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‘Ars et Corpus’ vol crear ambients més 
relaxats per als pacients 

d’hemodiàlisi de l’Hospital de Jesús
 Els pacients que se sotmeten diàriament a tractaments 

d’hemodiàlisi a l’Hospital de Jesús, a Tortosa, poden fer més 
suportables les sessions de fins a quatre hores, a les quals s’han de 

sotmetre, amb concerts de música en directe.

                    P3
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Enhorabona! El Premi Nobel de 
Literatura atorgat per fi a una dona!

El Premi Nobel de 
Literatura 2022 ha estat 

atorgat a l'escriptora francesa 
Annie Ernaux, 82 anys, la 17a 
dona d'entre els 119 Premis 
Nobel de literatura atorgats.

És una recompensa ben me-
rescuda. Però, qui és Annie Er-
naux? És sens dubte una de 
les principals escriptores del 
nostre temps. Va recavar molt 
dins d'ella mateixa per treure 
tot lo que la va construir i la va 
destruir. A través de l'escriptu-
ra, va trobar la  seua  identitat. 
Nascuda  Annie  Duchesne  l'1 
de setembre de 1940 en una 
família modesta a Norman-
dia, Annie va començar com a 
professora de literatura, abans 
d'embarcar-se a escriure el 
1974. Després de deu anys, 
va rebre el  Prix  Renaudot  per 
La  Place. Van seguir una vin-
tena de títols, sovint autobio-
gràfics o d'autoficció, ja que 
se la considera com la que mi-
llor domina la barreja: autobi-

ografia i ficció. Un gènere lite-
rari molt de moda avui en dia, 
però que  Annie  Ernaux  ex-
plora des de fa cinquanta 
anys.  Ernaux  sempre ha con-
reat i ensenyat un estil d'es-
criptura neutral i objectiu que, 
segons les seves paraules, "ni 
valora ni devalua els fets ex-
plicats".  Ernaux  és introspec-
ció, és capaç de plasmar, amb 
una finíssima anàlisi, les arrels 
de cadascú i de fer un estudi 
precís de la condició huma-

EDITORIAL

na, especialment en entorns 
desfavorits. La seva escriptu-
ra està desproveïda d'emoci-
ons, és una escriptura neutra, 
sense judici, sense metàfora, 
sense comparació romàntica, 
objectiva, que ni valora ni de-
valua els fets relatats perquè 
està en consonància.
Escriptura freda, han dit al-
guns crítics. No: escriptura 
correcta. Del qui no oblida 
res de lo que configura la vida 
quotidiana de les persones.

Vaig tenir la sort, durant 
les  meues  vacances d'agost, 
de fer una escapada al Festi-
val Intime de Namur, Bèlgica, 
on es projectava la pel·lícu-
la "Les  Années  Super 8" que 
ella acabava de fer amb el seu 
fill David  Ernaux-.  Briot. Re-
cordo que va comentar "No 
m'imagino la meva vida sense 
escriure; és un vincle massa 
proper que està fora del meu 
control".
Aquest Nobel, per a ella, és 
la recompensa d'una carrera, 
i, com no, 10 milions de coro-
nes sueques (és a dir, 922.000 
€) que li donaran el 10 de de-
sembre. Però també és una 
mirada per a totes les dones.
Felicitats a l'editorial Angle i a 
la traductora Valèria  Gaillard, 
que han posat a l'abast en ca-
talà quatre obres d'Annie  Er-
naux: La novel·la Els anys, 
considerada la seva obra mes-
tra, Memòria de noia, i tot just 
aquest setembre L'esdeveni-
ment i Pura passió.

CODITA demana que les infermeres de primària i d’urgències 
estiguin formades sobre prevenció de suïcidis

En el context del Dia Mundial 
de la Salut Mental, dilluns 10 

d'octubre.

• Per cada persona que mor 
per suïcidi, unes altres vint ho 
han intentat.
• Els intents de suïcidi són de 
dues a quatre vegades més 
freqüents en dones però els 
homes quan ho intenten, uti-
litzen mètodes més letals. 

“Sabem que entre un 80 i un 90% 

dels suïcidis estan precedits d’un 

problema de salut mental”  ex-

plica la Dra. Georgina Casanova, 

infermera de CODITA, experta en 

salut mental i suïcidi, i Sotsdirec-

tora del Campus Terres de l’Ebre 

de la Universitat Rovira i Virgili.

Segons dades de la OMS existeix 

un ampli ventall de factors de risc 

de suïcidi, que es classifiquen en: 

sistèmic i socials, relacionals i indi-

viduals. El sentiment d’aïllament, 

soledat i falta de suport social, 

conflictes en les relacions, dis-

putes o pèrdues son considerats 

factors de risc relacional i cal que 

siguin tinguts en compte. D’altra 

banda, a nivell individual, sovint el 

suïcidi va acompanyat d’una 

afectació de la salut mental prè-

via, com pot ser la depressió major 

o el trastorn per abús de substàn-

cies, especialment l’alcohol, tam-

bé  alguns trets de la personalitat, 

com la impulsivitat o el perfeccio-

nisme i un dels més importants, els 

intents anteriors, i és que, com 

explica la Dra. Casanova, inferme-

ra de CODITA “per cada persona 

que mor per suïcidi, unes altres 

vint ho han intentat. I sabem que 

els intents de suïcidi són de dues 

a quatre vegades més freqüents 

en dones però els homes quan ho 

intenten, utilitzen mètodes més 

letals. Per tant, tot plegat s’ha de 

tenir en compte quan estem davant 

d’una persona que acudeix al siste-

ma sanitari buscant ajuda”.

I aquí és indiscutible que les  infer-

meres de salut mental tenen les 

eines, la formació i l’experiència 

per acompanyar a les persones 

que han portat a terme una con-

ducta suïcida però sovint, es troben 

que el temps per a fer la consulta 

és poc i el nombre de pacients res-

pecte al nombre d’infermeres és 

alt. Per tant, “el que falten son re-

cursos humans, però no només en 

salut mental, sinó que falten infer-

meres per tot arreu. A Tarragona 

província ens faltarien unes 3.000 

infermeres més¹.  I alhora sabem 

que hauríem de comptar amb les 

infermeres de diferents nivells as-

sistencials, especialment amb les 

d’Atenció Primària i d’Urgències, 

on poden desenvolupar un paper 

fonamental en la detecció de les 

persones que presenten algun tipus 

de conducta suïcida. Ara bé, neces-

sitem que aquestes infermeres es-

tiguin formades i tinguin les eines i 

competències necessàries per a fer 

aquesta intervenció²”, explica Dra. 

Georgina Casanova.

El suïcidi és un fenomen multi-

factorial, i no hi ha una resposta 

única al perquè una persona deci-

deix posar fi a la seva vida, malgrat 

saber que hi ha alguns factors de 

risc o precipitants sobre els que es 

pot actuar i també, que existeixen 

uns factors protectors que cal te-

nir en compte a l’hora de abordar 

a la persona, per tal de potenci-

ar-los.    En aquest sentit, per Dra. 

Georgina Casanova, infermera de 

CODITA i Sotsdirectora del Campus 

Terres de l’Ebre de la URV cal “re-

cordar que  les persones que pen-

sen en el suïcidi, sovint no tenen 

clar que vulguin morir, però sí que 

volen deixar de patir, i això cobra 

encara més importància amb els 

adolescents i joves. Per tot plegat, 

és important que puguin expressar 

les seves emocions, i puguin ser 

acompanyats, si cal per un pro-

fessional”.
 

Suïcidis a la província
de Tarragona

L’any 2020 van haver 82 suïcidis a 

Tarragona província, 62 d'homes 

i 20 de dones. Això va suposar 

un increment del 36% respecte 

2019³.   Segurament “la pandè-

mia  hagi estat un motiu afegit 

i  hagi influït en l’augment dels 

casos de suïcidi. La pandèmia ha 

tingut conseqüències negatives 

sobre la salut mental de les per-

sones, empitjorant els problemes 

anteriorment instaurats i preci-

pitant-ne de nous en persones 

vulnerables o amb factors de risc” 

explica Georgina Casanova.

Segons dades del Departament 

de salut⁴, del total d’episodis 

de  conducta suïcida  que hi ha 

hagut els darrers anys, les dones 

representen el 64,6% de casos, 

havent-hi un pic d’episodis entre 

els 12 i els 20 anys. Pel que fa a 

l’edat,  el 15,1% dels episodis de 

conducta suïcida són protago-

nitzats per menors d’edat.

 

Finalment, recordar que un infor-

me del darrer juliol⁵ on s’analitza 

la mortalitat a Catalunya de l’any 

2020,  el suïcidi es la primera 

causa de mort en dones d’entre 

15 a 34 anys, i en els homes entre 

els 15 als 44 anys.
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Els pacients que se sotmeten diàriament 
a tractaments d’hemodiàlisi a l’Hospi-
tal de Jesús, a Tortosa, poden fer més 
suportables les sessions de fins a qua-
tre hores a les quals s’han de sotmetre 
amb concerts de música en directe. El 
projecte Ars et Corpus, que funciona 
fa temps en unitats oncològiques de 
Tarragona i Reus, s’estén ara també per 
primer cop a les persones que durant 
tres o quatre cops a la setmana han de 
passar per l’hemodiàlisi. Aquest dijous, 
un duet format per un guitarrista i un 
violoncel·lista els han interpretat diver-
ses peces. L’objectiu és aconseguir un 
ambient més relaxat i optimista entre 
els pacients per fer front a les llargues 
sessions. “Et fa passar millor el tems 
aquí”, admet Sara Moratalla, una de les 

pacients.
Amb aquesta idea, la introducció de 
música en directe durant aquestes ses-
sions pretén fer més digerible el tràngol 
diari. Ho reconeix la mateixa Moratalla, 
que des de fa tres anys és pacient del 
servei: hi ve quatre cops a la setmana 
en sessions de fins a cinc hores. “És el 
primer cop que ens porten música. Em 
sembla molt xulo”, confessa. Relata que 
la iniciativa va ser molt ben rebuda per 
ella i els seus companys de tractament. 
“Estàvem emocionats. És una experièn-
cia molt bonica i els músics són molt 
bons”, afegeix. Els concerts han co-
mençat aquest dijous. Se’n fan quatre al 
matí i quatre més a la tarda. Es repetiran 
dimecres vinent per poder arribar a la 
totalitat dels pacients. (ACN)

POLÍTICA
Albert Salvadó: “els canvis al Govern no tindran efectes 

negatius per als projectes engegats al territori”
Arran del trencament del Go-
vern, el Delegat a l’Ebre, Al-
bert Salvadó, ha mostrat el 
seu convenciment que els 
projectes que ara estan en 
marxa a les comarques ebren-
ques, continuaran endavant. 
“D’afectació negativa no té 
perquè haver-n’hi cap pel 
que fa a les polítiques i pro-
jectes que tenim desplegats. 
Els projectes més importants, 
com ara la protecció del Del-
ta, la reserva de la biosfera, el 
Fons de Transició Nuclear, les 
polítiques d’increment de re-
gadius, i tants altres que hi te-
nim desplegats continuaran, 
així com l’Hospital de Tortosa. 
Seguirem impulsant-los, com 
no pot ser de cap altra ma-
nera”. Un aspecte important i 
que pot influir en tots aquests 
plans és la possibilitat que hi 
hagi una pròrroga pressupos-
tària en el cas que els comp-
tes de la Generalitat no es 

poguessin aprovar. El delegat 
opina que “el que més ens 
preocupa, per estar vinculat 
al pressupost, és el Fons de 
Transició Nuclear, però si hi ha 
un pròrroga, ja tenim previst 
poder disposar igualment del 
fons nuclear; per tant, en este 
sentit no estaríem més pena-
litzats ni menys que la res-
ta de territoris del país”.  Tot 
i aquesta precaució, Salvadó 
opina que és massa d’hora per 
pensar en el pitjor i també per 
creure que una pròrroga pres-
supostària podria afectar ne-
gativament alguns projectes 
de l’Ebre.  
Una altra de les repercussions 
del trencament del govern és 
el canvi dels càrrecs territori-
als dels distints departaments 
que fins ara estaven en mans 
de Junts. El delegat diu que 
abans que s’acabi octubre ja 
hi haurà nous titulars. “Jo crec 
que en un termini prudent 

d’este mes d’octubre acaba-
rem de resoldre els nomena-
ments dels directors i directo-
res dels serveis territorials. El 
que ha de fer cada conseller, 
juntament amb el territori, és 
que siguin persones que do-
nin confiança suficient i tam-
bé estiguin alineades amb 
l’ambició d’este nou govern”. 
D’altra banda, i com a prime-
ra decisió significativa, a partir 

El trencament del 
govern comportarà el 

relleu dels càrrecs 
territorials dels 

departaments que 
fins ara estaven en 

mans de Junts

d’ara l’Institut per al Desenvo-
lupament de les Comarques 
de l’Ebre passarà a mans del 
Departament d’Empresa. “El 
fet que l’IDECE passi al De-
partament d’Empresa és una 
bona oportunitat. Feia temps 
que el debat estava al damunt 

de la taula i personalment crec 
que és una molt bona deci-
sió. En l’escenari dels Fons de 
Transició Nuclear jo crec que 
l’IDECE pot ser una palanca 
molt positiva en este sentit. I 
què millor que fer-ho des del 
Departament d’Empresa”.   

El delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Albert Salvadó.

Concerts en directe amenitzen els 
tractaments a pacients 

d’hemodiàlisi de l’Hospital de Jesús
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Fira de la Clementina,  
des d’avui i fins diumenge

Des d’avui divendres i fins 
diumenge, Bítem viurà la tret-
zena Fira de la Clementina. 
D’esta manera, l’EMD recu-
pera un esdeveniment que 
no s’havia pogut dur a ter-
me des de l’edició del 2019 i 
que ara arriba amb una forta 
embranzida. Ho demostra el 
gran nombre d’expositors que 
ompliran el recinte firal de Bí-
tem: 38 estands en els quals 
tindran un paper protagonista 
les empreses del poble que 
es dediquen a la producció, 

BITEM

** ELS MOSSOS han detingut un veí de Tortosa a qui atribueixen, presumpta-
ment, onze robatoris dels diners de l’interior de màquines de venda automà-
tica de menjar i begudes situades en establiments oberts a la via pública de la 
mateixa ciutat i de la veïna població de Roquetes.

** LA POLICIA LOCAL enxampa dos persones , veïns de Vinaròs, furtant gar-
rofes en una finca de Jesús. Malgrat l’intent de fugida, els agents les van poder 
detindre amb uns 50 kg de garrofes preparats en cabassos per emportar-se. 
Amb tot, es calcula que ja s’haurien pogut emportar mig centenar de kg més.

** TORTOSA instal·la més de 100 nous aparcaments en forma d’U i amplia el 
nombre d’estacionaments per a bicicletes. Els nous elements s’han ubicat al 
voltant d’equipaments educatius, culturals o esportius, per a afavorir l’apar-
cament a persones usuàries de bicis o patinets.

** EL VATICÀ nomena el bisbe de Tortosa, Enrique Benavent, nou arquebisbe 
de València. El prelat mantindrà el càrrec a la seva actual diòcesi fins la presa 
de possessió, el 10 de desembre.

** AVUI DIVENDRES, a les 16.30 h, l’Ajuntament inaugura el nou espai per 
al dol gestacional, neonatal i perinatal que ha habilitat al cementeri de Sant 
Llàtzer. 

** DEMÀ DISSABTE, coincidint amb el dia que va ser afusellat, enguany farà 
82 anys, tindrà lloc l’acte d’homenatge a la figura del president de la Gene-
ralitat Lluís Companys. A les 10 h, al parc que porta el seu nom a Ferreries.

** DIMARTS es va dur a terme una jornada empresarial a Tortosa per a donar 
a conèixer el programa Invulnerables. L’objectiu és incentivar que persones 
en situació de vulnerabilitat tinguen oportunitats per a desenvolupar-se so-
ciolaboralment.

** A CEL OBERT FESTIVAL. Durant el cap de setmana passat, 15 patis interiors 
d’edificis singulars de la ciutat van acollir obres que enguany van tenir el ritme 
com a fil conductor, coincidint amb l’Any Pedrell.

comercialització i exportació 
de la clementina, però que 
també comptarà amb un bon 
nombre d’entitats de Bítem, 
que podran mostrar la seua 
activitat en el marc de la fira. 
Demà dissabte al matí tindrà 
lloc la inauguració oficial, a 
partir de les 11 h. Anirà a càr-
rec de dos representants del 
món de la pagesia local que 
pertanyen a dos generacions 
de pagesos de la mateixa nis-
saga: Joaquín Giné Gala i Jo-
aquín Giné Espuny.

La Policia Local intercepta 24 plantes de 
marihuana en una finca agrícola 

La Policia Local de Tortosa ha 
desmantellat una nova planta-
ció de marihuana en una fin-
ca de Tortosa, al camí Mas de 
l’Espluga. Els agents van apro-
par-se a la finca alertats per un 
possible furt de garrofes i van 
sentir una forta olor de ma-
rihuana. 
En fer una recerca per la zona 
van trobar un total de 24 plan-
tes de marihuana en tres zones 
diferents de la finca, així com 
aigua i mànegues de reg. 
Les 24 plantes tenien una mida 
gran i en total fan 40 kg de pes. 
La Policia Local va identificar el 

SUCCESSOS

titular de la finca, a qui atribu-
eix un delicte contra la salut 
pública.

Al camí Mas de 
l’Espluga

La segona edició del festival Ar-
tèria Tortosa amplia el nombre 
d’escenaris, propostes artístiques 
i durada. Des d’ahir dijous i fins 
diumenge, a Tortosa hi conviuen 
propostes artístiques que faran 
interactuar camps com la dansa, 
el teatre, la natura, la ciència o la 

tecnologia. És la proposta que 
fa Artèria, el festival multidisci-
plinari d’arts escèniques dirigit 
pel ballarí i coreògraf Rober-
to Olivan. Artèria torna amb 
un programa que inclou més 
espectacles, nous emplaça-
ments. Més info plana 3.

Tortosa en 1 minut

Segona edició 
del festival 

Artèria Tortosa 
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L’Ajuntament facilita la 
compra de 2 embarcacions

L’Ajuntament ha atorgat una 
subvenció extraordinària de 
30.000 euros al Club Nàu-
tic Amposta per facilitar la 
compra de dos noves em-
barcacions. Una ajuda que 
contribuirà al fet que el club 
pugui continuar creixent tant 
en massa social com en re-
sultats. L’alcalde d’Amposta, 
Adam Tomàs, afirmava que 
la subvenció és un reconei-
xement a la tasca de l’enti-
tat: “Complim amb un dels 
compromisos adquirits amb 
el Club Nàutic Amposta en 
reconeixement de tota la fei-

CLUB NÀUTIC AMPOSTA

na que fan com a entitat, més 
enllà dels èxits esportius, pel 
fet de contribuir fomentant 
una societat ampostina més 
esportiva i cohesionada”. Per 
la seva part, el regidor d’Es-
ports, Marc Fornós, concre-
tava que “l’esport és un pilar 
molt important de la nostra 
ciutat i hem de cuidar als 
clubs que ens fan ser un refe-
rent com ciutat esportiva, per 
això aquesta és només una de 
les moltes aportacions que 
hem realitzat al Club Nàutic, 
igual que ho fem amb moltes 
altres entitats de la ciutat”.

Premi de Recerca de 
Batxillerat

El treball de matemàtiques 
“L’impacte de la Covid-19 a 
Amposta” de l’estudiant de 
l’Institut Ramon Berenguer 
IV Sara Flos Palacios ha estat 
reconegut amb el premi de 
Recerca de Batxillerat “Ciutat 
d’Amposta”. 
D’altra banda, aquest any tam-
bé s’ha premiat el treball “Ava-
luació de la tetrodotoxina en 
mostres del marisc del Delta 

CULTURA EDUARD SANCHIZ
‘Historias pequeñas’, el primer 
treball discogràfic en solitari 
d’Eduard Sanchiz. Demà dissabte 
15 d’octubre es presentarà a 
l’Auditori de la Unió Filharmòni-
ca d’Amposta.

ESPAIS VERDS
L’Ajuntament planta més de 
400 arbres i en reposa 270 en els 
últims tres anys. El sistema uti-
litzat en els espais verds respecta 
els cicles naturals de l’arbrat amb 
podes menys agressives. 

#FESTICAM22
El FesticAM va tornar a convertir 
Amposta en la capital de les arts 
en viu al carrer. Durant la novena 
edició es van programar una 
vintena d’espectacles, del 4 al 9 
d’octubre.

‘LA GRAN RIUADA’
Demà, presentació del Verkami 
del llibre ‘La gran riuada’, amb 
música en directe, taller de 
pintura i contacontes. 11.30 h al 
Casal municipal.

amposta

de l’Ebre” de Martina Tolós 
Campàs amb l’accèssit. 
En aquesta edició del certa-
men es van presentar cinc 
treballs, tots ells de l’Institut 
Ramon Berenguer IV, els par-
ticipants del qual van rebre un 
diploma en l’acte obert al pú-
blic que es va dur a terme el 
passat divendres dia 7 d’octu-
bre al saló de plens de l’Ajun-
tament.
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El nou Comitè de Cogestió de 
la Pesca del delta de l’Ebre s’ha 
constituït aquest dimarts amb 
l’objectiu de generar el mà-
xim benefici de l’aprofitament 
del recurs i alhora garantir la 
conservació de les espècies. 
L’organisme està format per 
representants de les confra-
ries del territori i d’entitats ci-
entífiques i de recerca. Amb 
la seva creació, s’inicia el pro-
cediment per a l’aprovació del 
futur Pla de gestió de la pesca 
professional al delta de l’Ebre. 
També assumirà la gestió 
conjunta de les pesqueres del 
tram baix del riu Ebre, de les 
seves llacunes - la Tancada, 
l’Encanyissada, el Canal Vell i 
les Olles-, i dels canals prove-
ïdors, així com de totes aque-
lles que puguin tenir lloc a les 
aigües somes de les badies 
del Fangar i els Alfacs. L’òrgan 
recollirà informació per regla-
mentar d’acord els paràmetres 
de gestió actuals, fonamentats 
en la sostenibilitat pesquera i 
ambiental i adaptabilitat.

DELTEBRE Constituït el 
nou Comitè de 
Cogestió de la 

Pesca del delta

Amb aquests dos 
nous punts, l’Ampolla 

disposarà de tres 
estacions de

recàrrega

L’AMPOLLA

L’Ajuntament de l’Ampolla ha 
instal·lat dues estacions de re-
càrrega de vehicles elèctrics, 
una semi ràpida AC de 22kW 
per a dos vehicles i una ràpida 
DC 44 KW i AC de 50KW també 
per a dos vehicles, a dos punts 
diferents del municipi. Una de 
les estacions està ubicada als 
aparcaments del carrer Bassa 
del Mig, davant de l’edifici de 
Motonàutica SAMA, a l’entrada 
principal del municipi, i l’altra 
es troba al pàrquing de la zona 
lúdica-esportiva. La instal·la-
ció, el manteniment i l’explo-
tació d’aquestes dues estaci-
ons va a càrrec de l’empresa 
Cargacoches SL, l’oferta de la 
qual va ser la guanyadora de 
la licitació que el consistori va 
publicar. El contracte té una
durada de 10 anys, prorroga-
bles a un màxim de cinc anys.
En el contracte s’especifica 
que l’empresa adjudicatària 
haurà d’abonar cada any a 

L’Ajuntament instal·la dues estacions de 
recàrrega de vehicles elèctrics

l’Ajuntament de l’Ampolla el 
10% de la facturació que ob-
tingui de l’explotació d’aques-
ta instal·lació.
Amb aquests dos nous punts, 
l’Ampolla disposarà de tres 
estacions de recàrrega de ve-
hicles elèctrics, la tercera està 
ubicada al port pesquer i és
titularitat de Ports de la Gene-
ralitat. “Aquesta acció posa de 
relleu un cop més la intenció 
del govern local d’apostar per 
un municipi més sostenible”,
explica Francesc Arasa, alcal-
de de l’Ampolla.

Josep Masanés, de Maó, i Joan Callau, de l’Ametlla, 
guanyadors dels premis Terra de Fang

Els premis literaris Terra de Fang 
han celebrat aquest any 2022 la 
seva vint-i-cinquena edició. Un 
aniversari, un quart de segle que, 
segons l’alcalde de Deltebre, 
Lluís Soler, “arriba amb un nou 
impuls a partir de la col·laboració 
que hem iniciat amb l’editorial 
Onada edicions i que ens ha de 
permetre seguir creant sinergies 
per enfortir uns premis que són 
referència de país”.
Els Terra de Fang es divideixen en 
dues categories: narrativa breu, 
on s’han presentat 19 obres, i 
poesia, on se n’han presentat 38.
El guanyador en la categoria de 
Narrativa Breu ha estat Josep 
Masanés Nogués, de Maó, amb 
l’obra “Funes, el meu nom és 
Toni Funes”.
Per altra banda, el guanyador de 
Poesia ha estat Joan Callau, de 
l’Ametlla de Mar, amb l’obra “Tota 
la claror”. Joan Carles González 
Pujalte, de Mataró, ha quedat fi-

nalista amb “Hotel Rimbaud”. La 
categoria d’autors i autores lo-
cals ha quedat deserta.
Les dues obres guanyadores, a 
banda del guardó de 1.000 €, 
s’editaran i es distribuiran a càr-
rec d’Onada edicions.
Amb motiu de la 25a edició dels 
Premis, enguany s’ha convidat 
als diferents autors de Deltebre 

que han estat guanyadors en les 
diferents modalitats del Terra de 
Fang. L’alcalde els hi ha agraït la 
seva “implicació en el desenvo-
lupament i en el foment cultural 
del municipi” així com també ha 
agraït a “totes les persones que, 
l’any 1997, gràcies a la seva idea, 
van fer possible que els premis 
comencessin a caminar”. 

Les dues obres 
guanyadores, a banda 
del guardó de 1.000 
euros, s’editaran i es 
distribuiran a càrrec 

d’Onada edicions

“Quatre benifalletencs als 
camps nazis”. Demà dissabte 
15, coincidint amb la com-
memoració dels 82 anys de 
l’assassinat del president Llu-
ís Companys, es podran se-
guir les diferents conferènci-
es programades. Diumenge 
16 es farà un viatge als espais 
de la memòria amb el Llagut i 
es visitaran les Coves.

Homenatge als quatre deportats 
benifalletencs als camps nazis

Benifallet homenatjarà des 
d’avui divendres i fins diu-
menge, al Centre Polivalent, 
els deportats benifalletencs 
als camps nazis Francisco 
Margalef Treig, Antonio Po-
vill Trilla, Tomàs Salaet Arti-
ola i Joaquín Cid Pasanau. 
Avui es farà l’acte d’home-
natge. Tindrà com a eix cen-
tral la presentació del llibre 
de Mireia Margalef Castillo, 

d’un lloguer de 6.043 €/any i 
l’Ajuntament pretén que sigui 
un espai per aprendre i donar 
impuls i promoció a tot el que 
està relacionat amb la gastro-
nomia marinera. 
L’edifici situat al carrer Batlle 
Pijoan, número 50, on antiga-
ment hi havia instal·lades les 
oficines del port i que s’ha re-
modelat recentment, ha pas-
sat a mans de l’Ajuntament.
(La Cala Ràdio)

L'Ametlla: l’edifici de les antigues 
oficines del port serà gestionat 

per l’Ajuntament
Ports de la Generalitat, pro-
pietari de l’edifici de les 
antigues oficines del port, 
ha aprovat la concessió a 
l’Ajuntament de l’Ametlla de 
Mar d’aquest espai, en el qual 
es pretén desenvolupar un 
projecte enogastronòmic. El 
consistori està pendent de la 
resolució d’un ajut europeu 
per tirar-lo endavant.
La concessió serà per un 
període de quinze anys a raó 
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El Consell Comarcal del Baix 
Ebre ha instal·lat un panell in-
formatiu interpretatiu al Camí 
Natural Via Verda de la Val 
de Zafan, a l’estació de Xer-
ta, amb l’objectiu de difondre 
la participació de mà d’obra 
republicana forçada en la 
construcció i arranjament de 
l’antiga línia ferroviària entre 
la Terra Alta i Tortosa. 
El president del Consell Co-
marcal del Baix Ebre, Xavier 

Faura, ha inaugurat la nova 
senyalització de memòria 
democràtica, que ha estat 
subvencionada en part pel 
Memorial Democràtic de la 
Generalitat. També ha assistit 
a la inauguració el vicepresi-
dent del Consell Comarcal del 
Baix Ebre, Francesc Vallespí; 
l’alcalde Xerta, Roger Avinyó 
i el director dels serveis terri-
torials de Justícia, Joan Juan, 
entre  altres autoritats.

L'ALDEA
Reconeixement amb dos Flors 

d’Honor a Viles Florides

L’espectacle musical del Rei 
Lleó que es representarà al 
Poliesportiu Municipal de Ro-
quetes aquest proper cap de 
setmana, dies 15 i 16 d’oc-
tubre de 2022 a les 18 h. Es 
tracta d’una adaptació ins-
pirada en el Musical del Rei 
Lleó a càrrec de Feel Dance 
Entertainment. Serà la prime-
ra vegada que una compa-
nyia ebrenca instal·li un teatre 
mòbil de grans dimensions al 
territori. 
Roquetes és la ciutat esco-
llida per encetar la gira del 
musical que es podrà veure 
per diferents poblacions de 
les Terres de l’Ebre i ciutats de 
Catalunya.
En total dalt de l’escenari hi 
participaran trenta-cinc ba-
llarins i ballarines a més d’un 
equip tècnic format per vint-
i-cinc professionals que co-
ordinen la coreografia, l’es-
cenografia i el vestuari.

Gira de 
l’espectacle 
del Rei Lleó

BAIX EBRE ROQUETES

La jornada de diumenge 9 
d’octubre serà recordada per 
un fet històric i humanitari a la 
vegada. 
Es va organitzar una jornada 
d’homenatge a Martí Labòria 
Estorach, campredonenc que 
pateix l’ELA des de l’any 2018. 
Mes de 600 persones es van 
inscriure per a participar en la 
jornada. Es tracta d’una malal-
tia desconeguda que afecta un 
col·lectiu minoritari però amb 
unes conseqüències neurode-
generatives molt greus. 
És, per aquest motiu, que fa-
miliars, amics juntament amb 
Martí i amb col·laboració de 
l’Ajuntament de Campredó i 
la Fundació Miquel Valls, van 
posar tota
la força en l’organització de la 
jornada solidària ‘Campredó x 
l’ELA’, per tal de visibilitzar la 
malaltia i aportar el nostre gra 

Jornada d’homenatge a
 Martí Labòria

CAMPREDÓ

de sorra a la seua investigació.
A Martí Labòria el van acom-
panyar Ildefons Olveras de 
Sant Jaume i Maria Elizabeth 
Brand Lozano d’Amposta.
Jornada festiva i reivindicativa 
a la vegada, amb la presència
D’aquest campredonenc que 
ha deixat petjada durant la 
seua vida activa: membre de la 
Junta de segregació de Cam-
predó, empresari de l’àmbit 
de la ferralla, i exfutbolista de 
nivell que va defensar els co-
lors de la UE Campredó, la UE 
Camarles i el CD Tortosa (fins i 
tot a 3a divisió estatal).
L’ajuntament de Campredó va 
fer un present als malalts as-
sistents, una olivera, símbol de 
presència i perduració en el 
temps. 
A Martí Labòria se li va fer en-
trega d’un pin amb l’escut de 
Campredó.

El Consell Comarcal del
Baix Ebre senyalitza i

dignifica com espai de 
memòria democràtica la 

Via Verda de la Val de Zafan
Divendres 7 d’octubre es va dur 
a terme l’acte d’entrega de les 
Flors d’Honor 2022 a l’Amfite-
atre Auditori Camp de Mart de 
Tarragona, amb més de 300 per-
sones assistents entre Alcaldes, 
Regidors, tècnics d’Ajuntaments 
i professionals del sector.
Les Flors d’Honor són els guar-
dons que entrega Viles Florides, 
iniciativa de la Confederació 
d’Horticultura Ornamental de 
Catalunya (CHOC) que promou 
la transformació de racons, po-
bles i ciutats de Catalunya i An-
dorra a través d’espais verds ur-
bans i enjardinats.
Carlos Gilabert Regidor d’Espais 
Verds: “És per l’Aldea una satis-
facció i un orgull haver aconse-
guit 2 flors d’honor, només ha-
vent-nos adherit al moviment de 
Viles Florides en la primera vega-
da que passem l’auditoria.
Un treball que va començar fa 3 
anys i portat a terme per l’Alcal-
dia, la Regidoria d’Acció Urbana 
i Rural  i la Regidoria d’Espais 

Verds conjuntament. En aquest 
reconeixement es poden com-
provar els fruits obtinguts per la 
millora de la qualitat de vida per 
als ciutadans i també com a po-
ble, que pretén un complement 
turístic més. Ja ens equiparem a 
municipis més importants amb 
pressupost i habitants i que fa 
més temps que pertanyen a 
aquets moviment de Viles Flo-

rides”. L’Aldea es convertia l’any 
2021 amb el municipi 159 adherit 
al moviment de Viles Florides i 
aquest any ha estat guardonat 
amb 2 flors d’honor, recollides 
per l’Alcalde de l’Aldea Xavier 
Royo, acompanyat pels Regidors 
Carlos Gilabert i Pepe Caballé. 

Prop de 300 persones, van 
assistir a la Trobada de Gent 
Gran comarcal, que va tenir 
lloc dissabte a Tortosa i Ro-
quetes, organitzada pel Con-
sell Comarcal del Baix Ebre. 
La trobada va començar amb 
una visita guiada a peu, ‘Torto-
sa sota les bombes’, un recor-
regut pel centre de la ciutat i 
visita al refugi antiaeri número 
4 Tot seguit els participants es 

Trobada de la Gent Gran

van traslladar al pavelló polies-
portiu de Roquetes on va tenir 
lloc la rebuda per part de l’al-
calde de Roquetes, Ivan Garcia 
i el president del Consell Co-
marcal, Xavier Faura. Un dels 
moments més emotius de la 
trobada fou l’elecció de l’àvia 
del Baix Ebre. Es va proclamar 
a Felicitas Cortiella Mur, a pro-
posta de l’Associació de Gent 
Gran d’Aldover. 

En el seu primer any de 
participació
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LA RÀPITA

Èxit de participació en la 6a edició d’Orígens
Milers de persones van viure 
el cap de setmana passat la si-
sena edició d’Orígens, la qual 
va omplir durant tres dies el 
barri mariner d’activitats que 
van transportar la Ràpita a la 
seva història més recent per 
reviure els orígens pagesos i 
mariners dels rapitencs i les 
rapitenques.
En la cloenda d’aquesta edi-
ció, l’alcalde de la Ràpita, 
Josep Caparrós, i el regidor 
d’Identitat, Rafa Balagué, van 
anunciar les dates de la setena 
edició d’Orígens que se cele-
brarà els dies 13, 14 i 15 d’oc-
tubre de 2023, així com van 
posar de manifest la satisfac-
ció que senten a causa l’èxit 
de participació. “Acabem la 6a 
edició d’Orígens i vull donar 
les gràcies a la gent del Xica-
go, a la comissió d’Orígens, 
entitats, establiments, comer-
ços, famílies…, en definitiva, a 
tot el poble de la Ràpita per fer 

d’aquesta edició un nou èxit”. 
El regidor va apuntar que “por-
tàvem tota la setmana preocu-
pats pel temps i, finalment, ens 
va acompanyar, la qual cosa va 
permetre que puguéssim  fer 
una edició molt bona amb ac-

“El poble tenia
moltes ganes 

d’Orígens” 

tivitats de tot tipus i amb els 
carrers vius i plens de gent”. 
Balagué  va manifestar mani-
festa que “el poble tenia mol-
tes ganes d’Orígens i després 
d’un cap de setmana intens 
estem satisfets perquè tothom 

ha sortit content”.
El concert de dissabte a la nit, 
a càrrec de Lo Suís, Rosaleda i 
el Russo va ser una de les pro-
postes més multitudinàries, 
amb la plaça d’Orígens plena 
de gom a gom.

La Ràpita consolida les tres flors d’honor atorgades pel moviment Viles Flo-
rides que promou la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya 
(CHOC). El divendres passat es van lliurar a Tarragona els reconeixements 
anuals als municipis catalans i comuns andorrans que aposten per la trans-
formació de l’espai públic a partir del verd urbà.  La Ràpita és un dels 155 
municipis que forma part d’aquest moviment. El regidor de Medi Ambient, 
Oriol Clos, exposa que “continuem treballant dia a dia per mantenir la gran 
quantitat d’espais verds que hi ha a la Ràpita actualment i, poc a poc, l’ob-
jectiu és anar-los incrementant”. Clos fa un agraïment públic a l’equip de 
jardineria de la brigada municipal.

La Ràpita consolida les tres flors 
d’honor atorgades pel moviment 

Viles Florides

És un dels 155 
municipis que forma part d’aquest 

moviment

Set persones van resultar ferides 
menys greus en un accident, que 
va tenir lloc dissabte, entre un ca-
mió que va bolcar fora de la via i 
quatre turismes, al punt quilomètric 

326 de l’AP-7, a Amposta. L’incident 
va obligar a tallar els dos carrils de 
l’autopista en sentit sud, fet que 
va provocar cues d’entre dos i tres 
quilòmetres.

Set ferits en un accident entre un camió
i quatre turismes a l’AP-7 a Amposta
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S JAUME

El Ple va aprovar per unanimi-
tat la proposta de la Regidoria 
de Cultura de l’Ajuntament de 
Sant Jaume d’Enveja que con-
sisteix en aprovar les bases i la 
convocatòria del Premi Litera-
ri de Prosa “Arròs amb lletres”, 
essent l’any XIVè de la seva 
edició i el IXè Premi d’Autor/a 
local. 
Els treballs s’enviaran al correu 
electrònic biblioteca@santjau-
me.cat de la Biblioteca Fran-
cesc Balagué abans del dia 19 
de novembre de 2022.
El premi es dota amb 600 eu-
ros i 300 euros el Premi d’Au-
tor/a local.
S’atorgaran al millor conte o 
narració de tema lliure i se-
ran adjudicats en data 16 de 
desembre de 2021 a les 19 a 
l’auditori municipal de Sant 
Jaume.

Concurs 
literari ‘Arròs 
amb lletres’

SANTA BÀRBARA

A Santa Bàrbara ja fa setmanes 
que han començat els mo-
viments electorals per a les 
properes municipals. A poc a 
poc es van coneixent els noms 
dels alcaldables i també alguns 
components de les llistes. Els 
darrers a confirmar que tenen 
la llista “quasi tancada” ha es-
tat l’agrupació d’electors que 
concorrerà amb les sigles de 
SBAU Santa Bàrbara Avança 
Unida.
Ximo Martí encapçala la llista 
i segons explicava “la tenim 
bastant tancada, amb més 
dels onze regidors que han 
d’anar a la llista oficial. Hi hau-
rà canvis en referència a l’altra 
vegada perquè anàvem baix 
les sigles del PP i tota aque-
lla gent relacionada amb les 
sigles ja no estan. Hi haurà 
canvis als cinc primers, però 
encara queda temps per ex-

SBAU ja té “quasi” la llista 
enllestida per les properes 

municipals

plicar-ho” recordava.
La segona de la llista confir-
mada és Àngels Bayerri que 
valorava aquesta primera ex-
periència en la política muni-
cipal com enriquidora i molt 
positiva “al principi em va ar-
rastrar Ximo, però molt bé. El 
que sempre has valorat dient 
“ho podrien fer així” quan estàs 
dins ho veus d’una altra mane-
ra” afirmava.
(Notícia de La Plana Ràdio).

Detinguts 
tres homes 

per introduir 
1.380 quilos 

d’haixix
Els Mossos d’Esquadra han de-
tingut tres homes d’entre 37 i 41 
anys pressumptament implicats 
en un desembarcament d’haixix 
al port de Les Cases d’Alcanar. 
Dos dels detinguts van ingres-
sar a presó després de passar 
a disposició judicial. Els fets es 
remunten al 6 de juliol sobre les 
20.50 hores quan els Mossos 
van interceptar un desembar-
cament d’haixix al port pesquer. 
A l’interior de l’embarcació van 
intervenir 42 farcells amb un pes 
brut de 1.380 quilos. Es va ini-
ciar una investigació i dos dies 
més tard, agents dels Mossos 
van detenir un dels presumptes 
autors, que ja tenia antecedents 
sobre tràfic de drogues.

LES CASES

Alcanar ha celebrat les festes 
del Remei, des de divendres 
de la setmana passada i fins 
dimecres. El tret de sorti-
da a les festes va ser l’acte 
d’imposició de bandes a les 
pubilles i pubilletes que re-
presenten a les diferents en-
titats del municipi, així com 
la proclamació de la pubilla 
major i la pubilleta infantil 
d’enguany: Joana Matamo-
ros Blaya, en representació 
de la Penya Ensapats i Silva-
na Fibla Poveda, represen-
tant de l’associació Tradició 
Canareva. Al mateix acte va 
tenir lloc el pregó de fes-
tes, que en aquesta ocasió 
va anar càrrec del periodis-
ta canareu Miguel González 
Richart.

Alcanar ha 
celebrat les 

festes del 
Remei

El nombre de 
queixes i consultes 

rebudes durant l’any 
2021 han estat 31

Rosa Raga, síndica de greuges, presenta 
l’informe anual de consultes ciutadanes
Durant el ple ordinari del 22 de 
setembre, la síndica de greuges, 
Rosa Raga, d’acord amb el de-
cret de creació d’aquesta figura, 
va presentar l’informe anual ela-
borat amb dades de l’any 2021.
La vida local a Alcanar, l’any 
2021, va estar marcada per dos 
fets importants: la pandèmia 
de la Covid-19 i les respectives 
restriccions, així com els efectes 
dels aiguats de l’1 de setembre. 
En aquest sentit, la síndica de 
greuges va atendre qüestions 
relatives a la cobertura de les 
assegurances o els drets i deu-
res de la ciutadania. S’hi sumen 
altres qüestions com la convi-
vència, la gestió administrativa o 
l’atenció sanitària. ”Durant l’any 
2021 van haver-hi moltes inci-
dències, degut a la pandèmia de 
la Covid-19 i els aiguats de l’1 de 
setembre. Si alguna cosa desta-
co a l’informe, és el suport que 
es va oferir des de l’administra-
ció a la gent davant aquestes si-

tuacions extremes. Poder gaudir 
d’informació, acompanyament 
en la tramitació de gestions, així 
com un recolzament emocio-
nal per part de l’equip humà de 
l’administració local, en aquest 
cas l’Ajuntament d’Alcanar, és 
important i es valora positiva-
ment”, destaca Raga. El nombre 
de queixes i consultes rebudes 
durant l’any 2021 han estat 31, 
de les quals s’han resolt més del 

ALCANAR

50%, i la resta es troben en pro-
cés de tramitació o seguint els 
tràmits administratius.

ULLDECONA

Una seixantena de parades 
amb tota classe de productes 
gastronòmics i artesania, nom-
brossos tasts, demostracions 
de cuina i tallers,  conformen la 
programació de la Fira de Sant 
Lluc d’Ulldecona, que se cele-
brarà el proper cap de setmana, 
al llarg de tot el carrer Major de 
la localitat. Segons ha informat 
l’ajuntament, després de l’èxit 
de l’any passat, enguany l’orga-
nització repeteix format però 
ampliant el número de parades 
i també la programació com-
plementària, amb professionals 
de renom del món de la res-
tauració. Entre altres, l’ullde-
conenc Josep Queralt, cap de 
cuina del restaurant Can Bosch 
de Cambrils, amb una Estrella 
Michelin des del 1984 que farà 
una demostració dels plats del 
menú degustació de tardor/
hivern. En l’apartat de degusta-
cions, hi participen un total de 
14 bars i restaurants d’Ulldeco-
na que oferiran els seus plats a 
l’estand de Turisme.

Fira de
Sant Lluc

LA SÉNIA

L’Ajuntament de la Sénia ha in-
format que s’estan executant 
els treballs per a la construcció 
d’una àrea de lleure a Vallde-
bous i la creació d’un nou hà-
bitat per a l’ofegabous i altres 
amfibis a la finca de titularitat 
municipal de Valldebous.
Aquests treballs tenen un pres-
supost de 59,952.10 euros (IVA 
inclòs) i es troba subvencionat 
en un 90% pel departament de 
medi ambient de la Generalitat 
de Catalunya, dintre de    les 
subvencions als espais natu-
rals de Catalunya, als hàbitats 
i espècies.
D’altra banda, dins de l’actuali-
tat del municipi de la comarca 
del Montsià, comentar que el 
cap de setmana passat, la Sé-
nia va tornar la visita al poble 
agermanat de Cazorla. 
“Ho vam fer amb moltes ganes 
i acompanyats de regidors, re-
gidores i senienques i seniencs 
que van tornar a la que també 
és casa seua”.

Treballs a 
Valldebous
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Projecte ‘Itinerari de 
la llum’: sostenibilitat 
energètica a les escoles

El projecte d’educació am-
biental “Itinerari de la llum” 
portarà conceptes com sos-
tenibilitat, petjada de carboni 
o transició energètica a les 
aules de tots els centres edu-
catius de primària d’Amposta 
i al Centre d’Educació Espe-
cial l’Àngel. Una acció que 
han engegat aquesta setma-
na la regidoria d’Educació de 
l’Ajuntament i l’associació 
Tataküa i que s’emmarca en 
el projecte de renovació de 

AMPOSTA

l’enllumenat públic de tota 
la ciutat. “Fa cinc anys naixia 
un projecte ambiciós de més 
de 3,3 milions d’euros per re-
novar l’enllumenat públic de 
tota la ciutat. Una acció, per la 
qual ens van atorgar una sub-
venció de fons FEDER, que 
buscava millorar l’eficiència 
i gestió de l’enllumenat i ge-
nerar estalvi energètic, però 
també conscienciar a la ciu-
tadania”, deia l’alcalde d’Am-
posta, Adam Tomàs.

II GALA 
SOLIDÀRIA 
Projecte 
Emma
Diumenge 23 d’octubre, de 19 
a 21 hores, se celebrarà la II 
Gala Solidària, a l’Auditori de la 
Unió Filharmònica d’Amposta. 
Durant l’acte hi haurà les actu-
acions de Guarnet i la Ronda-
lla, Arrels dels Ports, Coral del 
Temple, Origen 69, Rampaire, 
Eduard Sanchiz, Joan Rovira i 
Khalifa Grup. El Projecte Emma, 
per a la investigació en càn-
cer de mama, va iniciar la seva 
campanya de captació de fons 
a principis de l’any 2020. Els 
impulsors del Projecte són el 
grup d’investigadors en Patolo-
gia Oncològica i Bioinformàtica 
(PO&B), acreditat per l’AGAUR, 
juntament amb la Fundació 
Doctor Ferran, i amb el suport 
de la Gerència Territorial ICS 
Terres de l’Ebre. Aquest grup 
està ubicat a l’Hospital Verge 

23 D’OCTUBRE

de la Cinta de Tortosa i estudia 
els ganglis de l’aixella en paci-
ents amb càncer de mama, per 
saber quina implicació tenen 
en la disseminació del càncer 
a la resta del cos. El preu soli-

dari de l’entrada és de 20 euros 
(anticipada 15), que es destina-
ran, no cal dir-ho, a continuar 
impulsant la recerca en càncer 
de mama, perquè la investigació 
no s’aturi mai.

terres de l’ebre
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RIBERA

Dimarts es va commemorar 
el Dia Mundial de la Salut 
Mental promogut per la Fe-
deració Mundial de la Salut 
Mental per equiparar la salut 
mental amb la salut física. 
Els seus objectius són sen-
sibilitzar la societat sobre 
els trastorns mentals. Per 
posar èmfasi en aquestes 
qüestions la Ribera d’Ebre, 
a través del Servei de Re-
habilitació Comunitària de 
la Fundació Pere Mata Ter-
res de l’Ebre, participa en 
la campanya #tuetslaclau. 
Així, i fins demà, els usuaris 
de les instal·lacions espor-
tives AQUA de Móra d’Ebre 
i del Centre de Salut Men-
tal d’Adults de Móra d’Ebre 
trobaran un espai on deixar 
un missatge per reflexionar 
i expressar l’opinió, sobre 
quina és la clau per a cui-
dar la teva salut mental. La 
campanya forma part d’unna 
acció conjunta a les quatre 
comarques de l’Ebre.

 ‘Mes de la 
salut mental’

ASCÓ

Coincidint amb les Jorna-
des Europees del Patrimoni, 
l’Ajuntament ha informat  de 
les accions que “estem fent al 
Castell d’Ascó. Estem interve-
nint a la zona que correspon a 
l’antiga capella del castell de-
dicada a Sant Pere, a la zona 
d’estances residencials per 
la Comanda, i a una zona de 
espais destinats a la defensa 
del castell. De moment han 
aparegut grans sitges per a 
cereals, restes d’un forn  i el 
paviment i la porta d’accés al 

Nova intervenció arqueològica

priorat de Sant Pere. A més, a 
la plana que es troba als peus 
dels edificis anteriors han apa-
regut la base dels murs, molt 
derruïts, però que permeten 
deduir l’organització interna 
d’aquest espai. De cara a futur, 
es preveu una consolidació del 
conjunt d’espais recuperats 
del castell utilitzant un criteri 
d’intervenció unitari, amb un 
doble objectiu: preservar les 
restes i ajudar a comprendre 
de forma completa el com-
plex defensiu”. 

La consellera d’Igualtat i Femi-
nismes, Tània Verge Mestre, i la 
consellera d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural, 
Teresa Jordà Roura, participa-
ran avui divendres a Gandesa 
en la jornada tècnica organit-
zada pels dos departaments 
amb motiu del Dia Internacio-
nal de les Dones Rurals.
La jornada s’obrirà a les 10 
hores amb un esmorzar de 
benvinguda i continuarà amb 
l’acte inaugural a càrrec de la 
consellera Verge. Posterior-
ment es presentarà el Progra-
ma de Dones del Món Rural i 
Marítim de Catalunya 2022-
2025 i, a continuació, s’orga-
nitzaran espais de reflexió a 
l’entorn del Programa amb la 
participació de la conselle-
ra d’Igualtat i Feminismes i la 
consellera d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural. A 
les 12.30 hores, es presentarà 
el projecte “Dones rurals, do-
nes de les Terres de l’Ebre” i hi 

Dia Internacional de les 
Dones Rurals

Més de 500.000 euros per a les variants de 
Riudecols, Corbera i Gandesa

Les obres a la xarxa ferrovià-
ria i de carreteres, així com les 
actuacions previstes al port de 
Tarragona s’emportaran pràc-
ticament la meitat dels 308,5 
milions d’euros que els pro-
jecte de pressupostos generals 
de l’Estat (PGE) preveu destinar 
el 2023 al Camp de Tarragona 
i les Terres de l’Ebre. La xifra 
presentada pel govern espa-
nyol suposa un increment del 
10,23% respecte els comptes 
de 2022 que difícilment con-
traresta la caiguda de la inver-
sió estatal anunciada fa un any 
en un 31,7% -amb una previsió 
de 280,5 milions d’euros-. El 
corredor mediterrani conti-
nua sent el projecte que més 
recursos rep. A la xarxa viària, 
8,55 milions aniran per l’A-27 
entre Valls i Montblanc a més 
de 500.000 euros per a les va-
riants de Riudecols, Corbera i 
Gandesa. Els projectes de va-
riants de la N-420 al seu pas 

per Riudecols, Corbera d’Ebre 
i Gandesa apareixen amb 
500.000 euros als PGE. Amb 
la mateixa quantitat, el govern 
espanyol ha inclòs l’estudi per 
convertir aquesta carretera en 
autovia en el tram que va entre 
Reus i Alcanyís, una demanda 
reiterada de les organitzacions 
empresarials del territori.
En matèria ambiental, la soci-
etat estatal Acuamed preveu 
6,62 milions d’euros per fina-
litzar definitivament les tasques 
de descontaminació del pantà 
de Flix. La societat Enresa, que 

TERRA ALTA

Móra la Nova. Finalment, el cap 
de Correus es va comprometre 
a transmetre amb temps qual-
sevol canvi en les condicions 
de l’oficina de Correus local. 
L’alcalde, per la seva banda, li 
va transmetre que, arribat el 
cas d’un possible tancament, 
l’Ajuntament estudiaria la pos-
sibilitat de cedir un espai muni-
cipal per tal que els convilatans 
no perdessin aquest servei. 

No hi ha previsió de tancament de 
l’oficina de Correus de Móra la Nova 

a curt termini
L’alcalde de Móra la Nova, 
Francesc Moliné es va reunir la 
setmana passada amb Antoni 
Amigó, responsable de Cor-
reus de la zona nord-est. El cap 
de Correus li va confirmar que 
no hi ha cap previsió de tanca-
ment de l’oficina de Correus de 
Móra la Nova a curt termini. Tot 
i que sí que hi ha alguns canvis 
organitzatius, aquests no afec-
ten la continuïtat de l’oficina de 

leg Pere Rams, la majoria de 
grafits es van fer durant els 
treballs de construcció del 
fort, que mai va arribar a tenir 
artilleria. La troballa s’ha donat 
a conèixer a Tortosa aquest 
dissabte al matí en el marc de 
la cinquena Jornada d’Arque-
ologia i Patrimoni de la Guerra 
Civil al front de l’Ebre, junta-
ment amb altres actuacions 
històriques al territori.

Descobreixen grafits fets per 
milicians de la guerra civil al fort 

de Millet, a Caseres
Un equip d’arqueòlegs ha des-
cobert una vintena de grafits 
fets per milicians de la guerra 
civil espanyola al fort de Millet, 
a Caseres. Es tracta d’inscrip-
cions de noms propis, dates 
i de sigles de sindicats situa-
des a les parets de formigó 
del fort, una obra del govern 
republicà d’uns 180 quilòme-
tres d’extensió que va quedar 
inacabada. Segons l’arqueò-

haurà un col·loqui.
Finalment, a les 13 hores la 
consellera Jordà lliurarà els 
diplomes de la segona edi-
ció del Programa de mentoria 
professional del sector primari 
i farà la cloenda de la jorna-
da. Aquesta jornada vol ser un 
punt de trobada de les dones 
rurals de Catalunya i contribuir 
a visibilitzar el paper de les 
dones en el sector primari i la 
seva contribució en el desen-
volupament rural i en el man-
teniment de la població en el 
territori.

GANDESA

gestiona els residus nuclears 
a l’Estat, destinarà 11,75 mi-
lions d’euros al nou emma-
gatzemament de combustible 
radioactiu gastat de la central 
nuclear d’Ascó.
Per la seua banda, el Minis-
teri per a la Transició Ecolò-
gica reserva 430.000 euros 
en total per actuar contra la 
regressió a la costa de Tarra-
gona, recuperar sistemes li-
torals i garantir l’accés públic, 
així com 320.000 en obres de 
reposició. 
El programa de gestió i re-
cuperació de sediments flu-
vials del riu Ebre es queda 
finalment sense cap dotació 
aquest 2023. Tampoc s’hi in-
clouen, de forma específica, 
actuacions concretes per atu-
rar la regressió costanera al 
Delta, ja que abans cal apro-
var el pla integral de protecció 
del Delta i els diversos projec-
tes executius.

Es preveuen destinar 
308,5 milions d’euros 

dels pressupostos 
generals de l’Estat 
(PGE) al Camp de 

Tarragona i les Terres 
de l’Ebre

Es presentarà
el projecte

“Dones rurals,
dones de les 

Terres de l’Ebre”
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Esquerra Republicana aconsegueix del govern espanyol 
l’ampliació de les xarxes elèctriques d’autoconsum

El govern espanyol, per boca 
de la secretària d’Estat d’Ener-
gia, Sara Aagesen, ha confir-
mat que s’ampliarà la distància 
de les xarxes d’electricitat per 
a autoconsum col·lectiu, que 
la llei actual restringeix fins als 
500 metres des del punt de ge-
neració. És una llarga i reiterada 
reivindicació del Grup Republi-
cà al Congrés de Diputats, i més 
concretament del diputat Joan 
Capdevila, que en nombro-
ses intervencions sobre temes 
d’energia tant en Ple com en 
Comissió qualificava de «ridícu-
la», un cop regulada, la distància 
màxima de 500 metres, quan 
països de l’entorn com França o 
Portugal ja la tenen prevista fins 
als dos quilòmetres.
Capdevila es mostra satisfet per 
l’anunci, que s’ha produït en el 
marc del 10è Fòrum Solar de la 
patronal del sector fotovoltaic 
Unef. Amb tot, «portem tant de 
temps reclamant-ho, reivindi-

POLÍTICA

Un total de 117 persones, en-
tre estudiantat, professorat i 
personal van participar aquest 
dissabte en la 6a Piraguada de 
la URV pel riu Ebre. Després 
de tres anys d’aturada per la 
pandèmia, l’activitat va tor-
nar amb més participants que 
l’any 2019. Com és habitual en 
aquesta iniciativa, va destacar 
la presència dels estudiants 
internacionals, que van poder 
conèixer el territori a través 
d’una activitat lúdica i sosteni-

Més d’un centenar 
d’estudiants i personal de la 
URV participen en la sisena 

piraguada pel riu Ebre

ble. La piraguada, que inicial-
ment havia de fer el recorregut 
entre Miravet i Benifallet, es va 
celebrar finalment en l’entorn 
de les illes de Benifallet a causa 
de la mala previsió meteorolò-
gica. 
Bona part dels participants ho 
feien per primera vegada, com 
ara els estudiants internacio-
nals, i l’activitat els va permetre 
descobrir un dels trams més 
salvatges del riu Ebre.
Foto: URV

cant-ho i insistint-hi que no vol-
dríem que fos un anunci més; 
ens ho creurem quan sigui llei 
i es publiqui al BOE», resumeix. 
«Caldrà veure com es confor-
ma la regulació per assolir el 
nivell d’autèntiques comunitats 
energètiques que permetin més 
que el simple autoconsum i que 
siguin generadores d’energia 
neta i de proximitat». Pel por-
taveu republicà a la comissió 
d’Energia del Congrés, «fins que 
no veiem el text que el Gobier-
no proposa no podrem valorar 
quant de lluny estem encara del 
model que ja apliquen França o 
Portugal».
L’impuls a les xarxes d’auto-
consum dins del canvi de pa-
radigma energètic i l’aposta per 
les renovables ha estat un eix 
troncal en l’acció parlamentà-
ria del Grup Republicà al Con-
grés: des de les esmenes a la 
Llei de canvi climàtic registra-
des a l’octubre de 2020 fins a 

“És una llarga i reiterada reivindicació del Grup 
Republicà al Congrés de Diputats”

Jordi Jordan, portaveu de Mo-
vem Tortosa i diputat al Parla-
ment va tornar a demanar una 
major vigilància i un control 
eficaç dels robatoris de gar-
rofa i en va exigir respostes 
al govern. També va demanar 
conèixer si hi ha previst cap ti-
pus d’ajut a la pagesia afectada 
i si pensen modificar d’alguna 
manera la quantitat de garrofa 
incautada perquè sigui motiu 
de detenció.

Controls 
preventius per 
evitar furts de 

garrofes

les propostes de resolució en el 
debat del Estado de la nación, 
al juliol passat, passant per pro-
posicions a la comissió d’Ener-
gia. A final d’agost, en el ple que 
convalidava un reial decret de 
mesures d’estalvi energètic, i 
davant l’enèsima insistència de 
Capdevila per accelerar l’apos-
ta per l’autoconsum col·lectiu  
-«regulin-t’ho ja», va exigir-, el 
PSOE va deixar entreveure que 
s’esmenaria la limitació dels 
500 metres. Esquerra Republi-
cana defensa que el límit pugui 
ampliar-se fins als 5.000 metres 
i per a instal·lacions de fins 5MW 
de potència. De moment, el go-
vern espanyol no ha concretat 
quin serà el nou límit de distàn-
cia que es proposarà. «Estarem 
molt atents a la lletra menuda, 
vetllant per un desplegament 
intens i democratitzador, que 
és el que ens permetrà descar-
bontzar amb intensitat», con-
clou Capdevila.

El diputat Joan Capdevila.

El portaveu del PDeCAT al 
Congrés, Ferran Bel, ha retret 
al govern espanyol el nivell 
d’execució pressupostària el 
primer semestre de 2022, que 
se situa en el 16% si es des-
compta l’import que ha abonat 
l’Estat per la fi de la concessió 
de l’AP-7.  “És una notícia pès-
sima”, ha afirmat Bel aquest 
dijous en el debat al Congrés. 
D’altra banda, Bel també ha 
criticat que no s’estigui bo-

Bel retreu al govern 
espanyol el nivell d’execució 

pressupostària: “És una 
notícia pèssima”

nificant el transport dels ciu-
tadans que no poden usar el 
ferrocarril i ha reivindicat que 
aquesta part de la ciutadania 
també té dret a què se l’ajudi a 
fer front als efectes de la infla-
ció. A banda, Bel ha advertit el 
president del govern espanyol, 
Pedro Sánchez, que les elec-
cions no es guanyen “despres-
tigiant l’adversari” sinó que “el 
que és important és il·lusionar i 
convèncer”.

El PSC preocupat per l’afec-
tació que s’ha produït en la 
producció de musclos, con-
seqüència de la mortalitat de-
guda a l’augment de la tem-
peratura de l’aigua a les badies 
del Delta de l’Ebre, insta al 
govern a donar ajuts al sector 
per tal que puguin mantenir 
l’activitat econòmica.

Socialistes de 
l’Ebre

terres de l’ebre
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L’EBRE ESCOLA NO 
NECESSITA FUSIÓ 
Per mi és el millor equip 
ebrenc de les últimes tem-
porades perquè té un rècord. 
Cada any millor posició: el 
2015 militava a la 4 catalana, 
va acabar onzè, després 7è, 
6è i al 2019, en quedar segon, 
va pujar a tercera catalana 
on va quedar 8è. I contra tot 
pronòstic va ascendir a 2a 
catalana el 2021 i la lliga pas-
sada va mantenir la categoria. 
Aquesta temporada 4 gols en 
el primer partit, va perdre als 
darrers minuts a l’Aldea i la 
setmana passada va remun-
tar al final contra el Móra la 
Nova. Dissabte va guanyar a 
Jesús 0-3. L’ any de l’ascens, a 
l’ Ebre Escola tota la plantilla 
va marcar menys els porters. 
La passada 10 jugadors van 
mullar i ara cinc ja han vist 
porteria. És el miracle de Pepe 
Balart, un dels millors misters 
de la comarca i que ara té pro-
blemes cada setmana per fer 
la convocatòria. I són un dels 
líders, per sobre del Tortosa, 
el seu germà gran. Els dos 
equips preparen la fusió. Per 
a mi, equivocada. Per què ne-
cessita l’Ebre Escola al Tortosa 
si ja són competitius? Han 
pujat dues categories i s’adap-
ten a la segona catalana. No 
seria millor que l’Ebre Escola 
es quedés en solitari? No me 
convenç la fusió (en una altra 
editorial ho explicaré). On po-
saran a Pepe Balart? Hi hauria 
dues cultures barrejades en 
un primer equip. Deixem que 
l’Ebre Escola segueixi el seu 
camí i el Tortosa el seu. 

CELMA

TENNIS
Les darreres setmanes, un 
mitjà de comunicació infor-
mava que el Tribunal havia 
començat el compte enrere 
per fer pública la decisió 
d’impugnar les eleccions a la 
Federació Catalana de Futbol 
i fer-les repetir. En els darrers 
dies, han hagut declaracions, 
també en mitjans de comu-
nicació, de responsables  de 
clubs ebrencs explicant els 
casos de possibles suplanta-
cions d’identitat de persones 
que van anar a votar i que no 
estaven autoritzades. 
Ara, esta setmana, un altre 
mitjà diu que un dels candi-
dats a les eleccions a l’FCF 
hauria pogut intentar influir 
sobre el Tribunal Català de 
l’Esport. 

Arribats a este punt, penso 
en els presidents i directius 
que fan mans i mànegues 
per tirar els seus clubs avant. 
I estem parlant de clubs 
modestos, de regional. I que 
miren l’obra de teatre d’uns 
i altres, que volen  accedir 
o volen mantenir-se en els 
càrrecs. I la pregunta que 
em faig és: què pot passar o 
passa més amunt?. Baix el 
meu punt de vista, la realitat 
és que estes situacions, en 
la societat actual, i parlo en 
general, ja es veuen com a 
normals. I que la resposta al 
que passa és indiferència. La 
gent s’ho mira, escolta, però 
ja ni es preocupa. Indiferència 
és el que hi ha. I segurament 
és el camí, a l’espera del pro-
per capítol del serial. Segueix 
el partit de tennis. 

MICHEL
TERCERA FEDERACIÓ

Vilassar-Rapitenca diss 18.45h

PRIMERA CATALANA

Ascó-Martorell diss 17h

SEGONA CATALANA

Ulldecona-Camarles  dissa 17h

Ampolla-Catalònia  dissa 17h

Aldeana-Móra Nova diu 12h

La Sénia-R Bítem diu 12 h

Ebre Escola-Tortosa diu 19.30h

Canonja-Jesús i Maria diu 12 h

TERCERA CATALANA: 

Dissabte

S Bàrbara-Benissanet 17h

Flix-Tortosa B  17 h

Rapitenca B-Gandesa 17.30h

J i Maria B-Masdenverge 17.30h

Corbera-Ametlla 18.30h

Diumenge

Xerta-Godall 12h

Perelló-Roquetenc 12.15h

Amposta-la Cava 19h

QUARTA CATALANA

Dissabte: Tivenys-Fatarella 16h

Gandesa B-Ametlla B 16.30 h

Catalònia B-Alcanar 16.30h

La Cava B-S Jaume 16.30h

Olimpic-la Galera 18h

Aldeana B-Camarles B 18.30h

J i Maria C-Ginestar 19.45h

Diumenge: Pinell-Amposta B 12h

LA PROPERA

Comunicat de la Federació Catalana de Futbol

TERCERA FEDERACIÓ
Massa càstig per la 
Rapitenca

El partit de
Canal TE:

 

Amposta-La Cava 
Diumenge:  23 h. 

MINUT 91. Dilluns 
a les  21.30 hores. 
Dimarts  a les 23h

La Rapitenca visita demà el Vi-
lassar. Un partit en el que bus-
carà revertir la dinàmica de 
resultats després de quatre der-
rotes seguides. 
El calendari, fins ara, ha estat 
cruel amb els rapitencs que 
s’han hagut d’enfrontar a San 
Cristobal, Sant Andreu i Hos-
pitalet en les cinc jornades ju-
gades. Demà, a Vilassar, arriba 
una confrontació de la lliga de 
la Rapitenca, que ara tanca la 
taula i que visita un equip que té 
un punt més. Important també 
recuperar jugadors, perquè la 
infermeria va estar al complet. 
Pedra és baixa ja pel que queda 
de temporada. Diumenge pas-
sat també van ser baixa Sancho, 
Forés, Omar i Yatma.
El partit contra l’Hospitalet, 
de diumenge, va ser transmès 
en directe per Canal Terres de 
l’Ebre, a través de la Xarxa. 
La Rapitenca va estar a l’altura 

i va merèixer un altre resultat. 
El porter visitant va ser el millor 
del seu equip. I l’Hospitalet va 
aprofitar una escletxa en la de-
fensa local, arran d’una acció a 
pilota aturada, per  marcar. I va 
gestionar el 0-1 tot i l’empenta 
dels rapitencs que van assetjar 
el camp del rival, trepitjant àrea 
contrària però sense precisió 
en els darrers metres per treure 
rendiment al domini al que van 
sotmetre al seu oponent.  Al fi-
nal, 0-1. Bones sensacions que 
ara falta que es puguen reflectir 
amb punts. 
Albert Company, entrenador de 
la Rapitenca, afirmava que “vam 
dominar en tots els aspectes i 
vam merèixer un altre resultat. 
Però l’Hospitalet únicament ens 
va superar amb el que compta: 
va fer un gol i natros, tot i inten-
tar-ho i generar moltes situaci-
ons, no vam marcar-lo”. 

A la Segona catalana, al grup 
ebrenc, diumenge vinent, a par-
tir de les 19.30 h, l’Ebre Escola 
rebrà el Tortosa. Un derbi pe-
culiar entre dos clubs que tre-
ballen per una fusió i que diu-
menge seran rivals. El dilluns a 

L’Ascó buscarà la reacció 

Canal Terres de l’Ebre, a Minut 
91, oferirem un reportatge am-
pli de la confrontació. Ferran 
Buera (Ebre E) i Dome (Tortosa) 
seran els convidats. Així mateix, 
s’oferiran resums amb els gols 
de la resta de partits de 2a.

Celebrada la Junta Directiva, 
en sessió extraordinària arran 
de les notícies publicades pel 
mitjà Vozpópuli, on s’informa 
obertament de la voluntat de 
l’excandidat a la presidència, 

Sr. Juan José Isern, d’ingerèn-
cia política en el Tribunal Cata-
là de l’Esport (TCE), s’han pres 
els següents acords: 1) Que se 
sol·licitarà a la Secretaria Ge-
neral de l’Esport i de l’Activitat 

Física que obri una investigació 
interna i substitueixi temporal-
ment als membres del TCE, fins 
que no s’aclareixin els fets. 2) 
Interposar accions legals per tal 
que l’autoritat judicial investigui 

els fets, d’extrema gravetat. 3) 
Anunciar la suspensió del Cata-
lunya-Veneçuela de Seleccions 
femenines, per no donar-se les 
circumstàncies en aquest con-
text per la celebració del partit. 
Per la seua part, Juanjo Isern va 
fer un comunicat en què, entre 
altres qüestions, aclaria que ni 

ell ni cap persona de la seua 
llista electoral “hem tingut mai 
cap contacte ni directament 
ni per persones interposades 
amb cap membre del TCE amb 
voluntat d’influir en el  procès 
electoral”.  Isern diu també que 
es reserva la possibilitat d’in-
terposar una querella.  

Ebre Escola-Tortosa, el derbi

L’Ascó va perdre diumenge 
passat al camp del Catllar (3-1). 
Segons el tècnic de l’equip as-
conenc, Josep Ferré ‘Coco’: “va 
ser un partit en què el resultat 
no va reflectir el que va passar 
al camp. Natros vam tenir oca-
sions per avançar-nos. No vam 
marcar i un penal molt rigorós 
a la nostra àrea va significar l’1-
0. Abans del descans, vam tor-
nar a generar possibilitats per 
a poder empatar. A la represa, 
vam crear una doble ocasió, 
en una d’elles un jugador local 
va traure la pilota sota els pals. 

Ens vam quedar amb deu, per 
l’expulsió de Ferran. Les dues 
targetes foren rigoroses. Era el 
minut 60 i això ens va afectar. 
Jordi Prades va aprofitar un er-
ror defensiu nostre i va establir 
el 2-0. Vam arriscar i en l’inter-
canvi de cops, el Catllar va fer 
el 3-0. Vam seguir i vam tornar 
a tenir opcions amb un penal 
no xiulat, com el que ens van 
xiular a Nosaltres. Al final vam 
marcar el 3-1”. L’Ascó buscarà 
la reacció amb un bon resultat 
demà, a casa, contra el Marto-
rell.
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SEGONA CATALANA

L’EQUIP DE 
LLUÍS CONTINUA 
ENLAIRANT-SE 
(1-0)
El Jesús i Maria va vèncer 
el Vendrell (1-0). Un gol en 
pròpia porteria dels visitants, 
arran d’una bona jugada dels 
locals per la dreta, amb cen-
trada de Calafat, va valdre el 
triomf. El J i Maria s’impulsa 
a les primeres places amb 10 
punts de 12. Es un dels líders, 
juntament amb la Canonja. 
En la propera jornada s’en-
fronten tots dos equips, al 
camp de la Canonja.

Lluís Fornés, tècnic del J i 
Maria: “no va ser un partit 
brillant perquè vam estar un 
xic imprecisos en les darreres 
passades i en la culminació. 
Però va ser una victòria a 
còpia de treball, ordre i amb 
molt bona actitud”. Luisito, 
que estava al R Bitem, ha 
tornat al Jesús i Maria, sent 
titular. L’equip roigiblanc 
està a la part alta de la taula: 
“l’objectiu és la permanència, 
sumar el màxim nombre de 
punts i anar jornada a jorna-
da. Estem molt satisfets del 
treball de tots els jugadors i 
del cos tècnic. Hem de seguir 
com fins ara. Dissabte vam 
guanyar contra un equip 
competitiu com ho és el 
Vendrell”, va dir Josep Maria 
Torres, director esportiu.  

UD JESÚS I 
MARIA

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

10
11
9
7
6
7
5
7
3
4

3
5
8
7
6
8
4
5
10
13

9 
8
7
7
7
7
5
4
1
0

6b.4a jorn            GF       GC     PNTS

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

10
8
6
9
7
4
8
3
2
5

4
5
5
4
5
6
11
6
6
10

10
10
9
8
7
3
3
3
2
1

6 a. 4a jorn          GF       GC     PNTS

La Sénia va vendre cara la 
derrota a Tortosa (2-0)
El Tortosa va guanyar 2-0 a la Sé-
nia. Un gol d’Ibra, després d’una 
bona jugada d’Arnau, va obrir 
el partit. Els locals van dominar 
sense gaire claredat d’idees per 
culminar les situacions que cre-
aven. La Sénia es va defensar 
amb ordre i, a més, va buscar la 
velocitat de Roberto, creant fins 
3 ocasions. A la represa el partit 
va estar incert fins que un penal 
va suposar el 2-0, transformat 
per Genís.  Amb la Sénia va de-
butar Gerard Estrella, jugador 
local que als 39 anys ha accep-
tat el repte d’ajudar a l’equip, 
que encara no ha puntuat. Jordi 
Fabregat, tècnic del Tortosa: “la 
valoració positiva fou la victò-
ria, sent conscients que hem de 

millorar en facetes en les que 
hem d’interpretar millor el joc. 
Ens manca claredat per aprofi-
tar les situacions que es creen.  
La Sénia, amb gent ràpida dalt, 
ens va generar dificultats i amb 
l’1-0 podia haver empatat. Hem 
de seguir, creixent i valorant el 
que es fa bé, i treballant el que 
ens manca”. David Vilanova, tèc-
nic de la Sénia: “sabor agredolç 
perquè vam fer un partit molt 
serio defensivament, millorant 
en este sentit, i, tot i rebre el gol, 
el Tortosa no ens va fer excessiu 
perill. A més, a la primera meitat, 
vam tenir les nostres opcions a 
la contra. A la represa vam estar 
dins del partit. Tot i el 2-0 vam 
intentar-ho fins el final”. 

L’Ebre Escola s’imposa al 
camp del Catalònia (0-3)
L’Ebre Escola va guanyar al camp 
del Catalònia (0-3). Povero, a la 
primera meitat, i Buera i Pepe-
Montesó, avançada la represa, 
van marcar. Victòria de prestigi 
al camp d’un dels líders, i que 
impulsa als de l’Ebre Escola.
Pau Alegria, del Catalònia: “vam 
pagar cares les indecisions  con-
tra un rival que defensar-se amb 
molta intensitat. Ja hem de pen-
sar en el proper partit i reaccio-
nar després d’esta ensopegada. 
No és excusa però va ser una 
jornada complicada quan als 
primers minuts ja vam haver de 
fer canvis obligats per lesions. 
En tot cas, no vam estar bé, amb 
errades fruit de precipitació que 
ens van costar els gols. El 0-2 

avançada la represa va fer mal i 
el tercer ja va ser al final amb el 
partit trencat perquè vam assu-
mir riscos per a poder entrar -hi”. 
Josep Balart, de l’Ebre Escola: 
“sabíem que seria un partit com-
plicat i cal destacar que l’equip 
va adaptar-se, sent agressiu a les 
àrees. No va poder gaudir quan 
va tenir la pilota però va saber 
sacrificar-se i la intensitat en la 
pressió, va propiciar recuperaci-
ons que van comportar els gols. 
A la represa, amb el 0-1, el Ca-
talònia ja va arriscar i va ser més 
directe. Vam seguir ben posats i 
amb espais vam generar arriba-
des i arran d’altres recuperacions 
vam sentenciar”.  L’Ebre, amb 
confiança, rebrà el Tortosa.

El Camarles va guanyar a Bítem. 
Els locals, que només han sumat 
un punt en quatre jornades, van 
començar bé, dominant un Ca-
marles que no va estar còmode. 
A la represa, el Camarles es va 
avançar aviat i el 0-1 (Ferran de 
penal) va crear dubtes als locals 
que van intentar-ho i van tenir 
opcions però ja van jugar preci-
pitats. Un tret de falta de Juanjo 
va ser la gran ocasió. El porter 
Aitor va evitar l’empat. El Ca-
marles, a la contra, va poder de-
cidir i al final Ferran va aprofitar 
una concessió local per establir 
el 0-2. Vallés, tècnic del Remo-
lins-Bítem: “durant la primera 

mitja hora vam estar força bé, 
però no vam aprofitar-ho. En el 
darrer quart del primer temps el 
partit ja va igualar-se i vam bai-
xar. A la represa, arran del 0-1, 
ja vam jugar precipitats i no vam 
estar al nivell, tan defensiva com 
ofensivament. I ells van senten-
ciar al final”. Gilabert, del Ca-
marles: “ens va costar entrar en 
el partit, fins els darrers minuts 
de la primera meitat. A la represa 
vam estar força bé. Amb el 0-1, 
vam tenir ocasions per ampliar 
l’avantatge i ells en van tenir una 
arran d’una falta que va evitar 
Aitor. Al final va arribar el 0-2. 
Victòria molt important”.

L’Ampolla torna a ser letal, 
al camp del Móra la Nova
L’Ampolla es va emportar la vic-
tòria en la seua visita al camp del 
Móra la Nova (2-3). Tarda amb 
gran ambient, per la presenta-
ció del futbol base local.Ambrós 
Segura, mister del Móra la Nova: 
“a la primera meitat no vam es-
tar dins del partit. I l’Ampolla va 
aprofitar-ho i es va avançar. A la 
represa vam canviar, sent més 
intensos. Amb els gols de Mar-
cel i d’Agustí vam remuntar. Però 
després el partit es va igualar i 
vam tenir una baixda, no sé si fí-
sica o emocional, i l’Ampolla va 
capgirar el marcador. Penso, no 
obstant, que vam tenir ocasions 
per a empatar. Un punt el vam 

merèixer”. Amb el 2-1, a la re-
presa, va haver un penal no xiu-
lat a favor dels locals. Bati, Gui-
llem, Eloi i Roman van ser baixa.
Mario Jabaloyes, mister de l’Am-
polla: “a la primera meitat vam 
estar força bé, tapant el joc in-
terior del rival i sent dominadors, 
fent Carles el 0-1 i tenint altres 
opcions, una molt clara. A la re-
presa, en pocs minuts, ens van 
remuntar. Vam fer un retoc que 
ens va anar bé i l’equip va reacci-
onar, tenint eficàcia amb els gols 
d’Enric i de Carles, que ens van 
donar un triomf molt valuós”. 
Lluc i Gito, a més de Pau, van ser 
les baixes ampolleres. 

ALDEANA I 
ULLDECONA 
EMPATEN (1-1)

Aldeana i Ulldecona van em-
patar (1-1). L’Ulldecona es va 
avançar amb un gol de Blas-
co, aprofitant un rebuig d’Au-
ré. De penal, el local Aleix va 
empatar a la represa. L’Ull-
decona va tenir més opcions 
però l’Aldeana va saber de-
fensar-se i va inquietar a la 
contra, buscant a Badia, que 

fou el davanter referència per 
la baixa del pichichi Nacho 
Nuez. Els aldeans, de pega amb 
les baixes.
Ferran Simó, tècnic de l’Alde-
ana: “va ser un partit que vam 
poder-lo perdre i que també el 
vam poder guanyar. Per tant, 
l’empat va poder ser un resultat 
just. Em quedo amb la reacció 
de l’equip i la seua actitud per-
què va lluitar fins el final per po-
der assolir la victòria”. Gerard 
Capera, de l’Ulldecona: “molt 
satisfet de la primera meitat en 
la que ens van avançar i vam 

tenir el domini del partit. Però 
no ho estic tant de la represa 
quan, tot i tenir opcions clares 
per guanyar, vam ser d’entrada 
més conformistes i fins la recta 
final del partit no vam reaccio-
nar. Malgrat això, cal valorar el 
punt al camp d’un gran equip 
com ho és l’Aldeana”. 
En els darrers minuts de la con-
frontació, el visitant Guillem 
Navarro va propiciar un ensurt 
quan va ser carregat pel local 
Eric i, de la inèrcia va topar amb 
la tanca. El jugador es va ma-
rejar i va caure a terra, marejat. 

Afortunadament, es va recu-
perar al cap d’uns minuts.
A l’Aldea, diumenge passat, es 
va fer la presentació del futbol 
base de tots els equips alde-
ans. El partit fou transmès per 
Canal Terres de l’Ebre. 
L’Ulldecona, en la propera 
jornada, rebrà el Camarles 
mentre que l’Aldeana torna-
rà a jugar a casa, serà contra 
el Móra la Nova. Villa, Puig i 
Nacho eren baixa. A més, cal 
afegir a la llista a Felip que es 
va lesionar durant la confron-
tació.   

Pas endavant del 
Camarles, a Bítem (0-2)
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AMPOSTA, 2
XERTA, 1

3A CATALANA

L’Amposta va acabar sofrint da-
vant d’un Xerta que va insistir 
fins el final per a poder empatar. 
Serrano, mister de l’Amposta: 
“ja sabíem que al Xerta ens cos-
taria guanyar-lo. I així va ser. Va 
plantar molta batalla. Tot i això 
penso que en atac natros vam 
fer un partit correcte.  En de-
fensa, hi ha aspectes a millorar. 
El partit va ser igualat. Hagués 
pogut guanyar qualsevol dels 
dos equips. S’ha d’admetre que 
el Xerta, principalment a pilota 
aturada, va tenir ocasions, amb 
un penal a la primera meitat, 
que va parar Manel. I a la segona 
amb dues de clares, una d’elles 
al final, que també va evitar Ma-
nel. Natros, en més combinació, 
també van generar-les. M’agra-
daria felicitar al Xerta; si conti-
nua així m’atreviria a dir que és 
possible que sigui l’equip reve-
lació i pot fer una gran campa-
nya”. Adrià al final de la primera 
meitat i Felipe van marcar pels 
locals. El visitant Toni Cid va fer 
el 2-1. Toni, jugador del Xerta, 
valorava “el partit que va fer tot 
l’equip, plantant cara a l’Ampos-
ta i al s eu camp, gaudint de les 
ocasions per haver pogut em-
patar”. El Xerta va fallar un penal, 
el segon en dues jornades. Va 
ser amb el 0-0. Posteriorment 
va arribar l’1-0. A la represa, se-
gons Toni, “no vam deixar de 
creure i, tot i rebre el 2-0, vam 
seguir lluitant per entrar en el 
partit. Vam aconseguir-ho amb 
el 2-1 i la veritat és que, al final, 
el porter local va salvar dues 
ocasions nostres molt clares, 
sobre tot una d’elles. Ens queda 
un sabor agredolç. Estem satis-
fets pel partit, reconeguts per 
gent d’Amposta que mereixiem 
un millor resultat. Però sap greu 
que amb tot l’esforç no vam po-
der puntuar”. 

GANDESA, 2
CORBERA, 0
Ivan Romeu, mister del Gandesa: 
“el partit va anar com havíem 
previst contra un rival  més tan-
cat darrera i buscant la contra. La 
veritat és que vam tenir ocasions 
als primers 15 minuts, però no 
vam marcar i ens va costar molt. 
Vam estar precipitats per trobar 
l’últim passe. Al primer temps 
vam generar ocasions però sen-
se materialitzar-les. A la represa, 
una vegada vam obrir el marca-
dor, vam trobar més espais i vam 
controlar bé les seues contres, 
fent el 2-0 i tenint altres possi-
bilitats. Penso que el resultat va 

TORTOSA B, 2
GODALL, 2

LA CAVA, 3
JESÚS I MARIA B, 0

PERELLÓ, 1
RAPITENCA B, 6

El Tortosa es va avançar amb gols  
de Lorenzo (minuts 10 i 23). I la 
primera meitat va tenir-la con-
trolada. A la represa, avançada la 
mateixa, el Godall va reaccionar 
i Quim va fer el 2-1. A poc del 
final, una centrada-xut d’Àngel 
Sánchez va valdre l’empat a dos. 
Els visitants van reclamar tres 
penals a la represa. Òscar Ru-
mense, tècnic del Tortosa B: “va 
haver una part per cada equip i 
al final penso que l’empat va ser 
just. Natros ens vam equivocar 
amb un canvi al descans, per 
prevenció perquè el jugador te-
nia una targeta, i a la represa vam 
perdre força al centre del camp”. 
Sobre els penals reclamats pel 
Godall, el tècnic local va dir que 
“per a mi van ser penalets. No hi 
ha res a dir de l’àrbitre que no 
va influir en el resultat”.  Juanjo, 
tècnic del Godall: “ens va costar 
molt adaptar-nos a les dimensi-
ons del camp i no vam estar ben 
ubicats a la primera meitat. Amb 
el 2-0, em quedo amb la reacció 
de la segona part i el fet d’igua-
lar el marcador sumant un punt 
meritori”. De l’àrbitre, el mister 
va dir que “tots ens podem equi-
vocar i forma part del joc, i no 
acostumo a parlar-ne. Única-
ment aclarir que no entenc per-
què em va traure una targeta per 
parar una pilota, a  la banqueta, 
que ja estava fora del camp”. 

Josep Boyer ‘Molinos’, tècnic del 
Perelló: “vam avançar-nos amb 
l’1-0 i estàvem ben posats, fent 
alguna ocasió més de gol. Però 
sobre el minut 35 un error en 
defensa ens va costar l’empat. I 
un altre error amb una pèrdua va 
significar l’1-2. A la represa, no-
més sortir ens van marcar l’1-3 i 
poc després l’1-4. No vam sortir 
concentrats. I la Rapitenca es va 
imposar. Allí es va acabar el partit. 
A seguir. Animar a l’equip. Costa-
rà però lluitarem per intentar-ho 
i progressarem. Ells tenen 3 ju-
gadors molt bons i van marcar 
distàncies”. Francesc Calduch, 
segon entrenador de la Rapiten-
ca: “el Perelló es va avançar, arran 
d’una acció a pilota aturada. Però 
poc a poc ens vam anar impo-
sant podent combinar per dins i 
també fent mal a l’esquena dels 
seus centrals. Abans del descans 
ja vam remuntar i vam tenir altres 
opcions. A la represa, aviat, vam 
marcar l’1-3 i l’1-4 i a partir d’aquí 
el Perelló es va desunflar i natros 
vam fer els altres gols, creant al-
tres ocasions. Contents perquè 
es va fer el que havíem parlat i la 
victòria va bé per la confiança”. 
Konu va fer 3 dels gols rapitencs.

Jordi Roca, tècnic de la Cava: 
“penso que vam ser superiors 
durant el partit, sobre tot a la pri-
mera meitat quan vam encarrilar 
-lo amb els gols de De la Torre i 
Adri, tenint altres ocasions clares, 
sobre dues d’elles, per ja senten-
ciar. La represa va ser més igua-
lada i ja es va notar que va baixar 

AMETLLA, 3
S BÀRBARA, 4
Xavi Subirats, tècnic de l’Amet-
lla: “resultat  molt injust. Vam fer 
un molt bon partit a la primera 
meitat i incomprensiblement 
vam marxar 0-3 al descans. Vam 
tenir el control del joc però ells, 
amb tres arribades, ens van fer 
tres gols. No li trac mèrit al San-
ta Bàrbara, que va ser efectiu. 
Però el 0-3 no el mereixíem. A 
la represa, vam arriscar i vam re-
muntar amb el 3-3. Llavors ens 
van xiular un penal que va atu-
rar-lo Eric amb la mal sort que 
el rebuig va anar al jugador del 
Sant Bàrbara, fent el 3-4. Vam 
tornar a reaccionar, tenint op-
cions com una de Robert ja al 
final. Va ser injust. El resultat 
fa mal però ens aixecarem. No 
va ser el que es va veure dins 
del camp”. Jefrei Callau, tècnic 
del Santa Bàrbara: “a la primera 
meitat l’Ametlla va sortir millor, 
tot i això natros ja vam generar 
alguna ocasió. Arran d’una falta, 
Adrià va fer el 0-1. Ens vam sen-
tir més còmodes. El partit va es-
tar controlat i als darrers minuts 
del primer temps vam fer juga-
des molt bones i vam ampliar 
l’avantatge amb el 0-3. A la re-
presa, ells van sortir a per totes i 
natros no vam saber reaccionar. 
Ens van marcar aviat l’1-3 i poc 
després el 2-3. Semblava que el 
partit es podia escapar perquè 
ells estaven en una dinàmica 

la intensitat.  Vam tenir un parell 
de possibilitats per finiquitar el 
partit. No les vam transformar 
i ells en una contra van generar 
una doble ocasió que va evitar 
Figo. Ja al final, de falta, De la 
Torre va establir el 3-0. Bon par-
tit davant d’un rival reforçat amb 
algun jugador del primer equip. 
Important la victòria per la con-
fiança i ara a preparar el partit de 
diumenge a Amposta”. 
Santi Forastero, tècnic del Jesús 
i Maria B: “la veritat és que des 
de l’inici el partit es va posar coll 
amunt; ja des de l’escalfament 
quan vam haver de fer retocs per 
la lesió d’un jugador. I al minut 3, 
la Cava es va avançar. Vam pas-
sar per una fase de desconnexió 
i nervis. L’equip va estar descon-
centrat, durant la primera meitat. 
Ens va costar molt. Als 15 minuts 
ens van fer el 2-0. Després vam 
fer un parell de  reajustos i al dar-
rer tram de la primera meitat vam 
estar més posats i vam tenir una 
doble ocasió que hagués pogut 
canviar la dinàmica del partit. La 
segona meitat va ser més ober-
ta. Ja vam estar més ben col.
locats, oferint una altra imatge, 
amb pressió intensa i creant dues 
oportunitats que va evitar Figo. 
No obstant, no vam marcar i la 
Cava, ja al final, va sentenciar 
amb el 3-0. Seguim en cons-
trucció i el partit ens anirà bé per 
d’adaptar-nos a la categoria”. 

MASDENVERGE, 2
ROQUETENC, 2
Cristian Torta, tècnic del Mas-
denverge: “penso que el resul-
tat va ser just. En diferents fases, 
per natros, el partit va ser inco-
mode. A la primera part, amb 
els minuts, quan millor ens es-
tàvem trobant, tenint una oca-
sió clara Juan, és quan va arri-
bar el 0-1. Però vam reaccionar 
i vam seguir i vam empatar. Pot-
ser llavors ens vam acomodar i 
vam perdre la xispa i el control. 
A la represa, en els primers 25 
minuts no vam estar bé. Vam 
canviar la forma de jugar men-
tre que ells van guanyar Metres. 
I en un córner van marcar l’1-
2. Els darrers 20 minuts van ser 
nostres, sent més directes i vam 
empatar ja al final amb un gol 
d’Eric. Vam acabar tenint dues 
ocasions, una de molt clara. 
També dir que ells amb l’1-2 
haguessin pogut matar el par-
tit. L’empat el dono com a just”. 
David Garcia, del Roquetenc: 
“partit que vam poder guanyar 
amb l’1-2, tenint una ocasió de 
gol molt clara per fer l’1-3. Però 
no vam poder-la materialitzar i 
després no vam poder conser-
var l’avantatge. Ens van empatar 
i després vam poder perdre. Per 
tant penso que l’empat va ser 
just. Va ser un partit bonic de 
cara a l’espectador. Amb moltes 
contres i situacions de gol a les 
dos àrees”.

ascendent. Posteriorment, ens 
van empatar. A partir d’aquí, sa-
bíem que havíem de remar i vam 
fer-ho, arribant la jugada clau 
amb el penal a Adrià. Ell mateix 
va tirar-lo i el porter va rebutjar 
la pilota però el rebuig li va anar 
al propi Adrià establint el 3-4. 
L’Ametlla va assetjar fins el final. 
Vam sofrir molt i al final ens vam 
emportar els punts que penso 
que vam ser mereixedors, tot i el 
patiment de la segona meitat”. 

ser just”. Josep i Dilla, a la sego-
na meitat, van marcar. Ruben, 
tècnic del Corbera: “vam estar a 
la alçada que el partit demanava. 
Vam lluitar amb les nostres eines 
amb un treball defensiu fruit del 
sacrifici i vam arribar a la mitja 
part amb l’empat a 0. A la sego-
na vam sortir amb les mateixes 
intencions sabent del potencial 
del Gandesa, i que aniria per la 
victòria. Però vam estar molt bé 
durant tot el partit fins i tot des-
prés d’encaixar l’1-0, quan vam 
ser valents buscant l’empat. Per 
això, a l’obrir línies, ens van mar-
car el 2-0. Malgrat això va seguir 
treballant amb bona actitud. Tot 
i la derrota, vam competir força 
bé”. 

BENISSANET, 3
FLIX, 1
Ramon Grau, mister del Be-
nissanet: “l’equip va sortir molt 
intens, tot i que el Flix va tenir 
més possessió de la pilota. En 
una contra Carlos va marcar l’1-
0 i després, amb un falta directa, 
Carlos va fer el 2-0. El Flix va re-
accionar, intentant jugar la pilo-
ta. Natros vam contrarestar-ho 
estant molt bé en defensa. A 
la represa, ens vam haver de 
fer enrera; ells, amb més pos-
sessió, ens van marcar el 2-1. 
Vam seguir molt ben posats i 
fent una bona feina en l’aspecte 
defensiu. El Flix va insistir però 
en una contra nostra, va haver 
un llançament de banda ràpid i 
assistència a Carlos que va sen-
tenciar”. Albert Saltor, tècnic del 
Flix: “felicitar al Benissanet per 
la victòria. Ells van fer el seu joc 
i ens van guanyar. El partit no 
va tenir més història. Natros no 
vam poder aprofitar les nostres 
ocasions i ells si. De 2 ocasions 
van marcar 3 gols. A nosaltres 
ens va faltar materialitzar les 
oportunitats que vam crear”.

 www.mesebre.cat
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MÓRA LA NOVA, UNA DIRECTIVA 10

EQUIP DE LA JORNADA

· Uri Lavella va comprome-
tre’s amb el Perelló. Li vaig dir 
a Molinos que no començaria 
la temporada. Era una opinió la 
meua. I així ha estat. Ara fitxa 
amb el Vendrell. 
· Gerard Verge està entrenant 
a la Rapitenca però no vol ju-
gar a Tercera, desitja fer-ho a 
Segona RFEF. Una cosa són els 
desitjos, una altra la realitat. Ha 
de fitxar amb la Rapitenca.
· Són dos craks, Ferran Roig i 
De la Torre, només els separa 
una paret, són veïns, família; 
aquesta setmana es van posar 
d’acord per marcar cadascun 
dos gols i ho van fer.
· Perquè no volen anar al pro-
grama de Michel, Minut 91, el 
president del Tortosa i Nac-
ho Pérez. ¿Tan ferotge és?. Fa 
una setmana Jordi Fabregat va 
anar-hi, i va donar una lliçó de 
futbol. I de vida.
· Vaig dir a l’informe de 2a 
catalana que la zona de Tar-
ragona estaria molt igualada 
i es demostra que en les tres 
primeres jornades han caigut 
dos entrenadors. A Vilaseca els 
jugadors van fer el llit a Pascu-
ale i el Roda era líder i se’n va 
haver d’anar Kiki per qüestions 
esportives amb un jugador. Al 
següent partit, el Roda va per-
dre. Quin serà el següent mis-
ter a caure?. No ho sé però hi 
ha un altre mister de segona 
que està en la corda fluixa. 
· Segueix l’embolic per les 
elecció de la Federació; filtren 
que es poden repetir. Jo crec 
que no passarà res. Soteras té 
molt poder. I ara la FCF ha fet 
un comunicat per una infor-

mació publicada en la que es 
parla d’una pressumpta inter-
venció del candidat Isern sobre 
el Tribunal Català de l’Esport. 
· Fa uns anys Juanjo Rovira em 
va dir: vols veure el Nàstic al 
camp del Rayo Vallecano? I allà 
vaig anar. Vaig seure a la llotja 
amb el que va ser secretari tèc-
nic del Barça, Ramon Planes. 
Al descans, durant el catering, 
vaig saludar a Lopetegui. Em va 
sembla una persona propera. 
La setmana passada, a Sevilla, 
va sortir com els toreros, se 
n’anava i l’afició el va ovacionar, 
inaudit.
· Cosido no es va retirar del 
futbol,   segueix vinculat. Ell i la 
seva dona han entrat a la Direc-
tiva. Fa unes setmanes va rebre 
una oferta informal d’un equip 
de 2a catalana i li pagaven bé. 
Va dir no. També va tenir una 
proposta d’un equip de Tercera, 
a l’estiu.
· Amado torna al Santa Bàrbara. 
El club planer té un president 
que és jugador, Jordi Roda. Es 
el secret del futbol d’estes ca-
tegories. I així ha estat a Santa 
Bàrbara on ha hagut un relleu 
generacional a la directiva. . 
· Molta gent em diu que està 
enganxada al programa Minut 
91, al de Michel, a Canal TE, els 
dilluns i el dimarts per la nit. Ho 
entenc. Jo també ho estic. 
· David Cuellar, als 43 anys, 
seguirà jugant. Ara ho farà al 
Perelló. Entre altres clubs, a Pri-
mera divisió, ha jugat al Bilbao, 
Elche o Nàstic. Va estar les dar-
rereres temporades al Morell, al 
Vilafranca i al Vilaseca. Jugador 
100% professional. 

TOP SECRET

· I pensar que Carles kader 
no renovava per L’Ampolla. El 
van convencer. És el màxim 
golejador i està a només tres 
gols d’igualar la seva marca de 
l’any passat.
· A la Rapitenca no li acom-
panyen els resultats. Falta un 
davanter, cuer i el proble-
ma és que poden baixar 4 o 
5 equips. La millor dada: 823 
espectadors. Teixidó va tornar 
al camp, com a comentarista 
de la Xarxa. Em va dir: “la Ra-
pitenca va jugar bé però eels 
partits cal guanyar-los. Ha 
baixat molt el nivell de tercera 
divisió”.
· El millor de l’Alcanar és que 
l’any passat als entrenaments 
anaven 7 jugadors. Ara en van 
17 i tres cops per setmana. 
L’equip millorarà amb el pas 

LA JORNADA
de les jornades.
· EI Pinell apunta a l’ascens. I això 
que ha fet pocs Entrenaments. 
Destaca la seva solidesa defensi-
va. Es nota la mà de Lizaso.
· M’agraden 4 equips de tercera, 
Santa Bàrbara va perdre setmana 
passada als minuts finals davant 
del Gandesa i aquesta setmana 
va guanyar a l’Ametlla. El Mas-
denverge i el Roquetenc ja han 
mostrat que no seran fàcils de 
superar. I el Xerta que merei-
xia aquesta setmana empatar al 
camp de l’Amposta (i dues jorna-
des, dos penals fallats).
· Els meus pronòstics de 2a cata-
lana: dels 4 que vaig dir que eren 
favorits, dos ja lideren la classifi-
cació, Jesús i Maria i la Canonja. 
I en el grup ebrenc, més igualtat 
que mai: els primers sis equips 
només separats per dos punts.

· Té crisi La Sénia? La resposta 
és No. Aquesta setmana re-
volució a l’equip titular, amb 
3 Juvenils. Gerard Estrella va 
tornar per reforçar l’equip.
· Cada any al Roquetenc fan 
miracles per fer equip; fa 3 
setmanes va venir un francès a 
estudiar fisoteràpia. Un com-
pany li va dir de provar amb el 
Roquetenc i va convèncer al 
mister i va Fitxar. Amb el con-
junt de Roquetes, dissabte va 
marcar Ayub, que la tempo-
rada passada era àrbitre i va 
canviar els hàbits (ja va jugar 
al fubol base de l’Ebre Escola).
· Vaig rebre un missatge des 
de Batea dient-me que el ju-
venil va guanyar 7-3 a la Ra-
pitenca, que era un resultat 
històric per al club terraltí. Re-
alment ho és. 

PACHU
(Ebre Escola)

ANDI
(Rapitenca)

VZCARRO
(Amposta)

BERNARDO
(Tortosa)

BORRÀS
(J i Maria)

VICTOR PUJOL
(Camarles)

ADRIÀ
(Santa Bàrbara)

FERRAN
(Ampolla) 

GUILLEM
(Ulldecona)

KONU
(Rapitenca B)

DE LA TORRE
(La Cava)

UBALDE
(Gandesa)

Dalt i d’esquerra a dreta: Jordi Borràs (J i Maria), Fages (Ametlla), Nacho (Aldeana), Carlos (Benissanet) i Pachu (Ebre Escola).

Baix:  Marc (R Bítem), Peque (Tortosa), Aleix López (Garea/Pamplona), Aleix (Catalònia) i Pau Ripoll (Gandesa)

JOEL PEPIÓ
(La Sénia)

ENTRENADOR DE LA JORNADA: MARIO JAVALOYES (AMPOLLA)

Una de les poques 
directives que si se’n va 
un president, surt un 
altre en un tres i no res. 
Gran club. Gran equip,  
directiva 10. Dissabte, en 
la presentació del futbol 
base, es va comprovar 
l’estat de l’entitat, amb 
els 12 equips actuals més 
l’amateur de Segona, 196 
jugadors/es i 26 tècnics. 
El camp estava ple a 
vessar.

CRACS EBRENCS.
COMENCEM AVUI LA SECCIÓ AMB:

LA PORTADA DE LA SETMANA
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GINESTAR, 2
TIVENYS, 2

4A CATALANA

El Ginestar i el Tivenys van em-
patar 2-2. Els locals van co-
mençar forts i van generar di-
verses situacions a la porteria 
rival. Però va ser el Tivenys qui 
va avançar-se amb una remata-
da d’Adama. No obstant, abans 
del descans, els ginestarols van 
remuntar, amb el gols de Gime-
no. El primer de penal i el se-
gon, molt protestat pel Tivenys, 
per fora de joc. A la represa el 
partit es va travar. El Ginestar va 
buscar la sentència però li va 
faltar més contundència en els 
darrers metres. El Tivenys, ar-
ran d’un llançament de banda, 
aprofitant la indecisió de mar-
catge local, va empatar amb un 
bon gol de Pau.
Morales, tècnic del Ginestar: 
“crec que vam fer mèrits per 
poder guanyar el partit. Un 3-2 
o un 4-2 hagués estat més just. 
Sobre tot a la primera meitat, 
i també a la segona, vam tenir 
opcions. I el Tivenys, en canvi, 
amb dues va aconseguir dos 
gols”. Ignasi, del Tivenys: “va 
ser un partit igualat en el que va 
haver-hi poc joc i poques oca-
sions. L’estat del camp tampoc 
va ajudar. Va ser meritòria la re-
acció de la segona meitat i fer 
l’empat. Penso que el segon gol 
local va estar precedit de fora 
de joc, al camp així ho vam veu-
re. Destacar que vam anar amb 
moltes baixes i que vam haver 
de fer la fitxa a dos nois del po-
ble. El punt sap a victòria”. 

ALDEANA B, 0
PINELL, 3
Rafel, mister de l’Aldeana B: “el 
partit va començar malament, 
dues indecisions nostres van 
ser dos autogols nostres. Ens 
va afectar trobar-nos amb un 
0-2 als cinc minuts. Vam inten-
tar-ho, davant d’un rival amb 
grans jugadors. Per a mi serà 
el candidat a l’ascens. Ens va 
costar, ells van estar molt ben 
posats en defensa. Fins el des-
cans no vam poder i ells, més 
còmodes, a la mitja hora, ens 
van marcar el 0-3. Vam buscar 
revertir la situació, intentant 
canviar la imatge i competir. 
Però el Pinell va seguir con-
trolant el partit a la represa. A 
més, ens vam quedar amb deu 
i ja va ser complicat. Ells van 
dominar i van tenir altres possi-
bilitats. Victòria justa del Pinell. 
I ja cal pensar en animar juga-
dors, i pensar en el proper par-
tit”. Lizaso, del Pinell: “el partit 

ALCANAR, 1
AMPOSTA B, 2

CAMARLES B, 2
JESÚS I MARIA C, 1

AMETLLA B, 1
LA CAVA B 2

S JAUME, 0
CATALÒNIA B, 4
El Catalònia va sumar el segon 
triomf de la temporada. Va ser 
al camp del Sant Jaume, en un 
partit que no va decidir-se fins 
ben entrada la represa, quan els 
visitants, penal, van fer el 0-2, 
obra de Bonet. Després van am-
pliar l’avantatge.
Dani Fernandez, tècnic del Ca-
talònia: “estem satisfets del 
rendiment de l’equip i com va 
executar el partit que vam dis-
senyar. Volíem ser fiables en la 
sortida de la pilota, vigilant tam-
bé les pilotes a l’esquena de la 

Ruben Subirats, tècnic de l’Al-
canar: “vam sortir al partit amb 
molt poca concentració i d’aqui 
que als 6 minuts el resultat fos 
de 0-2 amb un penal clar, des-
prés d’una errada defensiva, i 
un gol a la sortida d’un córner. 
Vam tenir l’oportunitat de po-
sar-nos al partit mitjançant una 
pena màxima que vam desa-
profitar. L’equip va quedar tocat 
i l’Amposta va tenir ocasions 
clares per sentenciar. Però no 
va aprofitar-les i Picho va fer 
1-2. Cal dir que vam fer una 
gran segona part però el por-
ter ampostí i la falta d’encert 
de cara a porta ens van privar 
de sumar els primers punts de 
la temporada”. Andreu Cano, de 
l’Amposta B: “sabíem que era 
una sortida molt complicada i 
important. Vam sortir molt po-
sats i vam competir bé des de 
l’inici. Aviat, un penal clar, va 
comportar el 0-1. Després vam 
fer el 0-2. Vam tenir el partit 
controlat. L’Alcanar va fallar un 
penal i això li va afectar molt. 
Llavors natros vam poder deci-
dir amb 4 ocasions claríssimes. 
De poder encarrilar el marcador 
es va passar a  l’1-2 arran d’una 
indecisió nostra amb una cessió 
al porter. A la segona meitat ells 
van apretar molt. Natros no vam 
saber resoldre, fent dos pals, i 
per això vam haver de patir. Els 
darrers 20 de partit van ser un 
assetjament de l’Alcanar. Mal-
grat això vam saber sofrir i vam 
saber competir i estic molt con-
tent d’estos 3 punts.  La cate-
goria serà molt competida. Dir 
també que vam haver de con-
vocar 4 juvenils, per les baixes”

Jordi Subirats, tècnic de l’Amet-
lla B: “vam començar bé el partit, 
amb  ritme i intensitat, aconse-
guint Gerard Maura l’1-0 amb un 
tret des de fora de l’àrea. Vam 
poder fer el 2-0 amb dues oca-
sions clares. Cap al minut 20, en 
una jugada en què van haver-hi 
diversos rebots, no vam estar 
prou contundents i ens van fer 
l’1-1 i acte seguit l’1-2. A partir 
d’aquí, la Cava va ajuntar bé les 
línies. Natros vam canviar el sis-
tema. Ho vam intentar de diver-
ses formes. Vam tenir opcions 
per empatar i per a guanyar el 
partit. Però ens va faltar encert i 
també cal destacar al seu porter. 
No estic disgustat de l’actitud de 
l’equip. Anem ara molt justos de 
plantilla. Esta setmana a la ban-
queta hi havia 4 juvenils. Espe-
rem poder recuperar efectius per 
al proper partit”. Ramon Cruelles, 
de la Cava B: “l’Ametlla va co-
mençar avançant-se. La reacció 

Florin, del Camarles B: “el partit 
va començar igualat. A natros 
ens va costar. A partir del minut 
20, vam agafar el control del par-
tit, jugant millor i fent diverses 

LA GALERA, 0
GANDESA B, 4
Laura Matamoros, entrenador 
de la Galera: “sabíem que seria 
un partit complicat per l’entitat 
del rival, que és més un equip de 
Tercera que de Quarta. Sabíem 
que havíem d’estar centrats i no 
cometre errades. Vam aguantar 
i els ho vam posar difícil. Però al 
25 ens van fer el 0-1 i poc des-
prés el 0-2. A la represa, vam 
sortir posats, buscant poder 
entrar en el partit. Tot i inten-
tar-ho, aviat ens van marcar el 
0-3. Però cal agrair els jugadors 
que no van baixar els braços, tot 
i que ens van fer el 0-4 que va 
sentenciar. Es nota que entre els 
dos equips hi ha diferència. La 
part positiva és que ells no van 
poder mostrar el joc que volí-
en, però accions individuals es 
van reflectir al marcador”. Ser-
gi Vidal, del Gandesa B; “sabí-
em que seria complicat perquè 
no estem habituats a la terra 
i és un camp petit. Vam haver 
de ser molt directes i això ens 
va perjudicar. Poc a poc vam 
entrar en el partit, tenint algo 
més de control. Defensivament 
vam estar bé i després del 0-1 
ja vam ser més dominadors. A 
la represa, aviat vam fer el 0-3 
que ens va donar tranquil.litat. 
Ens vam imposar i vam marcar 
el quart. Content de l’actitud i el 
treball”. 

arribades, ocasions i dos gols. A 
la segona meitat vam fallar oca-
sions clares i no ens van xiular 
dos penals clars. Al minut 70 ens 
van fer el 2-1. D’un partit en què 
vam ser superiors, quan perdo-
nes ho pots pagar. No ens van 
crear cap ocasió però va haver 
inquietud per l’ajustat del mar-
cador. Hem de seguir, millorant 
i creant jugadors per al primer 
equip”. David Torres, mister del 
Jesús i Maria C: “van haver dues 
parts diferenciades. A la primera 
meitat el Camarles va ser do-
minador i es va avançar. Natros 
vam competir però dues erra-
des puntuals ens van costar dos 
gols. A la represa vam fer canvis 
i vam reaccionar, marcant Iker 
el 2-1. A partir d’aquí vam ser 
dominadors per a traure un em-
pat, davant d’un molt bon rival 
que estarà a la part alta. Faltant 
dos minuts, arran d’una centra-
da d’Amed, el porter local es va 
emportar per davant a Adrià. Un 
penal clamorós. El noi va quedar 
inconscient i vam esperar a que 
vingués l’ambulància i finalment 
es va poder recuperar, tot i que 
estarà unes setmanes de baixa: 
té una mica de traumatisme Cas 
de pitar el penal haguéssim po-
gut emportar-nos un punt que 
per mèrits ens ho mereíxiem. 
Molt content dels xavals, ho van 
donar tot al camp d’un rival amb 
qui l’any passat no vam poder 
competir i ens va guanyar els 
dos partits. En ocasions acusem 
la inexperiència però estem per 
progressar i millorar amb el que 
faci falta”. 

va ser immediata, fent un futbol 
combinatiu, i en jugades prou 
elaborades vam poder remun-
tar, tenint el control del partit. A 
la represa, vam anar amb pocs 
canvis i es va poder notar. El par-
tit es va igualar i ells es van fer els 
amos del partit. Arran de l’expul-
sió de Sergi, vam patir moltíssim 
el darrer quart però es va fer un 
bon treball defensiu, tenint algu-
na ocasió, amb un gol anul.lat 
per un suposat fora de joc. Vic-
tòria molt treballada”. 

FATARELLA, 3
OLIMPIC, 0
Xavi Solé, tècnic de la Fatarella: 
“després de casi no fer pretem-
porada, la setmana passada vam 
debutar a Gandesa, però, tot i fer 
un bon partit, vam perdre per 4-1. 
Diumenge contra l’Olimpic vam 
fer un partit seriós, i al minut 19 
Pere Nacher va marcar l’1-0. Vam 
ser els dominadors del partit i al 
39 Pere Nacher va fer el 2-0. Vam 
refrescar l’equip amb dos canvis. 
L’Olímpic a la segona meitat va fer 
un pas avant. No va poder entrar 
en el partit i natros, en canvi, vam 
sentenciar amb el 3-0, obra del 
jove Gerard. Després van haver 
ocasions pels dos equips però el 
partit va acabar amb el 3-0”. Des 
de l’Olimpic:  “l’equip no acaba 
d’agafar el que és la categoria. 
Ens falta ser més intensos, més 
contundents a les àrees. S’inten-
ta jugar però ens costa molt i les 
errades ens penalitzen. Ens falta 
també un bon resultat per agafar 
confiança. Els nois tenen ganes 
però no surten les coses. Potser 
hi ha una mica massa de pressió 
per recuperar la categoria, una 
pressió que des del club no s’ha 
posat. Es un projecte en el que si 
es puja enguany bé, si no al prò-
xim. L’objectiu és buscar pujar 
amb el grup actual. Esta tempo-
rada o en properes. Però a hores 
d’ara hem de començar per saber 
competir amb tot el que suposa 
la 4a catalana”. 

es va posar de cara, al minut 6, 
amb dos autogols d’ells. Ells ja 
van anar a remolc i natros vam 
controlar el partit i vam fer el 
0-3. Vam tenir altres opcions 
com un penal no xiulat i un gol 
anul.lat. A la represa ells van 
quedar-se amb deu i natros 
vam estar còmodes, controlant 
el joc fins el final. Veig la quarta 
catalana molt competida, amb 
bons equips. A l’Aldea se’ns va 
posar tot al nostre favor aviat, 
però em va semblar un rival 
que competirà durant la lliga”.  

nostra defensa. Vam tenir alguns 
desajustos i ells així van fer algu-
na arribada. Però amb els minuts 
ho vam poder controlar. Vam 
buscar ser protagonistes amb 
pilota alternant amb joc direc-
te per trobar la gent ràpida que 
tenim. Vam generar dos o tres 
ocasions al primer temps, una 
d’elles un gol anul.lat per fora de 
joc. Avançat el primer temps ens 
vam avançar amb gol de Ruiz. 
A la represa vam parlar de no 
abusar del joc llarg. Però als pri-
mers 15 minuts vam seguir igual 
i el partit va tenir anades i torna-
des i el Sant Jaume va crear al-
gunes possibilitats, reclamant un 
penal. La falta es va traure fora i 
s’hagués pogut xiular dins. Vam 
passar una fase  amb dubtes, fins 
que vam trobar amb els minuts 
més espais i vam poder sortir a 
la contra. Una passada de Ro-
berto va suposar un penal a Bo-
net que ell va transformar fent el 
0-2. Vam fer més canvis que ens 
van donar frescura i aprofitant 
les esquenes i que ells van bai-
xar vam sentenciar en 2 contres. 
Sent la sentència al final,  potser 
el resultat va ser abultat però la 
victòria va ser merescuda davant 
d’un rival que va plantar cara”. 
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BY JOAQUIN CELMA

HANDBOL
Derrota contra el 

Mataró (26-35)

HANDBOL

Resultats dels equips del club: 
L’infantil femení va perdre a la 
pista del Ribes (28-18). Pri-
mer partit oficial fora de casa 
de la lliga, de les noies d’in-
fantil dirigides per Alexandra 
Albesa. L’infantil masculí va 
guanyar amb solvència 44-
20 al Cardedeu. El cadet 
masculí va sumar la primera 
victòria, a la pista del Polinyà 
25-28, en un partit que, a di-
ferència dels anteriors, co-
mençava amb el marcador a 
favor ja dels primers minuts i, 
a més, amb una notable mi-
llora pel que fa a la intensitat 
i l’actitud, especialment en la 
vessant defensiva. 
El juvenil femení va vèncer a 
la pista del Castelldefels (20-
24) i el masculí va caure a la 
pista del Mataró ‘Negre’ per 
36-19: “a partir del proper 
partit estem ben segurs que 
seran capaços de remuntar el 
vol i oferir una bona imatge 
competitiva durant tot el par-
tit, després del darrer disputat 
a Mataró”.

El Mataró va anar sempre per 
davant al marcador, mostrant un 
ritme alt de joc que l’Amposta 
va poder aguantar gairebé tota 
la primera meitat, arribant (quan 
faltaven tres minuts pel descans) 
amb el resultat ajustat de 13-14. 
Però el conjunt visitant al darrer 
tram dels primers trenta minuts 
va fer un parcial de 0-3 i al des-
cans el marcador reflectia un 
resultat de 13-17. A la represa el 
joc es va igualar; l’Amposta fou 
més efectiu ofensivament i no 

va deixar generar contres al ri-
val. Ritme alt d’enfrontament per 
part dels dos conjunts per arribar 
a l’equador de la segona meitat 
amb l’ajustat 23-25. Els darrers 
deu minuts foren de clar domini 
del conjunt del Maresme, amb 
més ritme de joc i velocitat. El 
conjunt entrenat per Marc For-
nós res va poder fer quan el Ma-
taró va aconseguir un parcial de 
3-10 fins a arribar al 26-35 final. 
Demà dissabte (17h), partit a 
Castelló.

Centre 
Esports Tortosa

Club Volei Roquetes: Súperlliga2, 
primera jornada i primera victòria

** LLIGA CATALANA D’HAND-
BOL FEMENÍ. L’Handbol Ascó 
va perdre a la pista del Palau-
tordera (36-16). El líder, el Pa-
lau, va guanyar l’equip de la 
Ribera, marcant 22 gols a la 2a 
part i amb cinc jugadores fent 5 
gols o més. 
** 1a LLIGA CATALANA SÈNI-
OR FEMENÍ. L’Handbol Club 
Perelló va descansar en la jor-
nada passada. 
L’Ampolla, per la seua part, va 
perdre el segon partit seguit, 
primer a casa, contra el Sant 
Cugat per 15 a 18. Va ser un 
gran partit el que es va viure 
al pavelló Jordi Pitarque en-
tre  els dos primers classificats 
d’aquest grup B de 1a. Catala-
na. Els 2 equips van lluitar fins al 
final per endur-se els 2 punts, 
en un partit molt igualat en el 
que es van imposar les bones 
defenses i en el que no es va 
decidir res fins als últims mi-
nuts.
En la propera jornada, l’Ampolla 
visita diumenge (12.30h) l’OAR 
Gràcia Sabadell. Per la seua 
banda, el Perelló es desplaçarà 
demà a la pista del Santpedor. 
En la jornada següent, que serà 
la cinquena, els dos equips del 
Baix Ebre s’enfrontaran en el 
derbi, a l’Ampolla. 

Handbol

El sènior masculí de Súperlli-
ga 2 va començar la tempo-
rada amb una victòria, contra 
el Club Volei Torredembarra 
(2-3). 
L’equip va aconseguir el pri-
mer triomf remuntant amb 
parcials (25-21/21-25/31-
29/19-25/13-15).
“Partit molt treballat davant 
un rival directe a la classifica-
ció”. El proper partit és demà 
dissabte a la pista de l’Illa 
Grau. 
Altres resultats de la jornada, 
d’equips del club. 
El  sènior femení va guanyar 

(0-3) a la pista de l’Hospita-
let. Victòria del cadet masculí 
blau (0-3) a la pista del Club 
Volei Reus. Derrota de l’in-
fantil masculí (1-3) contra el 
Reus.
L’infantil femení Blau va per-
dre (3-1) a la pista de l’Escola 
Elisabeth. 
Victòria del cadet masculí 
blanc (0-3) a la pista  del Vo-
lei Vilanova.
Triomf del juvenil femení (0-
3) a la pista del Club Volei 
Sant Pere i Sant Pau. Per la 
seua part, el cadet femení va 
caure a la pista del SP i SP. 

el Campionat de Catalunya 
Sub.21 a Montornès del Vallès 
on l’alumne Sergei Pascual va 
obtenir la 3a posició i es va 
classificar a la preselecció que 
es realitzarà al Centre d’alt 
Rendiment de Sant Cugat del 
Vallès per poder participar al 
Campionat d’Espanya previst 
al novembre a Pontevedra. 
Aquest cap de setmana espe-
rem que el Club Ten Chin ob-
tingui podi al XVII Campeona-
to de España de Clubes Karate 
W.K.M.O que es celebrarà a 
Alfaro ( La Rioja).

** Segona divisió Futbol 11. 
1 jornada
Gandesa-Terres de Lleida 1-2
Canyelles-Aldeana 3-3

** Lliga Terres de l’Ebre fut-
bol-7. 2 jornada
Olimpic-La Plana 2-7
Arnes-Roquetenc 2-2

Futbol femeníClub de Karate 
Ten Chi Jin del Perelló

El Club de Karate Ten Chi Jin 
del Perelló, amb els entrena-
dors Sorin Ivascu i José Ma-
nuel Guadalupe, els últims 2 
anys ha assolit molt bons re-
sultats als diferents campio-
nats de la Federació Catalana 
de Karate.
Un dels millors resultats del 
Club ha estat el de 1rs clas-
sificats en Kata per equips 
absolut masculí que es va 
disputar al Campionat de Ca-
talunya de Clubs a Montmeló 
el 09/04/2022.
Recentment ha tingut lloc 

R Bítem-Tortosa 4-5
Rapitenca-Campredó 1-1
Ampolla-la Cava 2-2
J i Maria-Perelló 1-11
La Cava-Femení Alcanar 1-3

** Juvenil Futbol 11 Primera 
divisió
Terres de l’Ebre-Igualada 1-4

Resultats de la segona jornada de futbol Veterà Terres de l’Ebre:
Aldeana-Alcanar ajornat. S Bàrbara-Perelló ajornat. Cana-
reu-Ametlla 2-2. Vinaròs-Roquetenc 1-7 i  Tortosa-Amposta 1-2

Veterans: segona jornada

Futbol sala
** LLIGA DIVISIÓ D’HONOR: El FS Roquetes, que en la primera 
jornada va guanyar, va perdre en la segona, en el partit disputat a 
la pista del FS Vinyols. Els de Roquetes mereixien millor sort. Van 
caure per un ajustat 2-1, en un partit amb poques concessions de-
fensives. I les que van haver es van pagar cares. L’equip ebrenc, que 
ens representa a la categoria, s’enfrontarà demà dissabte (20 ho-
res) al CFS Mediterrani Josep Casado Assessors. El partit es jugarà 
al pavelló d’Amposta perquè al de Roquetes hi ha altres activitats. 
** LLIGA PRIMERA DIVISIÓ CATALANA: Este proper cap de set-
mana comença la lliga. Al grup 6 A, el CE Futbsal Tortosa visita 
l’Alforja, l’Amposta rebrà el Calafell, el Tivissa al Playas de Salou, la 
Sénia al Riudecanyes i la PB Lligallos GP Motor visitarà el Nàstic. 
Al grup 6B, el Móra d’Ebre rebrà el Castellvell, l’Hostal Anton de 
Batea jugarà a casa amb la Pobla de Mafumet i el Flix es desplaçarà 
a la pista de l’Aula Esport Reus. 
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TABOULÉ/CUSCÚS 
DE BRÒCOLI

INGREDIENTS (4 PORCIONS):  
• Un bròcoli
• 150 gr de cuscús (aprox...)
• 350 gr de llagostins cuits
• 4 cullerades de suc de llimona
• 1 cullerada de pasta d´ají groc
• 4 cullerades d´oli d´oliva ver-
ge extra
• 4 llagostins frescos (opcional)
• sal, pebre

PREPARACIÓ:
El primer que farem és barre-

jar la sèmola/cuscús amb el 

suc de llimona i la menta i ho 

deixem unes hores a la nevera, 

dues mínim, quatre ideal. Men-

trestant preparem la part del brò-

quil. Amb un ganivet ben afilat 

anem tallant la part verda molt fi-

nament, com si l'esquiléssim. Un 

cop tallat, podeu posar-ho cru o 

escaldar-ho un minut.

Un cop refredat, tallarem els lla-

gostins cuits a trossets, els barre-

jarem amb el cuscús i el bròquil, 

hi afegirem una cullerada de pas-

ta d'ají groc (picant, podeu utilit-

zar-ne un altre... o no posar-ne) 

i ho deixarem reposar una mitja 

horeta. Muntarem el plat amb 

un motlle, si en tenim, per-

què quedi millor, i finalment, 

si voleu ser esplèndids, feu un 

llagostí per cap a la planxa, ben 

fresc, i quedareu com uns se-

nyors!

Suggeriments: també se li pot 

afegir uns 100 g de pèsols cuits 

o faves cuites,

50 g de cacauets o ametlles o 

festucs o avellanes i també car-

bassó tallat a daus petits o ma-

grana desgranada. Bon profit!

Aquesta recepta de cuscús de bròcoli amb llagostins la podeu fer només 
amb la flor del bròcoli o fent una barreja de cuscús amb la flor. Pel tipus 
de picant, poseu el que us agradi més, i l'opció del llagostí fresc és per 

donar-li més alegria i festa al plat.
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I M M O B I L I À R I A  / /  T R E B A L L  / /  F O R M A C I Ó / /   S E R V E I S  / /  R E L A X

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

COMPRO
4x4, vehicles, 

tractors, 
maquinària..., 

No importa any
 ni estat

Màxima serietat
Pere

686979513

MARINA LA RÀPITA

ES LLOGA

Amarre 
8 metres

674 55 20 17
(Només WhatsApp)

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

Et planteges qües-
tions transcendents i 
pots mostrar-te una 
mica absent perquè 
dones voltes a les 
coses. A la feina 
poden donar-te més 
responsabilitat per-
què confien en tu.

aquari
21/01 al 19/02

Estàs esperançat en 
un assumpte amorós 
que creies perdut i 
et disposes a cremar 
el darrer cartutx. 
Hauràs de tenir una 
mica de paciència 
amb una persona 
d'edat avançada.

sagitari
23/11 al 21/12

Si vens d'un temps 
de silenci autoim-
posat i en el qual 
t'has sentit una mica 
bloquejat, recuperes 
l'ànim i les ganes 
de fer coses. Noves 
amistats, algunes 
significatives.

escorpí
24/10 al 22/11

Podries involucrar-te 
en una relació 
amb algú que ja té 
parella. En termes 
generals, caldrà ser 
prudent. Si somnies 
molt, escriure sobre 
els teus somnis pot 
ser terapèutic.

balança
24/09 al 23/10

La tensió entre Sol i 
Plutó a Casa IV col·la-
bora al fet que deixis 
algunes vivències a 
on corresponen: al 
passat. Temps de mi-
rar al futur. Trobades 
familiars que et fan 
feliç.

àries
21/03 al 20/04

L'aspecte tens 
de Mercuri amb 
Júpiter a Àries, pot 
inclinar-te a posar 
distància entre tu i 
alguna persona. Si 
tens una relació ca-
sual, es pot convertir 
en quelcom més.

cranc
22/06 al 23/07

Estàs molt actiu 
i acabes els dies 
una mica cansat. 
T'anirà bé reservar 
un temps només 
per tu i així carregar 
piles. Potser hauràs 
de posar pau en un 
conflicte familiar.

verge
24/08 al 23/09

Amb tres planetes 
a Casa II necessi-
tes reafirmar-te i 
sentir-te més segur. 
Si has viscut una 
injustícia, ho poses 
en mans de la llei. Et 
dones algun caprici 
gastronòmic.

taure
21/04 al 21/05

Sol i Venus a Casa 
VI poden oferir solu-
cions a problemes la-
borals. Pots adoptar 
una nova mascota, 
com ara, un gat. En 
qüestió de salut, 
agafes les regnes per 
millorar-la.

peixos
20/02 al 20/03

Pots viure un moment 
tens amb un familiar. 
Compte amb el que 
dius per què ho pot 
usar en contra teu. En 
l'àmbit laboral hi ha 
hagut algun conflicte 
que marca una nova 
etapa.

lleó
24/07 al 23/08

Amb el Sol, Mercuri 
i Venus transitant a 
Casa III, sents que 
has d'expressar-te 
i vols fer-ho bé. 
L'amor ocupa bona 
part dels teus pen-
saments i podries 
estar enamorant-te.

bessons
02/05 al 21/06

Lluna i Mart al teu 
signe, inclinen a la 
ràpida acció. Les 
emocions a flor de 
pell poden fer-te re-
accionar de manera 
visceral. Compte fins 
a deu per conservar 
la calma.

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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+ 
a fons

la nostra memòria,
lo nostre patrimoni

FLIX 
PROPIETAT DE BARCELONA!

4

Al Sud de les nostres Terres 
de l’Ebre, quasi al límit del 

territori fronterer, hi trobem 
Ulldecona, un lloc estratègic 
pel seu emplaçament. En l’eix 
cronològic del temps ha vist 
passar per les seues terres  
íbers, romans, musulmans i 
cristians, tots ells deixant una 
petjada que encara avui roman 
en el temps. 

A la Foia d’Ulldecona, trobem el 
conjunt rupestre llevantí més ben 
conservat i important de tot Cata-
lunya. Aquestes pintures demos-
tren com la humanitat s’expressa-
va en aquell temps mitjançant l’art 
dibuixada damunt d’una roca. 
Aquestes pintures daten en al-
guns casos entre quatre i vuit mil 
anys en un període postpaleolític, 
però no van ser descobertes fins 
l’any 1975.  
Aquell any, un espeleòleg del 
Centre Cultural i Recreatiu d’Ull-
decona, en Joan Ruiz, va topar 
casualment amb aquestes pin-
tures, actualment se coneix com 
abric V. A partir d’aquí van docu-
mentar la troballa i van anar tro-
bant altres pintures i estudiant el 
jaciment, fins arribar als 13 abrics 
que formen el conjunt actual-
ment. En total els abrics contenen 
més de 400 figures amb una mida 
mitjana de 15 cm d’alçada.  
L’any 1998 va ser declarat Patri-
moni Mundial per la UNESCO, 
no obstant això, se va tancar el 
2003 per protegir les pintures i 
el 2005 van construir un Centre 
d’interpretació que roman obert 
al públic i s’anomena Abrics de 
l’Ermita. 
Per als que vulgueu anar-hi, l’ac-
cés als Abrics de l’Ermita es troba 
a la carretera t-331, a uns dos qui-
lòmetres del nucli urbà d’Ulldeco-
na en direcció a Amposta. Trobem 
una carretera que porta a l’ermi-
ta de la Pietat, que dona nom al 
jaciment. Aquesta és una petita 
església de planta rectangular on 
trobem un retaule amb la patro-
na d’Ulldecona. Aquest edifici 
fou construït entre el segle XVIII i 

principis del XIX, hi ha una antiga 
hostatgeria medieval que avui és 
un alberg i una casa rural amb bar. 
Hi trobem una plaça amb el mi-
rador sobre la Foia d’Ulldecona i 
sota de la plaça trobem el Centre 
d’Interpretació Rupestre Abrics de 
l’Ermita, si voleu visitar les pintu-
res prehistòriques. 
Seria molt recomanable tenir pre-
sent que la prehistòria és una part 
del currículum de la matèria de 
geografia i història i molts cops 
la gent del territori hem anat a les 
Coves d’Altamira i d’altres a veure 
pintures i art rupestres i encara no 
coneixem les que tenim al costat. 
Per això com sempre dic: “Per es-
timar el nostre patrimoni l’hem de 
conèixer”.

Del postpaleolític, saltem als ibers 
que també van viure a la ciutat 
entre el segle VIII fins a l’arribada 
dels romans que queda evidenci-
ada, subtilment, amb el pas de la 
Via Augusta, al segle II aC. 
 
Però, d’on prové el topònim d’Ull-
decona? N’hi ha diverses hipò-
tesis. La primera:Abu Abd Allah 
Muhammad Al-Idrisi va nàixer a 
Ceuta l’any 1.100, besnet del rei 
de la taifa de Màlaga Idrisi II, va 
ser educat a Còrdova, que era 
una de les ciutats més importants 
d’Al-Àndalus, i va viatjar per la Pe-

nínsula Ibèrica, Àfrica i Orient. Va 
ser contractat pel rei Roger de Si-
cília, el qual  se rodejava dels mi-
llors intel·lectuals. 
Al-Idrisi va ser el millor geògraf i 
cartògraf àrab en l’Edat Mitjana, 
en les seues obres esmenta el to-
pònim de Kuna, lligat als més de 
quatre segles de dominació anda-
lusina al territori de Tortosa.

El terme Kuna  ha sigut vinculat 
per la histografia amb Ulldeco-
na, a partir de la versemblança 
etimològica. A partir de l’obra 
d’Al-Idrisi, podem identificar els 
diversos districtes que formaven 
la jurisdicció de la medina de Tor-
tosa i les seues 13 fortaleses que 
depenien de Tortosa: Mequinensa 
(Miknasa), Horta (Wurtah), Siurana 
(Sibranah), Albarca (al-Birka), Ti-
vissa (Tabisa), Móra (Muralla), Flix 
(flis), Ascó (Adkun), Miravet (Mira-
bit), Peníscola (Biniskula), Xibert 
(Sibart), Cabanes (Lubriqat) i Ull-
decona (Kuna).

De manera que tenim dos hipò-
tesis, la primera de partida, tal com 
ens indica, que la Kuna d’Al-Idrisi 
era a grans indicis la nostra Ullde-
cona ja que a la fi del segle XI se 
té constància de documentació 
que al·ludeix al corrent fluvial del 
Sénia com a riu de la Vall de Cona, 
en diferents variants (Vallisconae, 
Vallichonae, Ualldichona, Vallis de 
Chona, Vayll de Chona).  
 
La segona hipòtesi és que el Cas-
tell d’Ulldecona és una obra cris-
tiana d’iniciativa principalment 
hospitalera. Sabem que des de 
finals dels segle XI i després de la 
reconquesta de Tortosa l’any 1148 
pel comte Ramon Berenguer IV 
als moriscos, la denominació del 
riu de la vall de Cona va servir 
per referir-se a l’actual riu Sénia. 
De  manera que el topònim de la 
fortificació montsianenca prové 
directament de la denominació 
del riu. 
 
El Castell d’Ulldecona. Pocs anys 
després de la conquesta de Tor-
tosa pels cristians, el domini del 
territori era de propietat del se-
nescal Guillem Ramon de Mont-
cada, el qual pocs anys després 
de la conquesta inicia les obres 
per bastir un nou castell.  L’any 
1222 Ramon de Moncada con-
cedeix la carta de població a la 

vila d’Ulldecona (villam Uyldeco-
ne). Posteriorment els Montcada 
renuncien a favor de l’ordre dels 
Hospitalers de Jerusalem, i la po-
blació que fins llavors havia estat 
al castell passarà a traslladar-se al 
pla. Actualment el Castell és un 
jaciment arqueològic amb dos 
recintes bàsicament diferenciats: 
l’albacar, que són les restes d’un 
clos o muralla perimetral, i un al-
tre més reduït, amb una superfície 
d’uns 1000 metres quadrats, que 
constitueix el principal recinte del 
castell.  
La muralla té una planta romboi-
de irregular, amb diferents balu-
ards, una torre de guaita circular, 
un bastió i una torre rectangular 
construïda amb maçoneria. Un 
altra qüestió que provoca discus-
sió és la dels orígens de la torre 
redona ubicada al bell mig del 
pas de ronda. Alguns historiadors 
l’atribueixen al període cristià. 
 
Actualment el Castell d’Ulldeco-
na és el gran tresor turístic, amb 
nombrosos vestigis de diferents 
èpoques. Tresor, pel seu empla-
çament, d’on se pot divisar una 
gran part del territori montsia-
nenc, i que denota l’alt valor es-
tratègic i militar que durant molts 
de segles va tenir la ciutat. 
 
L’altre actiu turístic són les olive-
res mil·lenàries situades a la Ser-
ra del Montsià. Allí podem trobar 
el Museu Natural de les Oliveres 
Mil·lenàries de l’Arion, on podem 
prendre consciència de la impor-
tància del sector oleic a les nos-
tres terres i del factor productiu 
terra que conforma aquest tresor.

En conclusió, ara sabem dos hi-
pòtesis sobre els orígens del to-
pònim d’Ulldecona, així com al-
guns trets dels principals actius 
turístics de què disposa com són 
les pintures rupestres, el castell 
i  les oliveres mil·lenàries, que 
juntament amb altres actius re-
llevants, fan d’Ulldecona un lloc 
molt més gran! 
Fins aviat!
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FOTO: Restes de l’Antic monestir de la Ràpita. Ubicació: la Ràpita.

Plànols de Flix Medieval, obra de Sébastien de Pontault de Beauleu.
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A l’esquerra, mapa de distribució dels husun de Tortosa i els seus districtes (primera meitat s.XII) 
2019, Recerca, número 18. Joan Negre. UAB. A la dreta el Castell d'Ulldecona. Foto Castell cedida per Gemma Molina.


