bítem 8-0
Campredó-Olimpic 3-1
La Plana-J i Maria sus
Tortosa-Ampolla 13-1
Amposta-Rapitenca ajornat
Roquetenc-La Cava 5-1

** El proper cap de setmana 
comença la lliga de Segona 
divisió.

Al grup 1, els partits són els se-
güents:

Gandesa-Terres de Lleida
Cambrils U-Castellseràs
Reus de Tota la Vida-Esc Base 
Vendrell
Canyelles-Aldeana
S Salvador-FC Tarraco
Esc F Base Calafell-Nàstic de 
Tarragona

** Juvenil primera divisió

En la primera jornada, l’equip 
de Futbol Formatiu va perdre 
per 5-0 al camp del Pallejà.
En la propera, demà dissabte, 
rebrà a l’Igualada, al camp de 
Camarles.

Futbol femení

1 jornada.

Aldeana-Rapitenca 0-3
Roquetenc-Canareu 4-1
Amposta-S Bàrbara 3-0
Alcanar-Vinaròs 4-2
Ametlla-Tortosa ajornat

Futbol
Veterans

TIVENYS
P  JUGADOR              PROCEDÈNCIA

BERNAT SALVADÓ
ERIC BARBERÀ
FRANCESC MONTOLIO
ABDUL
LEO ARTEAGA
XAVI PLATERO
ÀLEX FERNÁNDEZ
JORDI VICENTE ROIG
XAVI DE LA TORRE
JOSEP ALTADILL
FRANCESC PIÑOL
JOAN ADELL
JORDI SANZ
JOSE L AMADOR Chiqui
MIQUEL PIÑOL
MUSTA
ADAMA THIAM
JOAN MIQUEL PIÑOL
OMAR EL HAMDOUNI
PAU MAURI

POR
POR
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
M
M
M
M
DAV
DAV
DAV
DAV
DAV

INACTIU
5
2

INACTIU
INACTIU

2
4
7
7
5
7
5
6
3
7

LA GALERA
3
6
2
5

S JAUME
P  JUGADOR              PROCEDÈNCIA

JAVI BENITO
RUBEN RIPOLLES
ENRIQUE FORCADELL
JOAN CIARDELLA
JAUME NAVARRO
ALBERT PAGA
SERGI GOMEZ
NAIM PINZA
AITOR GILABERT
CARLOS PEREZ
ROGER CASANOVA
IBRAHIM
JAITEH JANKO
ADRIA ABELLA
ALEX BALAGUE
EMILO FLORES
SERGI SOLA
ADRIA ABREDO
ARIEL LOPEZ
JAUME FRANCH

POR
POR
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
M
M
M
M
M
M
DAV
DAV
DAV
DAV
DAV
DAV

4
2
2
3
2
2

INACTIU
S JAUME

3
LA CAVA
INACTIU
INACTIU
INACTIU
FALSET

2
2
2

LA CAVA
INACTIU
INACTIU

Especial avui 

dels equips de 

Quarta catalana 

ebrenca. Cel-

ma el presenta 

a la plana 20. En 

aquesta, la 21,  

es completa la 

informació amb 

les plantilles de 

Sant Jaume, Ti-

venys i Jesús i 

Maria C. 

La setmana pas-

sada ja vam pu-

blicar el calen-

dari i la secció es 

veu complenta-

da amb les crò-

niques de la pri-

mera jornada.

AARON GARCIA
ADRIA RUBIALES
AMINE RHOULI
IKER FRANCH
JUAN CARLOS SANCHEZ
LLUIS PINO
MANEL SANCUEZ
MARC OLIVER
MARC PARDO
MAXIM FUMADO
MOURAD
PAU BENET

Jugadors que van jugar el primer partit, contra l’Aldeana B, 
dissabte passat

LES PLANTILLES DE QUARTA

JESÚS I 
MARIA C
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CROQUETES 
D'ARRÒS I OU

INGREDIENTS (4 PORCIONS):  
• 500 g d’Arròs Montsià Eco
1000 ml d'aigua
3 rovells d'ou
100 g de formatge parmesà
30 g de llard
300 g de salsa bolonyesa
75 g de pèsols
100 g de formatge mozzarella
Sal, Pebre, Safrà, Ou, Pa ratllat, 
Oli per fregir

PREPARACIÓ:
En una olla posar a bullir l'aigua. 

Quan trenqui el bull, afegir una 

mica de sal i l'arròs. Coure a foc 

mitjà fins que estigui llest i s'ha-

gi evaporat tota l'aigua. Quedarà 

un arròs tendre i una mica "en-

ganxós". Mentre l'arròs va fent, 

en una olla petita escalfar un ra-

jolí d'aigua amb el safrà. Portar a 

ebullició i apagar el foc. Quan l'ai-

gua de safrà estigui freda, afegir 

els rovells i remenar fins a inte-

grar-ho tot. Reservar. Quan l'arròs 

estigui llest, afegir la barreja de 

l'aigua de safrà i els rovells. Re-

menar fins que l'arròs absorbeixi 

el líquid.Afegir el llard fos i el for-

matge parmesà. Barrejar bé tots 

els ingredients. Abocar l'arròs 

en una safata i deixar refredar 

bé. Posar el farcit en bols dife-

rents per tenir-los a mà: els pè-

sols, la salsa bolonyesa i el for-

matge mozzarella tallat a daus. 

Per fer les croquetes cal esten-

dre l’arròs sobre la mà en forma 

de bol. Al mig del palmell de la 

mà posar el farcit: una mica de 

salsa, els pèsols i la mozzarella. 

Formar la croqueta. Passar les 

croquetes per l’ou batut i des-

prés per pa ratllat i fregir-les 

amb oli molt calent. Ja estaran 

a punt per gaudir-les!

Ideals per reinterpretar-les al vostre gust, fent servir ingredients que us 
hagin sobrat d'altres receptes, com pollastre, peix, verdures...

w
w

w
.e

b
re

xp
er

ie
n

ce
.c

at



23serveis DIARI MÉS EBRE • divendres 7 d'octubre / 2022

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)

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

ES VEN
APARTAMENT A 

AMPOSTA.
 2 HABITACIONS, 
1 BANY, CUINA, 

MENJADOR I TRASTER.

45.000 EUROS
645 888 266

112

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

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

A la feina pots 
sentir que una 
persona et té una 
mica d'enveja. No 
reaccions a les seves 
provocacions. En 
l'amor, si no trobes 
qui t'agradi, obre't a 
perfils diferents.

aquari
21/01 al 19/02

Cerques persones 
com tu per sentir-te 
recolzat i en aquesta 
recerca, faràs alguna 
nova amistat. Si vius 
en una comunitat 
de veïns, dies de re-
unions per resoldre 
problemes.

sagitari
23/11 al 21/12

El sector laboral 
tendeix a fer-se més 
estable. Si et sents 
una mica sol, surt 
més de casa. Una 
escapada de cap de 
setmana, t'anirà bé 
per veure les coses 
d'una altra manera.

escorpí
24/10 al 22/11

Si tens parella, la 
temptació pot sorgir 
i hauràs de fer un 
esforç per no come-
tre una infidelitat. Si 
estàs negociant un 
assumpte econòmic 
o legal, tot apunta a 
favor teu.

balança
24/09 al 23/10

Tens més ganes 
de sortir i de fer 
activitats diverses. Si 
no tens parella, pots 
conèixer algú interes-
sant en el transcurs 
d'un viatge o en un 
dels desplaçaments 
habituals.

àries
21/03 al 20/04

La tensió de Mercuri 
amb Mart, avisa que 
has de practicar la 
prudència verbal i 
comptar fins a deu 
davant les provo-
cacions. Imaginació 
desbordant. Estàs 
força creatiu.

cranc
22/06 al 23/07

La Lluna Creixent 
acompanya el que 
t'hagis proposat dur 
a terme. Amb la pa-
rella, torna un tema, 
pendent. Si tens ger-
mans, us trobeu per 
resoldre una qüestió 
familiar.

verge
24/08 al 23/09

Amb Mercuri directe 
s'ha acabat el temps 
dels dubtes. Si no 
gosaves iniciar un 
projecte laboral o 
quedar amb la per-
sona que t'agrada, 
sents que potser ha 
arribat el moment.

taure
21/04 al 21/05

Etapa que col·labora 
en la teva maduració. 
Has integrat les da-
rreres experiències 
i n'has après molt. 
Més despeses en 
plaers o en donar-te 
algun homenatge al 
restaurant.

peixos
20/02 al 20/03

Pots haver tingut 
un cop de sort en 
l'economia. No t'ho 
gastis tot, reserva 
diners pels mesos 
vinents. Una persona 
t'ha decebut. Aprèn 
de l'experiència i mira 
cap endavant.

lleó
24/07 al 23/08

El Sol, implicat en 
un trígon de l'ele-
ment Aire, inclina a 
viure un temps de 
més acció. El cap 
et va a mil per hora 
i tens moltes idees 
sobre com millorar 
el teu futur.

bessons
02/05 al 21/06

Segueixes una mica 
confús i parles amb 
algú del que et pre-
ocupa per aclarir-te. 
En l'amor, fas un pas 
endavant i et poses 
en contacte amb 
la persona del teu 
interès.

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

TORTOSA
CHICA

MADURITA
¿DESEAS TENER 

UNA CITA? 

613 272 066

JUBILACIÓN
Se alquila 

peluquería en 
Roquetes.

Toda equipada 
para trabajar sin 

Inversiones

645 888 266

TORTOSA
RELAX LATINAS

SERVICIOS A 
DOMICILIO 
Y HOTELES
24 HORAS

877 075 973

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu espai 

privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat
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