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Acció Climàtica
activa la facilitació de la tramitació
de les autoritzacions excepcionals

per cremar restes vegetals
 La nova Llei estatal de residus només permet fer cremes per 
evitar la propagació de plagues o per prevenció d’incendis.

Des del Departament s’ha reclamat una moratòria o derogar 
l’article que no permet les cremes.
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El PSC trenca el pacte amb
Junts per Tortosa i surt

del govern municipal
El PSC abandona el govern de Tortosa i 

deixa Meritxell Roigé en minoria. 
L’alcaldessa reorganitza el cartipàs 

i atribueix la marxa
a una estratègia de partit.
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Degut a la quantitat
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Persistim sembrant 
el color rosa a principis de tardor

Cada any, el mes d'octubre 
està dedicat al càncer 

de mama i a la promoció del 
cribratge.
Una idea nascuda d'una associ-
ació entre la indústria i l'Ameri-
can  Cancer  Society  l'any 1985, 
però on les arrels venien de 
lluny, quan la paraula "càncer" 
era tabú. Parlem dels principis 
dels anys 50 quan Fanny Rose-
now  va rebre aquestes parau-
les d'un editor d'un conegut 
diari: "Ho sento senyora, el 
New York Times no pot pu-
blicar la paraula "mama" o la 
paraula "càncer" a les seves 
pàgines..."  Rosenow, tractada 
de càncer de mama, havia creat 
un grup de suport per a dones 
afectades per la malaltia i no-
més volia anunciar-ho, però tant 
per l'Amèrica dels anys 50, com 
per la resta de països, la paraula 
"càncer" era tabú, i el camí de les 
persones afectades per aquesta 
malaltia es feia en silenci i patint 
a casa.
Unes dècades més tard, el ma-
teix diari, proclamava en porta-
da: "Ja no pots mirar cap a un 
altre costat". Era l'any 1993 i el 
New York Times Magazine pu-
blicava en portada una foto 
a tota pàgina de l'artista  Ma-
tuschka  mostrant la cicatriu 
de la seva mastectomia.
L'any 1985 ja s'havia cre-
at el  Breast  Cancer  Aware-
ness Month que va néixer d'una 
associació entre  la Ameri-

can  Cancer  Society  i Imperi-
al  Chemical  Industries  Phar-
maceuticals  (que des de llavors 
s'ha convertit en una entitat 
d'AstraZeneca), un pes pesant 
en medicaments contra el càn-
cer. Des d'aleshores, cada any, el 
mes d'octubre és l'ocasió d'una 
ràfega de manifestacions de tot 
tipus  per convèncer les dones 
perquè es facin la prova i glorifi-
car els "supervivents" d'una ma-
laltia que afecta gairebé una de 
cada dotze dones al llarg de la 
seva vida, segons explica l'OMS.
Com va néixer el llaç rosa?
Va ser a mitjans de la dècada de 
1980 quan el món corporatiu va 
descobrir el màrqueting relacio-
nat amb la causa. Una enques-
ta va mostrar que "a igual cost 
i qualitat, més de la meitat dels 
consumidors abandonarien una 
botiga o una determinada marca 
en favor d'una marca associada 

EDITORIAL

a una bona causa", i el càncer de 
mama era i és "altament comer-
cialitzable". Si bé els interessos 
feministes, comercials i biomè-
dics sovint han estat antagò-
nics, el moviment del càncer de 
mama, en la seva forma actual, 
reuneix aquests interessos en un 
objectiu comú: curar el càncer 
de mama.
El 1992, Alexandra Penney, edito-
ra de la revista Self, i Evelyn Lau-
der, vicepresidenta sènior de 
l'empresa de cosmètics Estée 
Lauder, es van assabentar que 
una senyora de 68 anys, la Char-
lotte Haley, fabricava unes peti-
tes cintes de color beix que dis-
tribuïa al seu supermercat, amb 
una targeta de crida per "desper-
tar als legisladors" per finançar 
millor la prevenció del càncer. A 
l'Alexandra i l'Evelyn els va sem-
blar una gran idea fer del llaç un 
símbol de la campanya d'octu-

bre, i distribuir-lo a les botigues 
de la cadena de cosmètics. Però 
Charlotte Haley es va negar, te-
ment una operació comercial. 
La pel·lícula documental Pink Ri-
bbons  Inc., de l'any 2017, expli-
ca com ambdues dones ho van 
aconseguir:"No volíem apressar 
a la Charlotte, però teníem mol-
tes ganes de fer una cinta", re-
corda Alexandra  Penney.  "Vam 
preguntar als nostres advocats i 
ens van dir: 'Trobeu un altre co-
lor'. »
Lúdic, calmant, positiu, el rosa 
s'accepta com l'antítesi perfecta 
del càncer. I a la tardor de 1992 
es van vendre 1,5 milions de cin-
tes a les botigues Estée Lauder.
El mes de conscienciació sobre 
el càncer de mama, que més 
tard passarà a anomenar-se 
"octubre rosa" a Europa, ja havia 
nascut.
Encara hi ha esperança, ja que 
aquest càncer es pot curar en 
nou de cada deu casos si es 
detecta en una fase precoç. 
D'aquí la importància de la 
prevenció i el seguiment re-
gular a partir d'una determi-
nada edat. Tanmateix, a causa 
de l'epidèmia de coronavirus, els 
confinaments, però també la por 
dels pacients a anar a l'hospital, 
els càncers no s'han detectat a 
temps...
Foto: La portada de l'agost 1993 
del The New York Times Maga-
zine. Crèdit  Andrew  Sondern/
The New York Times.

Arriba la II Gala Solidària del Projecte Emma 
per celebrar la solidaritat de les Terres de 

l’Ebre en la investigació del càncer de mama 
L’acte se celebrarà el diumenge 23 d’octubre a les 19:00h a la Unió 

Filharmònica d’Amposta.
 

Els impulsors del Projecte Emma són el grup d’investigadors en Patologia Oncològica 

i Bioinformàtica (PO&B), acreditat per l’AGAUR, juntament amb la Fundació Doctor 

Ferran. A més, compten amb el suport de la Gerència Territorial ICS Terres de l’Ebre. 

Aquest grup, ubicat a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, estudia els ganglis de 

l’aixella en pacients amb càncer de mama, per saber quina implicació tenen en la 

disseminació del càncer a la resta del cos. 

 

El Projecte Emma va iniciar la seva campanya de recaptació de fons per a la investiga-

ció del càncer de mama a principis de l’any 2020 i, tot i que va arribar al seu objectiu 

de recollir 150.000 €  a l’octubre de l’any passat, ha continuat rebent aportacions 

solidàries fins a arribar als 200.000 €. Per celebrar aquesta xifra, s’ha preparat una gala 

que comptarà amb l’actuació de diferents artistes. 

 

El preu solidari de l’entrada anticipada és de 15 € comprant-lo des de la web, i de 20 

€ des de taquilla el mateix dia de la gala. Tots els beneficis es destinaran a continuar 

impulsant la recerca en càncer de mama, perquè la investigació no s’aturi mai. 

 

Les entrades ja es poden comprar a: 

https://www.notikumi.com/2022/10/23/gala-projecte-emma 
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Inauguració oficial dels nous estudis de
 televisió de canal te

El president de la Generalitat, 
Pere Aragonès, presidirà dilluns 
dia 24 d’octubre la inauguració 
oficial dels nous estudis de te-
levisió de canal te i la posada 
en marxa d’un nou canal exclu-
siu d’esports. La societat EBRE 
DIGITAL SL -creada el 2013 per 
la unió de dos concessionaris 
de Televisió Digital Terrestre- 
ha convocat a la societat civil 
i política a un acte que servirà 
per alguna cosa més que pre-
sentar uns nous estudis audio-
visuals. Es passa pàgina a nou 
anys d’ubicació als baixos de la 
residència L’Onada, al barri de 
Sant Llàtzer, i s’aposta per un 
nou enclavament estratègic, el 
Portal Centre Ciutat de Tortosa, 
un aparador econòmic de Tor-
tosa on es concentren desta-
cades marques i empreses del 
territori.
Al nou local s’hi ha traslladat 
recentment la televisió local 
generalista canal te -que reno-
va imatge i recupera marca-, i 
també el nou centre emissor 
d’un nou canal temàtic esports 
te, un projecte pioner en l’àm-
bit de les TDT de Catalunya que 
arrenca en període de proves. 
Però, a més a més, també hi ha 

quatre ràdios digitals, un diari 
digital, dos noves plataformes 
web, i una productora audio-
visual. I tots amb imatge reno-
vada.
Aquesta concentració de mit-
jans ha permès a l’empresa 
denominar els nous estudis 
CENTRE AUDIOVISUAL DE LA 
VEGUERIA (CAV), per fer val-
dre que des d’aquest nou ‘hub’ 
de mitjans de comunicació i 
centres de producció i emis-
sió, estan connectats perma-
nentment tots els municipis 
ebrencs en els àmbits audio-
visual i digital, cohesionant així 
una població de prop de dos-
cents mil habitants. 
Del nou local destaca l’àmplia 
redacció (amb divuit llocs de 
treball), i un plató polivalent en 
el qual s’aposta pel croma.
Per a la inauguració s’ha enviat 
centenars d’invitacions, i ja hi 
ha confirmada la presència del 
president del Consell de l’Au-
diovisual de Catalunya (CAC), 
a més d’alts representants del 
Govern de la Generalitat -tant 
de Barcelona com de l’Ebre-, a 
més dels alcaldes, regidors i re-
presentants de la societat civil, 
especialment d’empresaris.

S’aposta per un nou 
enclavament estratègic, 
el Portal Centre Ciutat 

de Tortosa

El president de la 
Generalitat, Pere 

Aragonès, presidirà 
dilluns la inauguració 

oficial dels nous estudis

El Departament d’Acció Cli-
màtica facilitarà les cremes 
de restes vegetals als camps 
si s’al·lega que és per motius 
fitosanitaris. La llei prohibix la 
incineració d’estes restes, tot i 
que sí que contempla l’excep-
ció per si el conreu està afec-
tat per plagues. Este dimecres, 
la Generalitat s’ha reunit amb 
ajuntaments, cooperatives i el 
sector de la pagesia per expli-
car com s’hauran de demanar 
els permisos.
La setmana passada es va apro-
var per ponència una esmena 
en la Llei de la PAC per tal de 
derogar aquest article 27.3 de 

La Generalitat facilita 
l’obtenció d’autoritzacions 
per cremar restes vegetals 

per motius fitosanitaris
la Llei 7/2022. Però fins que 
aquesta nova Llei no estigui 
aprovada i publicada al BOE 
(la previsió és que sigui a finals 
d’any), la normativa vigent a dia 
d’avui és la Llei 7/2022. Això vol 
dir que l’article que prohibeix 
les cremes no ha estat derogat 
encara i, per tant, la prohibició 
de crema de restes vegetals és 
un fet i només es podran cre-
mar restes agrícoles per motius 
fitosanitaris quan no existei-
xin altres mètodes per evitar 
la propagació de plagues, i de 
prevenció d’incendis quan no 
hi ha alternatives per a la seva 
eliminació. (ebredigital.cat)

** GANDESA: Detinguts tres 
homes per robar ferralla a 
la deixalleria comarcal de 
Gandesa. Els arrestats tenen 
nombrosos antecedents po-
licials per delictes contra el 
patrimoni.

** PRESÓ per al detingut 
per incendiar un cotxe amb 
la seva exparella i el seu fill 
a dins a l’Ampolla. Mossos i 
policia local van rescatar la 
dona de l’interior del vehicle 
mentre pare i fill s’estaven 
barallant fora.

** TROBEN el cadàver d’una 
dona en avançat estat de 
descomposició a la platja 
del Fangar. Investiguen si el 
cos pertany a la desapare-
guda que va sortir a navegar 
amb el seu marit, aparegut 
mort el 5 d’octubre.

La ruralitat és un factor de 
risc per patir precarietat i po-
bresa energètica. Les llars en 
risc de les zones urbanes re-
presenten el 10,8%, però s’in-
crementa fins a l’11,75% a les 
zones rurals. Aquesta mitjana 
es dispara fins al 14,4% al Baix 
Ebre, el 13,3% al Montsià i la 
Terra Alta i a prop del 12% a 
la Ribera d’Ebre. Una població 
més envellida i amb desigual-
tats econòmiques incrementa 
el risc de patir pobresa ener-
gètica, però s’hi sumen la fal-
ta d’inversió i de recursos i els 
talls i interrupcions habituals 
que agreugen la precarietat. 

Les comarques ebrenques 
pateixen més precarietat i 
pobresa energètica que la 

mitjana dels territoris rurals
Són les conclusions de l’es-
tudi elaborat per Enginyeria 
Sense Fronteres amb l’impuls 
de l’Agència Catalana de Co-
operació i Desenvolupament 
que s’ha presentat al Consell 
Comarcal del Montsià.

Breus

Al nou local s’hi trasllada 
la televisió local canal 

te -que renova imatge i 
recupera 

marca-, i també el nou 
centre emissor d’un nou 

canal temàtic, 
esports te, un projecte 
pioner en l’àmbit de les 

TDT de Catalunya. Però, a 
més, també hi ha quatre 
ràdios digitals, un diari 

digital, dos noves 
plataformes web, i una 
productora audiovisual. 

I tots amb imatge 
renovada.

Aquesta concentració de 
mitjans ha permès a 

l’empresa denominar els 
nous estudis 

CENTRE AUDIOVISUAL 
DE LA VEGUERIA (CAV)
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El pavelló firal de Tortosa aco-
llirà, des d’avui divendres i fins 
dimarts, una nova edició de la 
fira gastronòmica Festast. Fins 
dimarts, l’espai mostrarà més 
de 80 referències alimentàries 
agrupades en una quarantena 
d’estands. Una extensa llis-
ta que inclou productes dels 
camps i de l’horta del territori 
així com també menjars ela-
borats a la cuina, postres i pas-
tisseria, o begudes. La inaugu-
ració de Festast anirà a càrrec 
de l’empresari agrari i ramader 
de la Palma d’Ebre Jordi Ciu-
raneta, que va ser conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca i Alimentació entre el 2015 
i 2016. Serà a les 18.30 h, i des 
d’este moment la fira oferirà 
tota mena de degustacions i 
comptarà amb tot un seguit de 
demostracions culinàries amb 
la presència d’alguns cuiners 
reconeguts. 
L’entrada per al públic és gra-
tuïta. A l’interior del pavelló, 
totes aquelles persones que 
vulguen adquirir tiquets per a 
fer alguna degustació els po-
dran comprar en els dos es-

Tot a punt per a l’inici de la 
fira Festast

tands habilitats. Així mateix, 
també existeix la possibilitat 
d’aconseguir-los mitjançant 
l’aplicació ‘Festast’ per a dis-
positius mòbils (APP).
Festast arriba amb una ofer-
ta més àmplia, amb elements 
lúdics que ajuden a oferir 
una estada més agradable als 
assistents, amb horaris que 
s’allargaran fins a les 23 h i 
amb una proposta més atrac-
tiva. Per a això, ha ampliat 
l’espai d’exposició per a ocu-
par tot el recinte del pavelló 
de Remolins. De divendres a 
diumenge, la fira està enfo-
cada principalment al públic 
general, mentre que dilluns i 
dimarts tindrà un component 
més professional, en el marc 
de l’esdeveniment Gastroebre. 
Més info a plana 13.

L’alcaldessa, Meritxell Roigé,  reorganitza el cartipàs municipal, 
després de la sortida del govern del PSC

El govern municipal de Tortosa 
reorganitza la distribució de les 
regidories i les tinences d’alcal-
dia, que seran novament assu-
mides pels regidors i regidores 
del grup municipal de Junts per 
Tortosa. De fet, en alguns casos 
suposarà recuperar les compe-
tències que ja van exercir des 
del maig del 2019 fins al gener 
del 2020, quan el govern es va 
ampliar amb la incorporació del 
grup municipal del PSC. Esta 
reorganització es du a terme 
ara, després que les dos regi-
dores socialistes hagen comu-
nicat a l’alcaldessa la decisió 
de sortir del govern municipal. 
Segons apunten en el comuni-
cat que han fet públic, ho fan 
per encarar la “nova etapa” que 
s’obre a la formació i en la qual 
inicien una “reflexió interna per 
a canviar lideratges” al partit. 
Una decisió que, segons han fet 
constar, ha estat presa pel partit 

i no pel grup municipal del PSC.
L’alcaldessa, Meritxell Roigé, ha 
agraït el treball conjunt que han 
dut a terme els dos grups mu-
nicipals que han format part del 
govern municipal des del 2020: 
“no ha sigut un mandat fàcil, ja 
que ens hem trobat amb mol-
tes dificultats, com el temporal 
Glòria, que ens va afectar molt; 
la pandèmia de la covid-19, que 
ha comportat que haguem ha-
gut de fer front a una situació 
desconeguda, en la qual hem 
esmerçat esforços per a ajudar 
a les persones que han patit la 
malaltia, a les conseqüències 
econòmiques per a les econo-
mies familiars, i també dedicant 
molts esforços a ajudar a la 
recuperació de l’activitat eco-
nòmica que se n’ha derivat”, ha 
recordat l’alcaldessa. “A més, 
tampoc ha sigut fàcil pels obs-
tacles que constantment ens 
hem trobat per part dels grups 

de l’oposició, que han dificultat 
molt l’acció del govern i l’ob-
jectiu del govern de facilitar la 
vida a la ciutadania de Tortosa, 
fins al punt de provocar la ne-
cessitat de presentar una qües-
tió de confiança per a aprovar 
el pressupost”, ha insistit Roigé.
Per estos motius, l’alcaldessa 
ha agraït a les regidores soci-

alistes el treball conjunt que ha 
fet el govern de Junts i PSC, i 
que, precisament, considera 
que justificarien la continuïtat 
de l’acord.
Amb la reorganització del car-
tipàs municipal, l’alcaldessa 
tornarà a assumir les compe-
tències de l’àrea d’Urbanisme, 
Obres Públiques i Habitatge. 
El regidor Ximo Martorell 
s’ocuparà novament de l’àrea 
de Cultura. Mònica Ripoll re-
cuperarà Igualtat. La regidoria 
de Memòria Històrica serà as-
sumida pel regidor de Turisme, 
Sisco Pepió, mentre que l’àrea 
de Governació tornarà a mans 
de Fernando Saporta, que serà 
el primer tinent d’alcalde. “Se-
guim treballant amb responsa-
bilitat per continuar governant 
i tirant endavant la ciutat, com 
hem fet des del primer dia”, 
remarca l’alcaldessa Meritxell 
Roigé.

Meritxell Roigé tornarà a 
assumir Urbanisme; Ximo 
Martorell, Cultura; Mònica 

Ripoll, Igualtat; Sisco 
Pepió, Memòria Històrica, 

i Fernando Saporta, 
Governació

principis de juny, Roig anun-
ciava que no seria l’alcaldable 
dels socialistes en les elecci-
ons municipals de l’any que ve. 
Després de la renúncia del re-
gidor i primer tinent d’alcalde, 
Enric Roig, els socialistes han 
decidit deixar el govern per 
“emprendre nous rumbs” de la 
mà de “nous lideratges”. 

Enric Roig va fer efectiva 
la renúncia a l’acta de regidor 

Enric Roig va fer efectiva 
aquest dimarts la renúncia a 
l’acta de regidor a l’Ajuntament 
de Tortosa, del qual fins ara 
n’havia estat tinent d’alcalde. 
“Amb la meva renuncia es tan-
ca una etapa que s’iniciava el 
2012 i que potser algun dia es 
podrà tornar a obrir”, ha afir-
mat el primer secretari del PSC 

Felip Pedrell acollirà dilluns un 
acte, obert a la ciutadania, amb 
la participació de Marina Ros-
sell, Arturo Gaya i altres músics 
de la Mediterrània.
** L’Ajuntament tornarà a con-
gelar els impostos, que acu-
mulen nou anys de reduccions 
i bonificacions. El manteni-
ment de les ordenances fis-
cals es produeix en un context 
general marcat per l’augment 
dels índex d’inflació, amb un 
IPC del 10,2% respecte al 2021. 
D’altra banda, el grup municipal 
d’Esquerra Republicana-Torto-
sa Sí ha lamentat que el govern 
municipal, en el context actual 
de crisi, “es limiti a congelar els 
impostos, taxes i preus públics 
municipals. No n’hi ha prou en 
congelar-los, des d’Esquer-

Breus
** La Policia Local de Tortosa 
deté dos persones per furts en 
establiments comercials de la 
ciutat. Portaven al damunt di-
versos objectes com una des-
suadora, recipients de colònia 
o productes d’alimentació dels 
quals no van poder acreditar la 
compra.
** Tortosa inaugura l’espai per 
al dol gestacional, neonatal i 
perinatal per a les famílies que 
han perdut un nadó. L’espai 
està ubicat en una zona del 
cementeri de Sant Llàtzer.
** S’inicien els actes de com-
memoració dels 750 anys del 
Llibre de les Costums i del 
Consolat de Mar. L’auditori 

de la localitat en un comuni-
cat. Roig ha assegurat que des 
de la “vocació de servei públic” 
continuarà treballant “com a 
ciutadà, com a professional, 
com a treballador del sector 
públic i com a primer secretari 
del PSC de Tortosa” perquè el 
“projecte de ciutat socialista 
continuï sent una realitat”. A 

ra vam plantejar un seguit de 
modificacions a les ordenan-
ces per incloure per al pròxim 
exercici, però l’alcaldessa ho 
ha rebutjat. Es el seu taran-
nà, no accepta cap proposta 
de l’oposició, no consensua 
res“. Des de Movem Tortosa 
han dit que no es tindran en 
compte les millores en les or-
denances fiscals proposades 
pel seu grup, i que tampoc des 
del Govern es vol tirar enda-
vant uns nous pressupostos. 
El portaveu de la formació 
progressista ho veu com “una 
mala notícia per a Tortosa en 
aquests moments de dificultat 
i incertesa econòmica per a 
les famílies“. De totes mane-
res, Jordan ha deixat la porta 
oberta a la negociació.

La inauguració tindrà 
lloc avui divendres a
les 18.30 h, a càrrec 

de Jordi 
Ciuraneta
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“Es convertirà en una 
carretera segura i 

còmoda per al trànsit 
rodat i també per a 
vianants i ciclistes”

La Diputació invertirà 11 milions en la carretera que uneix el 
Poble Nou del Delta i la Ràpita
L’actual traçat viari entre el Po-
ble Nou del Delta i la Ràpita es 
convertirà en una nova car-
retera més segura per al tràn-
sit rodat, la futura T-2021, en 
base a un projecte tècnic que 
ha redactat la Diputació fruit 
dels compromisos adquirits 
amb els ajuntaments de totes 
dues localitats. Amb el projecte 
ja enllestit, la Diputació podrà 
iniciar les obres un cop ja sigui 
l’administració titular d’aques-
ta via, que actualment pertany 
als ajuntaments de la Ràpita i 
d’Amposta. El traspàs a la Dipu-
tació serà efectiu un cop la Ge-
neralitat aprovi definitivament el 
Pla Zonal de Carreteres de l’ens 
supramunicipal i el ple d’aquest 
hi doni llum verda.
Amb una inversió d’11M €, les 
obres comportaran l’eixampla-
ment de la via en 9,8 km (amb 
6 metres de calçada, a més dels 
corresponents vorals), la cons-
trucció de dues rotondes (a la 
intersecció amb la carretera TV-

ACTUALITAT

3408 i al nucli de Poble Nou del 
Delta) i la millora de diferents 
interseccions al llarg del traçat. 
Així mateix, el projecte inclou 
un itinerari segur per a vianants 
i ciclistes, de 2,72 km, que per-
metrà ampliar l’itinerari turístic 
de la Via Verda per aquesta zona 
deltaica. A la resta del camí que 
continua, des del Poblenou fins 
a les Salines, (3,6 km) s’hi fa-
ran les actuacions necessàries 
per garantir la seguretat viària 
previstes al Pla Zonal de reforç 
de ferm i senyalització vertical 
i horitzontal tot garantint una 
amplada mínim de 5 metres. El 
projecte l’ha redactat el Servei 
d’Assistència al Territori - Carre-
teres de la Diputació. 
La presidenta de la Diputació, 
Noemí Llauradó, i el diputat 
delegat de Carreteres, Miquel 
Subirats, han explicat els prin-
cipals aspectes del projecte de 
condicionament en una reunió 
celebrada a l’Ajuntament de 
la Ràpita, amb la participació 

de l’alcalde, Josep Caparrós; 
de l’alcalde d’Amposta, Adam 
Tomàs; del regidor de Poble 
Nou del Delta i Nuclis Aïllats de 
l’Ajuntament ampostí, Agustí 
Tirado, i del vicepresident de la 
Diputació Enric Adell. La presi-
denta ha destacat que es tracta 
“d’un projecte d’envergadura i 
un gran avenç pel que fa a la mi-
llora d’aquesta via, que es con-

vertirà en una carretera segura 
i còmoda per al trànsit rodat i 
també per a vianants i ciclistes, 
alhora que contribuirà a la mi-
llora de l’activitat econòmica, 
agrícola, turística i de serveis en 
aquesta zona”. Noemí Llauradó 
ha afegit que es tracta d’un pro-
jecte “consensuat amb els dos 
ajuntaments” i amb el qual “ens 
hem avançat a la futura ces-

sió d’aquesta via a la Diputació 
un cop aprovat el Pla Zonal de 
Carreteres”. Durant la presen-
tació també s’ha informat que, 
un cop la Generalitat aprovi el 
Pla Zonal, la Diputació de Tar-
ragona en podrà fer l’aprovació 
definitiva, impulsar els conve-
nis amb els ajuntaments d’Am-
posta i la Ràpita necessaris per 
tramitar i executar el projecte i 
actuar en aquest camí per po-
der incorporar la nova carretera 
T-2021 a la xarxa local de car-
reteres. Si la Generalitat aprova 
el Pla Zonal aquest any 2022, 
es preveu poder iniciar la tra-
mitació del projecte el primer 
trimestre del 2023.
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Divendres passat, es va inau-
gurar la XVII edició del curs 
Dones, Salut i Educació, el 
qual està organitzat conjun-
tament per l’Ajuntament de 
Deltebre i la Universitat Ro-
vira i Virgili. Una nova edició 
que compta amb 12 sessions 
formatives de la mà de dife-
rents ponents que perme-
tran donar a conèixer, des 
d’una perspectiva científica 
i de gènere, temes relacio-
nats amb els feminismes, la 
promoció de la salut i l’edu-
cació.
En el marc de la inauguració 
del curs, l’alcalde, Lluís So-
ler, va destacar que “el curs 
Dones, Salut i Educació és 
un referent del territori que 
fa anys que treballa per la 
igualtat des de la pedagogia 
i des de l’aprenentatge, però 
també des de la necessària 
determinació i reivindicació 
que ens fem nostra com a 
Ajuntament de Deltebre i 
que apliquem en el dia a dia 
mitjançant el Pla de Políti-
ques de Dones”. 

DELTEBRE Inauguració del 
Curs Dones, 

Salut i Educació

L’AMPOLLA

La cursa Running Series 
10.000 de l’Ampolla tindrà 
lloc el proper diumenge dia 
23 d’octubre. 
La inscripció online val 18 
euros i es pot fer fins avui 
divendres 21 d’octubre. La 
inscripció el mateix dia de 
la prova valdrà 23 euros.
L’hora fixada són les 10 ho-
res, a  l’Avinguda marítima 
Ramon Pous. Es podrà par-
ticipar-hi en dues distànci-
es: 5 i 10 quilòmetres.

Running 
Series 10.000 

En total
participen 

set restaurants

de 2 o 6 persones, estan tan-
cats en una habitació i han 
de fer servir els elements que 
troben per resoldre una sèrie 
de puzles i escapar-se abans 
que se’ls esgotin els 45 mi-
nuts de què disposaran. Okay 
Productions vol recuperar 
la figura de Panxampla amb 
l’objectiu de divulgar la his-
tòria del bandolerisme a les 
Terres de l’Ebre.

El bandoler Panxampla, protagonista 
d’un escape room a Roquetes

L’Ajuntament de Roquetes 
i l’associació cultural, Okay 
Productions, organitzen un 
escape room inspirat en la 
història del bandoler Pan-
xampla. L’activitat es du a 
terme fins al novembre a la 
zona esportiva municipal.
L’escape room, amb el nom 
de “Los Hereus de Panxam-
pla”, és un joc d’escapada en 
el qual els jugadors, en grups 

nós Vidal, Maria Cinta Reverté 
Ripoll, Cinta Salaet Vizcarro i 
Carme Trilla Cid. Un cop reco-
pilades les biografies d’aques-
tes dones, s’ha editat un llibre 
i una exposició, que es va pre-
sentar en el marc de la Jorna-
da en Commemoració del Dia 
Internacional de les Dones del 
món rural. A l’acte hi va assis-
tir també l’alcaldessa, Mercè 
Pedret, Cinta Salaet Vizcarro i 
familiars de les homenatjades.

4 benifalletenques, reconegudes 
en el llibre “Dones rurals. Dones 

de les Terres de l’Ebre”
A principis any, des del De-
partament d’Igualtat i Fe-
minismes a Terres de l’Ebre 
es va emprendre el projecte 
Dones rurals, Dones de les 
Terres de l’Ebre, en el qual 
Benifallet va participar amb 
una consulta organitzada des 
de l’Ajuntament i el Punt Lila 
perquè fos la ciutadania qui 
escollís aquestes dones. Les 
escollides per formar part del 
projecte van ser Cinta Espi-

 Milla Urbana, 
demà dissabte
Al Perelló ja estan previstos 
els detalls organitzatius per a 
demà dissabte dia 22 d’octu-
bre a partir de les 17.00 hores. 
Aquest any, s’espera la partici-
pació de clubs de la zona, així 
com d’esportistes vinguts d’ar-
reu. Aquest encontre esportiu 
s’ha fet un lloc dintre dels ca-
lendaris esportius del territori, 
durant el mes d’octubre.L’any 
2021 ja va poder reprendre’s 
la cursa i va haver molt bona 
participació, com en anys an-
teriors. “Esperem aquest any 
que també sigui així”. Hi haurà 
categories des de patufets fins 
a veterans, així com masculí i 
femení. Als tres primers clas-
sificats se’ls donarà trofeus, i 
també hi haurà premi per al 
primer classificat local de cada 
categoria. En categoria d’ab-
soluts, s’ha establert una grati-
ficació econòmica per als tres 
primers classificats (1r- 150 €, 
2n 120 € i 3r 90 €).

EL PERELLÓ

L’actual cap del Grup Munici-
pal de Junts, Eva del Amo, va 
ser presentada dissabte dia 
15 d’octubre com a candida-
ta de la formació a l’Ajunta-
ment de l’Ametlla de Mar. 
Del Amo, va comptar amb el 
suport a la sala de la presi-
denta de Junts per Catalu-
nya i fins al passat 28 de ju-
liol presidenta del Parlament, 
Laura Borràs, i de la diputada 
i portaveu parlamentària de 
Junts, Mònica Sales, a més 
d’altres càrrecs del partit. 
La ja candidata de Junts va 
manifestar sentir-se prepa-
rada per assumir la respon-
sabilitat d’optar a l’alcaldia, el 
repte de ser la primera dona 
alcaldessa i d’encapçalar un 
canvi en la manera de fer po-
lítica. (La Cala Ràdio)

Eva del Amo, 
presentada 

com a 
candidata de 

Junts

L’AMETLLA

Nova edició del Volta i Tapa’t, la ruta 
de tapes del municipi

Des d’avui divendres 21 d’oc-
tubre i fins al dia 13 de novem-
bre, Deltebre viurà la cinquena 
edició de la seva ruta de tapes. 
Sota el nom de Volta i Tapa’t, 
fins a set restaurants oferiran 
les seves elaboracions per un 
preu de 3,50 euros, amb begu-
da inclosa. Enguany, les tapes 
han estat apadrinades pel xef 
Vicent Guimerà, cuiner amb Es-
trella Michelin gràcies a la tasca 
que desenvolupa al restaurant 
l’Antic Molí. L’alcalde, Lluís So-
ler, ha explicat que “la ruta de 
tapes ens permet assaborir els 
bons ingredients i els bons pro-
ductes que ens donen força de 
territori, i que a la vegada ens 
permeten projectar Deltebre”. 
Soler ha agraït la implicació 
dels restauradors i restaurado-
res que participen en aquesta 
iniciativa, com també de Vi-
cent Guimerà. De fet, Soler ha 
detallat que “els consells de 

Guimerà, conjuntament amb 
l’experiència i el bon saber fer 
dels nostres professionals de 
la restauració, ens garanteixen 
una edició de gran qualitat”.
La roda de premsa de presen-
tació s’ha realitzat a la barcassa 
del Parc Fluvial del Delta, on hi 
eren presents els restauradors i 
restauradores, i també l’associ-

ació FECOTUR. La seva presi-
denta, Estela Alcalà, ha presen-
tat la campanya que l’entitat 
realitzarà en el marc de la cas-
tanyada. Una campanya que 
anirà vinculada amb el Volta i 
Tapa’t, ja que els guanyadors, 
un total de 3, rebran fins a 10 
tiquets per participar en aques-
ta edició de la ruta de tapes.
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L'ALDEA

Campredó celebrarà ‘Samhain, 
la castanyada màgica’ el prò-
xim 29 d’octubre a les 21h a la 
plaça de Bous. Des de l’anti-
guitat, els rituals i celebraci-
ons lligades als difunts han 
estat sempre presents com 
a necessitat de no perdre la 
memòria. En el nostre territo-
ri tenim tradicions celebrades 
des de l’antiguitat pels celtes 
i ibers. L’Ebre esdevenia fron-
tera natural entre celtes i ibers, 
que en el territori, que ara és 
Terres de l’Ebre, estava la tribu 
dels Ilercavònia.  “Samhain” té 
com a objectiu donar a conèi-
xer aquestes tradicions, per 
tornar-les a gaudir, i recuperar 
la riquesa d’aquesta celebració 
ancestral. Es tracta d’un recor-
regut on les diferents experi-
ències sorgeixen en el mo-
ment que passa l’espectador.

Celebració de 
‘Samhain, la 
castanyada 

màgica’

CAMPREDÓ

El Consell Comarcal del Baix 
Ebre ha reprès les sessions per 
potenciar les habilitats paren-
tals de pares i mares, un es-
pai de trobada conegut com 
a ‘Cafè en família’ organitzar 
pel Servei d’Intervenció So-
cioeducativa (SIS), unes ses-
sions interrompudes durant 
la pandèmia de la Covid-19 i 
que, fins ara, no s’han tornat 
a programar de manera pre-
sencial. S’ha reiniciat aquest 
servei al Perelló, on cada di-
marts tindrà lloc una sessió 
(fins al 13 de desembre), la 
primera de les quals va ser di-
marts i l’alcaldessa del Perelló 
i vicepresidenta del Consell 
Comarcal, Maria Cinta Llaó, va 
ser l’encarregada de donar la 
benvinguda a les nou famílies 
participants. Cadascuna de les 
sessions té una hora i mitja de 
durada i les tècniques del SIS 
contribueixen a reforçar les 
relacions familiars i ajuden a 
gestionar situacions quotidia-
nes i resoldre conflictes.

‘Cafè en 
família’

EL PERELLÓ

L’equipament s’ampliarà 
durant el 2023 amb un 
nou espai que ampliarà 

el servei al tanatori

Remsa construirà un 
nou oratori al Tanatori 

L’empresa de serveis funeraris 
Remsa Memorial ha anunciat 
l’ampliació del Tanatori de l’Al-
dea amb la construcció d’un 
nou oratori. Amb aquest nou 
espai, l’equipament funerari po-
drà donar confort i consol als 
seus usuaris, per acomiadar als 
seus estimats.
L’Alcalde de l’Aldea, Xavier Royo, 
mostra la seua satisfacció per 
aquesta ampliació del tanatori 
amb la Sala d’Oratoris, ja que: 
“és un servei totalment neces-
sari i cada vegada més demanat 
per moltes famílies, a més tal 
com es fa actualment, entenem 
que el lloc no és el més ade-
quat i així personalment li vaig 
transmetre al Director Gene-
ral de Remsa, Fernando Muiño, 
i el cert que la seua resposta i 
predisposició en aquest punt va 
ser totalment positiva, fet que li 
agraeixo. Amb aquest nou espai 
d’oratoris, les famílies disposa-
ran d’un espai més íntim per a 

acomiadar-se dels  seus esti-
mats”. Les obres de construcció 
del nou oratori es duran a terme 
al llarg del 2023. El projecte de 
la nova sala consistirà en un es-
pai diàfan i senzill, que permetrà 
oferir cerimònies.
El gerent de Remsa Memorial, 
Manel Conesa, ha destacat que 
“amb aquest nou espai, el tana-
tori de l’Aldea se situa al capda-

vant dels equipaments funeraris 
del nostre territori perquè deixa 
clar el seu compromís inequívoc 

amb la realitat social a la qual 
presta servei”. A més, Conesa 
també ha indicat que l’empresa 
està dedicant esforços per tal 
de poder comptar amb orato-
ris en altres tanatoris de la seua 
gestió d’arreu del territori. El 
Tanatori de l’Aldea és un dels 
més moderns del sud de Cata-
lunya. Es va acabar de construir 
l’any 2017 i s’ubica al centre del 
municipi, a la zona dedicada als 
serveis municipals. Les seues 
instal·lacions estan repartides 
en dos espais de vetlla, zones 
comunes per al descans de les 
famílies, recepció, despatxos, 
així com zones reservades a la 
gestió de l’empresa i un aparca-
ment per a familiars i visitants. A 
més del servei de vetlla, el Ta-
natori de l’Aldea ofereix la pos-
sibilitat de sol·licitar cerimònies 
civils personalitzades, tramita-
ció d’incineració o inhumació 
en cementiris o planificació de 
funerals.

POLÍTICA

Els alcaldes de Xerta i Tivenys, 
l’alcaldessa d’Aldover, i la dipu-
tada al Congrés, Norma Pujol, 
han reclamat al govern espa-
nyol la cessió definitiva als tres 
ajuntaments dels centres d’in-
terpretació del riu Ebre i inte-
gració ambiental d’àrees d’oci. 
A més, han denunciat que les 
tres alcaldies van adreçar per 
carta una petició al Director Ge-
neral del Agua, Teodoro Estrela, 
el passat mes de març, perquè 
fes efectiu el seu traspàs, pen-
dent des de fa onze anys.  Un 
traspàs que permetria donar un 
ús polivalent als centres, i de 
major utilitat per als municipis.
Els alcaldes i l’alcaldessa han la-
mentat que vuit mesos després 
d’enviar la carta no hagin rebut 
resposta del Director General. 
Tampoc la diputada Norma Pu-
jol ha rebut resposta a la peti-
ció de reunió amb les alcaldies 
que li va sol·licitar, també per 
escrit, el passat mes de juny, ni 

Tivenys, Xerta i Aldover demanen al govern espanyol 
el traspàs dels centres d’interpretació del riu Ebre

tampoc ha rebut cap contesta 
a les telefonades que li ha fet 
des de llavors. Roger Aviñó, al-
calde de Xerta, després de qua-
lificar la situació, “’d’anòmala” 
ha explicat que els tres centres 
d’interpretació van ser constru-
ïts pel ministeri de Medi Ambi-
ent entre els anys 2008 i 2011 
mitjançant Acuamed; empresa 
que havia de fer l’entrega  de 
les obres al Ministeri, i aquest , 
una vegada rebudes, fer-ne la 
cessió definitiva als respectius 
Ajuntaments. Eladi Galbe, alcal-
de de Tivenys, ha denunciat  “la 
desatenció i el menyspreu del 
Director General del Agua cap a 
la gent de Tivenys, Aldover i Xer-
ta. Galbe ha definit “la situació 
d’injusta perquè perjudica als 
tres ajuntaments que són els qui 
gestionem els centres”.  Rosalia 
Pegueroles, alcaldessa d’Aldo-
ver, en aquest sentit ha apuntat 
que  “no disposem de la llibertat 
de gestió d’aquests espais per-

què no són de la nostra titulari-
tat; tenim limitat i condicionat el 
seu us, en ocupem del seu man-
teniment i conservació, i a més, 
hem d’assumir unes asseguran-
ces específiques que comporten 
uns costos molt importants per 
als Ajuntaments”. I tot això per a 
l’alcaldessa representa “un per-
judici que recau en els veïns i les 
veïnes que a part de pagar-ho, 
no disposen d’un espai que hau-

ria de ser de titularitat municipal 
i adaptat a les necessitats del 
poble”. La diputada Norma Pu-
jol s’ha sorprès “del passotisme 
i la inacció del Director General 
del Agua” alhora que ha anun-
ciat que Esquerra Republicana 
presentarà diferents iniciatives 
parlamentàries a les Corts espa-
nyoles per esclarir que està pas-
sant i fer efectiu el traspàs dels 
centres als ajuntaments.
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LA RÀPITA
Remodelació integral de 
l’edifici històric de l’Escola 
Carles III

El Departament d’Educació de 
la Generalitat ha aprovat, en el 
marc del Programa d’encàrrecs 
d’actuacions (PEA), la remode-
lació integral de l’edifici històric 
de l’Escola Carles III. El Depar-
tament destinarà 3,84 milions a 
la reforma d’un edifici que acull 
quatre cursos amb diferents lí-
nies: I4 i I5 d’educació infantil, 
i 1r i 2n d’educació primària. 
L’actuació permetrà millorar les 
condicions de l’edifici pel que 
fa a la seguretat, l’eficiència 

energètica i la qualitat de les 
instal·lacions, a la vegada que 
mantindrà l’estètica d’un edifici 
singular del municipi que for-
ma part del patrimoni històric i 
cultural de la Ràpita. 
L’alcalde, Josep Caparrós, de-
clara que “fa temps que estem 
treballant amb el Departa-
ment d’Educació la necessitat 
d’aquesta inversió i, finalment, 
s’ha aconseguit l’aprovació que 
serviran per fer una remodela-
ció integral de l’edifici”.

Nit de l’Ensenyament

L’Auditori Sixto Mir va ser l’es-
cenari de l’acte de celebració 
de la VII Nit de l’Ensenyament 
de la Ràpita, en la qual es van 
homenatjar els 40 anys de for-
mació aqüícola al municipi. A 
l’acte, va assistir el conseller 
d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya, Josep González 
Cambray, l’alcalde de la Ràpita, 
Josep Caparrós, la directora 
dels Serveis Territorial d’Edu-
cació, Montserrat Perelló, i 
alguns regidors i regidores del 
consistori. En el seu parlament 

l’alcalde va donar l’enhorabo-
na a totes les persones ho-
menatjades i va adreçar-se a 
l’alumnat reconegut per ani-
mar-lo a “seguir esforçant-se 
per retrobar-los l’any vinent 
en una tarda tan bonica, ja que 
són la prova de la qualitat dels 
centres educatius rapitencs”.
Caparrós va manifestar l’interès 
del consistori en què el conseller 
tingui “la Ràpita més present, ja 
que continuen havent necessi-
tats que s’han de resoldre con-
juntament”. 

COMITÈ ANTIFRAU
El Comitè Antifrau de la Ràpita 
aprova la Declaració de com-
promís en relació amb l’execució 
d’actuacions del Pla de Recupe-
ració, Transformació i Resiliència. 
Amb la declaració, el consistori 
manifesta el seu compromís 
amb els estàndards més exi-
gents pel que fa al compliment 
de les normes jurídiques, ètiques 
i morals, adoptant les mesu-
res necessàries per prevenir i 
detectar el frau, la corrupció i els 
conflictes d’interès, comunicant 
a les autoritats els incompli-
ments observats.

 RESIDUS
La Ràpita s’adhereix al servei 
de recollida selectiva de residus 
porta a porta per als grans 
generadors de matèria orgànica, 
engegat pel Consorci de Políti-
ques Ambientals de les Terres de 
l’Ebre (COPATE). .

DELTA EBRE PORT
Delta Ebre Port es promou al 
Saló Nàutic Internacional de 
Barcelona davant del sector.
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terres de l’ebre

La Sénia celebra la XIV Fira 
d’Artesania de la fusta i moble 
i la novena Festa del Moble de 
la Sénia. Serà este cap de set-
mana, dies 22 i 23 d’octubre. 
De matí de 10 a 14 hores i per 
la tarde de 16 a 20, al Pavelló 
Polivalent de la Sénia. 
“La fira és l’esdeveniment que 
reuneix als artesans de la fus-
ta més interessants del nos-
tre entorn, per posar-los en 
contacte amb compradors de 
Catalunya, Comunitat Valen-
ciana i Aragó”. Va començar 
com una mostra d’artesans 
locals al desembre de 2009, 
i a l’any següent ja s’incor-
poraven artesans d’altres 
poblacions i any rere any es 
configurava com la única fira 
d’artesania monogràfica de la 
fusta de Catalunya. Més info a 
plana 5.

Fira 
d’Artesania 
de la fusta i 

moble

LA SÉNIA

L’Audiència de Tarragona jut-
ja des d’aquest dimarts l’ex-
tresorer de la confraria de 
pescadors de Sant Pere de 
la Ràpita, acusat d’un delic-
te de malversació de cabals 
públics per, presumptament, 
haver-se embutxacat 13.200 
euros de l’entitat. La fiscalia 
li demana tres anys de presó, 
mentre que l’acusació parti-
cular que representa l’entitat 
en sol·licita quatre anys i tres 
mesos. 
La defensa en reclama l’ab-
solució, ja que sosté que els 
diners que va treure del banc 
van ser per pagar material per 
la confraria i que ho feia se-
guint ordres de l’expresident. 
(ACN)

judici contra 
l’extresorer 

de la 
confraria de 

Sant Pere

LA RÀPITA

montsià

A l’acte 
es va donar
a conèixer

el monument

Inauguració de l’espai
de reconeixement al dol gestacional, 

perinatal i neonatal
El 15 d’octubre, coincidint amb 
el Dia Mundial de la conscien-
ciació i visibilització de la mort 
gestacional, neonatal i perina-
tal, va tenir lloc, al cementeri 
municipal d’Alcanar, l’acte de 
presentació de l’espai de reco-
neixement municipal a aquest 
tipus de dol.
Alcanar ha estat el primer mu-
nicipi de les Terres de l’Ebre on 
s’ha realitzat un procés partici-
patiu amb les famílies en dol per 
a poder dissenyar com havia de 
ser aquest espai. L’Ajuntament 
d’Alcanar, amb la col.laboració 
del grup participatiu de famílies 
afectades, ha instal.lat una es-
tructura en un lloc adequat del 
cementeri amb l’objectiu que 
totes les famílies que ho desit-
gen troben un espai de reco-
lliment i serenor i, a la vegada, 
puguen penjar-hi una estrella 
que represente el seu ser esti-

mat que es va morir durant la 
gestació o els primers dies de 
vida.
A l’acte es va donar a conèi-
xer el monument i hi va haver 
diferents parlaments. Seguida-
ment, les famílies van fer l’ac-
ció de penjar els estels gravats 
i també van redactar uns escrits 
que van penjar a uns globus 
que elles mateixes van enlai-
rar posteriorment. A més, es va 

ALCANAR

comptar amb l’acompanyament 
musical de David Lao, professor 
de l’Escola Municipal de Música 
d’Alcanar.

La Guàrdia Civil va intervenir 
dues línies d’hams de 500 me-
tres cadascuna a la costa d’Al-
canar. Els agents van localitzar 
dues persones que estaven 
pescant amb la tècnica de “pa-
langre de fons”, la qual s’usa per 
agafar els exemplars predomi-
nants del fons marí. Van utilitzar 
una embarcació esportiva re-
creativa per fer aquesta pràcti-
ca i ho feien sense autorització. 
L’actuació va permetre evitar un 
dany a la flora i la fauna maríti-
ma de la zona i també la pesca 
indiscriminada d’altres espècies.

La Guàrdia 
Civil 

intervé un 
quilòmetre 
d’hams de 
palangre

Demà dissabte 22 d’octubre, 
a les 16 hores, es celebrarà 
una nova edició de les rutes 
literàries organitzades con-
juntament entre Ajuntament 
de Sant Jaume d’Enveja i 
Ajuntament de Deltebre. 
Aquesta vegada la ruta lite-
rària serà per la via verda, re-
cordant el vapor Anita. Visita 
des de casa de la família dels 
Albacar, antics propietaris, 
fins al lloc on es va enfon-
sar, a partir del llibre ‘El vapor 
Anita. Història d’un mite’, de 
Laura Tienda i Albert Curto. 
Inscripcions a la Biblioteca 
Francesc Balagué, al telèfon 
977468932 o bé al correu bi-
blioteca@santjaume.cat

Rutes 
literàries: 
‘El vapor 

Anita. Història 
d’un mite’

S JAUME

La setmana passada es va cele-
brar a Gandesa una jornada or-
ganitzada per l’Institut Català de 
les Dones per presentar l’exposi-
ció i el llibre ”Dones rurals, dones 
de les Terres de l’Ebre”. El pro-
jecte recull les biografies de 100 
dones ebrenques, entre elles 
quatre del municipi faldut. Així, 
es destaca enguany la trajectòria 
personal i professional d’Agusti-
na Mònica Fusté, Carmen Ferré 
Campos i les germanes Isabel 
i Enriqueta Vives. Precisament 
aquesta darrera, acompanyada 
per Eli Itarte, regidora d’Igualtat, 
i Neus Borràs i Pili Matamoros, 
com a representants del Grup de 
Dones d’Ulldecona, va partici-
par en l’acte celebrat a la capital 
de la Terra Alta, que va comptar 
amb la presència de la conselle-
ra d’Igualtat i Feminismes de la 
Generalitat, Tània Verge.

 “Dones rurals, 
dones de les 

Terres de 
l’Ebre”

ULLDECONASANTA BÀRBARA

Segons informa La Plana Ràdio, 
l’empresa BIOSANSA CATSUD, 
SL ha explicat mitjançant un 
comunicat que ja ha rebut l’in-
forme a càrrec d’una empresa 
acreditada per la Generalitat, 
en el qual s’han portat a terme 
les mesures de les emissions 
a l’atmosfera.  Segons la nota, 
el resultat de les mesures rea-
litzades conclou que es dona 
compliment a tots els valors 
límits establerts, per a tots els 
contaminants, per una instal·la-
ció d’extracció d’oli de sansa i 
posterior assecatge de la sansa 
humida procedent de molins 
d’oli d’oliva, per l’empresa BIO-
SANSA CATSUD S.L..
Tanmateix han comunicat que  
s’han iniciat les gestions per tal 
d’implantar mesures correcto-
res per reduir els valors d’emis-
sions de partícules i reduir al 
màxim les olors generades per 
l’activitat per tal d’evitar possi-

Biosansa Catsud estaria 
als “límits” establerts 

d’emissions a l’atmosfera

bles molèsties a les poblacions 
properes.
La notícia va generar d’immedi-
at queixes de veïns sobre el fet 
que a la nota no es donen els 
resultats concrets de les anàli-
sis i considerant que les hauria 
de donar l’empresa en qüestió, 
o l’ajuntament de la Galera que 
és el que va donar la llicència 
provisional.
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ASCÓ

L’Ajuntament d’Ascó ha in-
format de l’inici de les obres 
per la creació d’un espai de 
lleure, passeig i salut per 
les persones usuàries de la 
Residència de la gent gran 
d’Ascó. “D’aquesta manera 
guanyem un espai verd més  
al municipi. Millorem la qua-
litat de l’estada de les perso-
nes usuàries de la residència 
i centre de dia. Més encara 
en un context pandèmic on 
els espais oberts són alta-
ment necessaris. Disposa-
rem d’espais temàtics per a 
les persones usuàries: hort 
urbà, espai d’interpretació 
de papallones i vegetació, 
elements de gimnàstica es-
tàtics, etc. I, el reg de zona 
enjardinada sostenible grà-
cies als antics dipòsits exis-
tents”. 
La intervenció que té un cost 
de 261.190,76 € (IVA no in-
clòs) està previst que finalitzi 
a finals de febrer de 2023.

 Obres per un nou 
espai de lleure, 
passeig i salut

TERRA ALTA

La Terra Alta va acollir la jor-
nada d’homenatge a les dones 
rurals de les Terres de l’Ebre. 
La trobada, amb més de 150 
inscrites, va incloure tallers 
tècnics per debatre i reflexio-
nar sobre el paper de la dona 
en el sector primari i sobre 
quines han de ser les estratè-
gies per empoderar-les. “Hem 
d’aconseguir que les dones 
productores estiguin en els 

El paper de la dona en el 
sector primari

llocs on es prenen les decisi-
ons”, va defensar la consellera 
d’Acció Climàtica, Alimentació 
i Agenda Rural, Teresa Jordà. 
L’acte es va celebrar al celler 
Herència Altés de Gandesa, 
on es van lliurar diplomes de 
reconeixement de mentoria 
professional a dones nascudes 
al segle XX, biografies silenci-
ades de 184 ebrenques que 
ara recull un llibre.

L’assemblea de militants d’Es-
querra Republicana de Móra 
d’Ebre ha escollit per unani-
mitat a Marta Montagut Her-
nàndez com a candidata a 
l’alcaldia del municipi. Marta 
Montagut pren el relleu com 
a cap de llista de Cinta Agné, 
actual regidora del grup repu-
blicà a l’Ajuntament.
L’alcaldable morenca s’ha 
mostrat molt il·lusionada d’en-
capçalar una candidatura a la 
qual intentarà sumar com-
panys procedents d’àmbits 
diversos per impulsar un pro-
jecte de poble engrescador. 
Un projecte que millori el ben-
estar dels seus conciutadans, 
i ofereixi més oportunitats de 
present i futur al jovent; que 
prioritzi donar resposta a les 
necessitats de la gent; aporti 
més transparència a l’Ajunta-
ment i major participació ciu-
tadana; i que incorpori el mu-
nicipi a la transformació social, 

Esquerra ha escollit per unanimitat 
a Marta Montagut Hernàndez com a 
candidata a l’alcaldia del municipi

Un Casament Reial
Aquest cap de setmana, des 
d’avui i fins dilluns, Gandesa 
viurà un viatge en el temps per 
a traslladar-se a l’edat mitjana 
amb el Casament Reial. Tot-
hom podrà reviure la Gandesa 
de l’any 1319.
La Comissió organitzadora 
“La Cort” planteja un seguit 
d’actes: “no et perdis els es-
pectacles, mercat de proximi-
tat, cercavila... i molt més que 
hem preparat perquè gaudei-
xis d’una experiència única!”.
HI haurà un mercat de proxi-
mitat amb productes de KM0, 
commemorant l’autorització 
reial de Jaume II per fer-hi 
mercat a l’any 1309. També es 
faran tallers, demostracions 
de productes artesans, cam-
pament medieval, cercaviles, 
representació “Lo safareig de 
1319”, espai de menjar i beure, 
etc.
Enguany, no hi haurà la repre-
sentació del “Casament Reial” 
com a tal, però sí es podrà 
gaudir, com a novetat, d’un 

sopar reial al Palau del Caste-
llà de Gandesa. Per a l’Alcalde, 
Carles Luz l’esdeveniment “re-
presenta una doble oportunitat, 
per preservar la nostra memòria 
i patrimoni, i al mateix temps, 
per atreure visitants, donar-nos 
a conèixer, creant noves opor-
tunitats turístiques a Gandesa al 
llarg de tot l’any”.

GANDESA

concurs literari i del concurs de 
vins. 
A més, es va aprofitar també 
per presentar el cartell de la FIO 
2023, amb el seu creador/a. 
Dins els actes de La Fira es tro-
ben les XLIII Jornades Agrora-
maderes, xerrades tècniques, 
presentacions i tasts de vins, 
també tasts d’olis, espectacles, 
exposicions i el ja tradicional 
Concert de Fira, on actuaran 
els grups de Els Catarres i Mú-
sics de Carrer. 

Des d’ahir dijous i fins al diu-
menge 23 d’octubre, té lloc la 
Fira Agrícola, Ramadera i In-
dustrial de Móra la Nova. 
El certamen multisectorial que 
aplega professionals de tot el 
territori. La 190 edició es va in-
augurar a les 18.30 h, al Casal 
Municipal i va ser a càrrec de  
Roger Torrent i Ramió, Con-
seller d’Empresa i Treball de la 
Generalitat de Catalunya. 
Dins el mateix acte inaugu-
ral, es van lliurar els premis del 

termes de Flix, Ascó, Vinebre 
i la Torre de l’Espanyol. La pe-
tició s’ha presentat al Ministeri 
per a la Transició Ecològica –a 
la direcció general de Política 
Energètica i Mines- competent 
d’infraestructures eòliques de 
més de 50 MW. El projecte té 
un pressupost estimat de més 
de 113 MEUR. Els alcaldes dels 
municipis afectats seguiran de 
prop el tràmit ambiental i es-
tan posant a treballar els seus 
assessors jurídics. Alguns con-
sideren el projecte assumible i 
altres en rebutgen el model.

** CONSELL COMARCAL DE 
LA RIBERA D’EBRE: dimecres 
es va donar el tret de sortida 
al curs d’auxiliar d’agricultura 
amb especialització en poda 
del programa Ribera d’Ebre 
Viva. El curs de 150 hores te-
òriques i pràctiques.
** RIBERA: Energia Eòlica Tra-
montana, filial de l’empresa 
alemanya ABO Wind, ha dema-
nat l’autorització administrativa 
prèvia i la declaració d’impacte 
ambiental d’un parc eòlic de 
21 aerogeneradors (126 MW 
de potència) que afecta els 

verda i feminista que s’està 
produint arreu del país.
Els republicans, que han gua-
nyat les darreres eleccions ca-
talanes i generals celebrades 
a Móra d’Ebre, tenen per ob-
jectiu “presentar una propos-
ta d’alternativa de govern que 
ens porti a guanyar l’alcaldia”.
Marta Montagut Hernàndez és 
professora de matemàtiques a 
l’Institut Julio Antonio de Móra 
d’Ebre, i des de sempre ha es-
tat molt implicada en la vida 
cultural i associativa local.

MÓRA D’EBRE

Gandesa viurà 
un altre viatge 

en el temps per a 
traslladar-se a l’edat 

mitjana amb el 
Casament Reial

La Fira de Móra la Nova va obrir les 
portes ahir dijous

En 1 minut

“L’objectiu és 
presentar una 

proposta 
d’alternativa de 

govern que ens porti
a guanyar l’alcaldia”
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Esquerra homenatja al president Companys i els alcaldes de 
Gandesa i Tortosa afusellats pel franquisme

SOCIETAT

El Consell Comarcal del Baix 
Ebre ha atorgat un total de 
1.440 ajuts econòmics indi-
viduals de menjador aquest 
curs 22/23. Un total de 1.360 
d’aquests ajuts cobreixen el 
70% del cost del servei de 
menjador i 80 ajuts la totalitat 
del cost. Aquestes són les da-
des de la primera adjudicació 
de beques menjador, ja que 
de moment queden 63 sol·li-
cituds pendents de valoració 
perquè resta pendent l’apor-
tació de documentació per 
part dels sol·licitants i s’han 
denegat un total de 252 sol·li-
cituds. Els ajuts de menjador 
els concedeix el Departament 
d’Educació a través del Con-
sell Comarcal  i s’adrecen a 
l’alumnat de centres d’ense-
nyament obligatori i de segon 
cicle d’educació infantil. D’al-
tra banda, aquest curs escolar 
el Consell ofereix el servei de 
transport a un total de 895 
alumnes de la comarca, dis-
tribuïts en 23 rutes d’autobús 
i 12 rutes de taxi.

Consell 
Comarcal del 

Baix Ebre: ajuts 
de menjador

terres de l’ebre

En el 82è aniversari de l’afu-
sellament del president Lluís 
Companys, la Federació de 
l’Ebre d’Esquerra, va home-
natjar la seva figura i la dels 
alcaldes de Tortosa, Josep 
Rodríguez, i de Gandesa, Vi-
cent Soro, també afusellats 
pel franquisme, amb una ofre-
na floral als monòlits que els 
recorden. Durant els actes es 
va fer una crida a mantenir en 
la memòria a totes les perso-
nes que van patir la repressió 
franquista.
Maria Jesús Viña, diputada del 
Parlament, va iniciar el seu 
discurs denunciant  “la con-
tinuïtat de la repressió sobre 
representants democràtics, 
servidors públics i ciutadania 
compromesa amb el nostre 
projecte de dignitat i lliber-
tat”. A la vegada que apuntà 
el moment d’alta complexitat 
política i social que està vivint 
Europa. D’aquí que demanés  

“actuar des de la responsabi-
litat de govern amb la major 
convicció i lideratge republicà, 
tot mantenint intacta la digni-
tat de les nostres institucions”. 
Viña va reivindicar la figura de 
Lluís Companys; advocat soci-
al, polític transformador i re-
publicà convençut. 
“Ell va ser l’abril de 1931 el 
primer a hissar la bandera re-
publicana al balcó de l’Ajunta-
ment, i ho feia amb el mateix 
convenciment que ho fem ara 
tots els republicans i republi-
canes”. 
Lluís Companys, a més, també 
va ser regidor i governador ci-
vil, diputat a les Corts i minis-
tre, president del Parlament i 
de la Generalitat. 
“Ell no va renunciar a cap front 
des d’on defensar Catalunya, i 
ho va fer convençut fins al 15 
d’octubre de 1940, quan va ser 
afusellat”, va destacar la dipu-
tada.

Viña va cloure l’acte dema-
nant que “el millor homenatge 
que li podem retre és actuar 
plegats amb fermesa, intel·li-
gència i determinació. Des 
de les institucions, des de les 

organitzacions polítiques, des 
dels ajuntaments i des de la 
ciutadania activa. Per tots els 
que ens han precedit i pels 
que han de venir; republicans, 
unim-nos”.

“Crida a mantenir en 
la memòria a totes les 
persones que van patir 
la repressió franquista”

Més d’un centenar de perso-
nes es van aplegar al Centre 
Cultural de Santa Bàrbara en 
l’acte de presentació de Lluís 
Gimeno, com a candidat d’Es-
querra Republicana a l’alcaldia. 
Gimeno es va mostrar “molt il-
lusionat de poder treballar per 
millorar i transformar el nostre 
poble”, i fer-ho “amb un equip 
divers, transversal  i amb pro-
fessionals de tots els àmbits”. A 
més va reivindicar la seva “de-
dicació a la pagesia”, així com 
la importància que hi hagi pa-
gesos als governs municipals i 
resta de món institucional.
L’alcaldable es va comprome-
tre a “treballar per una nova 
Santa Bàrbara, amb una nova 
manera de governar, escoltant 
més la gent i amb la màxima 
transparència”. Entre els objec-
tius apuntats per Gimeno des-
taquen els de “tenir un govern 
municipal actiu, amb ambició 
per transformar i millora el po-
ble, prestant el màxim de ser-
veis a la ciutadania; i fent que 

Lluís Gimeno es compromet a 
treballar per una 

“nova Santa Bàrbara”

Santa Bàrbara recuperi el seu 
protagonisme a la comarca”.
La consellera d’Acció Climàti-
ca, Alimentació i Agenda Rural, 
Teresa Jordà, va lloar la tena-
citat, perseverança i capacitat 
de gestió de Lluís Gimeno, al 
que coneix per les seves res-
ponsabilitats en el reg del canal 
Xerta–Sénia; així com la impor-
tància que sigui un home de la 
terra, amb molta estima i dedi-
cació per Santa Bàrbara.

L’Associació Sediments es pre-
sentarà com a acusació par-
ticular en la querella que van 
portar a la Fiscalia de Medi 
Ambient de Tarragona con-
tra la companyia Endesa, per 
la falta de manteniment de la 
presa de l’embassament de 
Riba-roja d’Ebre. Ho faran de 
la mà de Juristes per les Lli-
bertats, amb l’objectiu de fer 
prosperar la denúncia, amb la 
intenció de tenir accés a la in-
formació i que la querella “tiri 
endavant”. Per fer front a les 
despeses, l’entitat editarà un 
conte a través d’una campanya 
de mecenatge. Parla sobre la 
conservació dels ecosistemes 
fluvials i els deltes, i també de 
les grans avingudes d’aigua 
que se solen produir cada se-
gle als rius. ‘La Gran Riuada’ és 
el nom del llibre que ha escrit 
Josep Juan Segarra, membre 
de l’Associació Sediments, i 
que ha il·lustrat Agustí Sousa.
Segons ha explicat Josep Juan 

L’Associació Sediments es 
presentarà com a acusació 
particular en la denúncia a 

Endesa per la presa de Riba-roja

Segarra, membre de l’Associació 
Sediments, els està sent molt di-
fícil saber en quin punt es troba 
la denúncia que van presentar 
al Ministeri fiscal, des que el cas 
va es va traspassar de la Fiscalia 
de Medi Ambient de Tarragona 
a la Fiscalia de Tortosa. L’entitat 
ha intentat reunir-se o contactar 
amb la fiscal sense èxit. (ACN)
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EL BARÇA NO 
ENAMORA 
Laporta va dir que es que-
daria Messi i se’n va anar, 
va dir que salvaria el Barça 
i està pitjor que amb Barto-
meu, venent patrimoni. Va 
dir també que amb Xavi i els 
fitxatges tornaria a il·lusionar 
a l’afició. I cada vegada, més 
desil·lusionats. No m’agrada 
Xavi, no m’agrada Laporta, no 
m’agrada el meu Barça al qual 
vull encara que perdi. Fins i 
tot el Bilbao juga millor. Tot al 
revés. Laporta no es va atrevir 
al més fàcil: no fitxar a ningú i 
dur a terme una travessia pel 
desert de dos anys i fer com 
l’Ebre Escola, amb dos euros 
aconseguir miracles. Futbol i 
matemàtiques, per a aficio-
nats com Laporta sobren. El 
filòsof ebrenc número u em 
diu (un dia diré qui és) “en el 
futbol l’èxit es forja des de la 
humilitat i l’esforç diari”. Josep 
Balart se’n va anar el dissabte 
passat a la muntanya a fer 
meditació amb tres amics de 
futbol. Ambientàs al derbi, 
més de 600 espectadors. Da-
vid va guanyar Goliat. Balart 
té els seus jugadors endollats, 
portaven un robot cadascun. 
El mister només ha d’apretar 
el botó i el seu futbol enamo-
ra. Passada temporada a la 
primera fase va aconseguir 25 
punts, ara ja en porta 12. La 
meta era no baixar i gairebé 
ho ha aconseguit. Barça i Ebre 
Escola: dos models de futbol 
i el que cal fer i el que no. 
Mai parlo d’un equip ebrenc 
dues setmanes però està s’ho 
mereixen. 

CELMA

EL CLÀSSIC
L’escàndol pels Whatsapps 
de Luis Rubiales, el gener del 
2020, en què expressava la 
seva animadversió al Sevilla, 
a més d’altres clubs, Vilareal, 
i València, en una conversa 
amb el seu pare, segueix el 
seu curs. El president de la 
Reial Federació Espanyola 
de Futbol va sol·licitar unes 
mesures cautelars d’acord 
amb el que va publicar El 
Confidencial, però el titular 
del Jutjat les ha desestimat. 
Esta informació la facilitava 
“El Desmarque”. Els clubs 
afectats que demanen la di-
missió de Rubiales. Però aquí 
no dimiteix ningú. D’entrada, 
les trames d’espionatge que 
invedeixen la intimitat, sigui 
Rubiales o sigue qui sigue, no 
em semblen bé. I això ja és 
una qüestió normalitzada. No 
obstant, crec que com a mí-
nim el president podria aclarir 
la confusió. Ni això. 
A casa nostra, el president 
de la Federació Catalana, 
Joan Sotares va assegurar 
esta setmana, al Diari, que 
si s’haguessin de repetir les 
eleccions, tornaria a guanyar. 
Juanjo Isern, que fou candidat, 
sobre les acusacions de la 
setmana passada, va respon-
dre que ell no coneix ningú del 
Tribunal Català de l’Esport. El 
diumenge passat, els clubs de 
regional, van haver de canviar 
els horaris dels partits perquè 
el clàssic es va jugar a les 16.15 
h. La RFEF tindrà en compte 
els clubs modestos i els aju-
darà d’alguna manera per tot 
l’enrenou. Avui estic graciós. 

MICHEL
TERCERA FEDERACIÓ

Rapitenca-Muntanyesa diu 12h

PRIMERA CATALANA

Prat B-Ascó diss 19h

SEGONA CATALANA

M Nova-Ulldecona dissa 16.30h

Catalònia-Aldeana diss 16.30h

Camarles-la Sénia diu 17h

R Bítem-Ebre Esc diu 17h

Tortosa-Ampolla diu 17h

Jesús i Maria-Arboç diu 17 h

TERCERA CATALANA: 

Dissabte

Benissanet-Corbera 16h

Ametlla-Rapitenca B 17h

Masdenverge-Amposta 17h

Tortosa-S Bàrbara 19h

Diumenge

Godall-Flix 16.15h 

Gandesa-Roquetenc 16.30h

la Cava-Xerta 17h

Perelló-J i Maria B  17h

QUARTA CATALANA

Dissabte: 

Amposta B-Catalònia B 17h; 
S Jaume-Gandesa B 17.30h; 
Camarles B-Pinell (18h); 
Alcanar-la Cava (18.30h); Ametlla 
B-Olimpic (19h).
Diumenge: 

la Galera-Tivenys (15.30h); 
Fatarella-J i Maria C (16h) i 
Ginestar-Aldeana B (16.30h)

LA PROPERATERCERA FEDERACIÓ
La Rapitenca rebrà la 
Muntanyesa

El partit de
Canal TE:

 

Camarles-la Sénia 
Diumenge:  23 h. 

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

La Rapitenca rebrà diumenge 
la Muntanyesa, equip que està 
fent un bon inici de temporada, 
sent tercer a la taula. 
Els rapitencs es presenten al 
proper partit després d’haver 
sumat en la seua visita al Vilas-
sar (1-1). Es va trencar la ratxa 
de quatre derrotes seguides 
sense puntuar. A Vilassar, els 
locals es van avançar amb un 
golàs d’Alejandro. La Rapitenca, 
com en altres jornades, va tenir 
protagonisme amb el domini 
de la pilota, però no va poder 
concretar les situacions que va 
Generar. Va ser així fins els dar-
rers minuts quan una genialitat 
d’Omar va servir per fer una as-
sistència que Guillem Martínez 
va culminar a boca de canó. Era 
el premi  la insistència dels ra-
pitencs que no van poder gua-
nyar però van igualar el mar-
cador, reaccionant i evitant la 
derrota. Albert Company ‘Beto, 
mister de la Rapitenca, sobre si 

l’equip va fer mèrits per guanyar, 
va respondre que “el futbol no 
entén de mèrits, entén de gols 
i, tot i haver fet moltes coses 
bé durant el partit, en vam fer 
un que va servir per empatar. 
Cal valorar positivament el punt 
perquè tornem a sumar després 
de 4 derrotes i perquè vam em-
patar quan anàvem per darrera 
del marcador”. La notícia ne-
gativa fou la lesió d’Oribe amb 
qui no es podrà comptar en les 
properes jornades. El porter Se-
bas va demanar la baixa i se li ha 
donat. A més d’incorporar un 
porter, s’està gestionant la pos-
sibilitat de fer un fitxatge. Qui si 
ha fitxat ha estat Cesc Martínez, 
procedent de l’Ascó. Així mateix, 
Konu, que jugava amb el filial, 
marxa a l’Ascó. 

La directiva del R-Bítem va de-
cidir buscar un revulsiu, després 
de 4 derrotes. Vallés no seguirà 
a la banqueta. Antoni Teixidó va 
ser una de les opcions però final-
ment no es va poder concretar. 
També ho ha estat Nando Gar-
cia. I hi ha rumors que el rapitenc 
Subi podria interessar. El capità 

L’Ascó fitxa a Konu (Rapitenca)

Emili està fent funcions de mister 
fins que s’incorpori el nou en-
trenador. Ion Perelló havia fitxat 
amb el club de Bítem, però mar-
xarà al Tortosa. Sí ha fitxat Manu 
(ex la Cava i Alcalà de Xivert). La 
Rapitenca ha contactat amb el 
porter Reolid que, no obstant, de 
moment segueix.

Vallés no segueix al R Bítem

L’Ascó va empatar contra el 
Martorell (2-2). L’empat és 
meritori perquè perdia 0-2 al 
descans. A la represa, amb més 
intensitat, l’equip va reaccionar 
i va entrar en la confrontació 
amb el gol de Marc Blanch. 
L’Ascó va anar a més i el Mar-
torell va haver de fer un pas 
enrere. La insistència local va 
comportar el gol de Jani, amb 
un tret des de fora de l’àrea. 
El Martorell va fer sensació de 
perill en alguna contra però 
l’Ascó cal dir que al final ha-
gués pogut guanyar.  El partit 

es va disputar al camp annex 
de les instal.lacions esportives 
per la ressembra del terreny de 
joc de l’estadi. 
El tècnic Josep Ferré ‘Coco’ la-
mentava el primer temps, però 
valorava la resposta del segon; 
“fins i tot es va poder culminar 
la remuntada amb opcions per 
fer el tercer gol”.  L’Ascó ha 
tingut la baixa de Cesc, que 
ha anat a la Rapitenca, i, a la 
vegada, incorpora al davanter 
Konu (Rapitenca) que, per te-
mes burocràtics, estava jugant 
al filial rapitenc.

Cesc Martínez (Ascó) 
s’incorpora 



17esports DIARI MÉS EBRE • divendres 21 d'octubre / 2022

SEGONA CATALANA

DERROTA A LA 
CANONJA (4-0) 
Primera derrota del Jesús 
i Maria. La primera ocasió 
clara del partit clara fou per 
a Ivan Vidal. A mesura que 
van anar passant els minuts 
els locals van començar a 
agafar protagonisme i van 
monopolitzar el domini del 
joc, tenint les ocasions. Al 
minut 13 Raül Lopez va fer 
l’1-0 després de la passivitat 
de la defensa visitant. El gol 
va donar aire als locals que 
van anar a per més. Els par-
tidalencs es veien superats 
en cada pilota dividida i fruit 
d’això va arribar el 2-0, obra 
d’Òscar Botero al minut 31 a 
la sortida d’un córner en què 
va rematar sol a l’interior de 
l’àrea petita. 
A la represa, el Jesús i Maria 
va sortir amb més intensitat, 
però els locals van saber 
aprofitar la seva experiència 
per dominar el temps del 
partit. Agustín va establir 
el 3-0 al minut 65 després 
d’una errada visitant en la 
zona de creació. A les aca-
balles, Jonathan Heredia va 
marcar el 4-0. Resultat just. 
“La Canonja és un equip molt 
treballat, amb experiència i 
que de ben segur serà un dels 
candidats al títol. Hem de 
millorar per refer-nos i seguir 
sumar punts per aconseguir 
l’objectiu final”.  

UD JESÚS I 
MARIA

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

12
13
8
9
10
8
5
7
6
4

4
5
6
9
10
9
6
7

14
12

12
11
10
10
7
7
5
4
3
1

6b.5a jorn            GF       GC     PNTS

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

14
11
8
6
7
12
7
4
4
5

4
4
9
7
6
11
8
6
9
14

13
11
10
9
7
6
6
6
2
1

6 a. 5a jorn          GF       GC     PNTS

L’Ebre Escola és líder en 
vèncer el Tortosa (2-1)

Kader lidera el triomf 
ampollero davant del Cata

PRIMER TRIOMF 
DE LA SÉNIA, 
CONTRA EL 
REMOLINS 
BÍTEM (2-1)

La Sénia va sumar els primers 
punts de la temporada, en 
guanyar un Rem-Bítem que 
ja porta 4 derrotes seguides 
(2-1). Marc, amb un gran gol, 
i Roberto van marcar pels lo-
cals al primer temps. A la re-

presa, Brian amb un cop de cap 
excepcional, va establir el 2-1 
definitiu. David Vilanova, tècnic 
de la Sénia: “ens vam enfron-
tar a un rival atrevit que va tenir 
la possessió de la pilota. I ens 
van crear dificultats. Però a la 
contra natros vam poder gene-
rar ocasions. A la primera vam 
marcar i els darrers 10 minuts 
del primer temps ja ens vam 
trobar més còmodes, fent el 
2-0. A la represa ells van dur 
la iniciativa i es van presentar 
amb relativa facilitat a l’àrea 
nostra. Van mantenir el seu 

plantejament i natros vam patir 
per contrarretar el seu joc. Vam 
mantenir el 2-1 i això va ser el 
més important, per la confi-
ança per propers partits”. Jor-
di Vallés, del Rem-Bítem:  “el 
resultat no va ser positiu però 
penso que vam fer un bon par-
tit. Vam arriscar i ens va anar bé, 
controlant i generant arribades. 
Però les errades ens van pe-
nalitzar i les que vam tenir van 
suposar dos gols. A la represa 
vam seguir perquè si estàvem 
bé no calia tocar res. Vam fer 
el 2-1 però, tot i intentar-ho, 

les presses ja van pesar i no 
vam poder puntuar. Content 
de l’equip per la seua actitud i 
pel partit, tot i la derrota”. 
Dimarts es va conèixer la de-
cisió del club bitemero i Jor-
di Vallés va deixar de ser el 
mister de l’equip. La Sénia en 
la propera jornada visitarà la 
Sénia mentre que el Remo-
lins-Bítem rebrà el líder, l’Ebre 
Escola. El R Bítem ha incor-
porat a Ion Perelló, tot i que 
també té altres propostes i 
podria no acabar jugant amb 
l’equip. Fitxarà pel Tortosa. 

L’Ulldecona s’imposa 
contra el Camarles (2-0)

L’Aldeana no perdona i el 
Móra la Nova no es refà

L’Ebre Escola va guanyar el Tor-
tosa (2-1) i és líder. Ibra va fer el 
0-1. Però als 30 segons de la re-
presa, una acció desafortunada 
va significar l’1-1. L’Ebre va insistir 
i Céspedes va marcar arran d’un 
rebuig del porter rival . Josep Ba-
lart, tècnic de l’Ebre Escola: “molt 
satisfet per una victòria que ens 
permet seguir creixent i estar en 
un lloc que no esperàvem a la 
cinquena jornada. Partit disputat 
en un gran ambient i enmig d’una 
rivalitat sana, sent molt intens. 
Per a mi va ser molt important 
com vam gestionar el 0-1, sense 
defallir, en els moments de més 
nervis. Vam reaccionar i vam sa-
ber ser forts a les dues àrees, re-
muntant el partit”. Jordi Fabregat, 

tècnic del Tortosa: “derrota que 
ens afecta perquè anàvem per 
davant al marcador en un partit 
igualat en el que natros vam dur 
més la iniciativa però sense co-
ordinar del tot correctament les 
jugades d’atac. Vam tenir les nos-
tres opcions i també situacions 
de perill. Ells van buscar possibi-
litats arran del contraatac. Sabí-
em que a l’espai lliure ens podi-
en crear dificultats amb la seua 
velocitat. A natros ens va faltar 
disposar de més claredat a l’àrea 
rival i ser més contundents. L’1-1 
al primer minut de la represa va 
donar molta força a l’Ebre. Vam 
intentar-ho fins el final però ja 
fou amb certa precipitació. L’Ebre 
va guanyar de forma lícita”.

L’Ampolla va sumar la terce-
ra victòria seguida, en guanyar 
el Catalònia. Kader va fer l’1-0. 
Ferreres va empatar però de nou 
Carles Kader, en estat de gràcia, 
va establir el 2-1 que ja fou defi-
nitiu. Mario, tècnic de l’Ampolla: 
“com tots, el partit va ser molt 
competit. A la primera meitat 
vam estar bé en pilota, tenint 
opcions per arribar al descans 
amb més avantatge. A la segona 
ells ens van superar i van gene-
rar possibilitats. És cert que na-
tros amb espais vam disposar de 
les nostres per decidir. No vam 
marcar i ells van apretar i amb 
centrades laterals van crear pe-
rill. Vam haver de patir per sumar 
3 punts molt importants”. Raül 

i Arnau van ser substituïts amb 
molèsties. Pau, tècnic del Ca-
talònia: “l’empat hagués estat el 
més just, tal com va anar el par-
tit, sobre tot per la segona meitat 
que vam fer. Però ens va penalit-
zar l’inici, quan no vam estar ben 
posats i l’Ampolla va saber apro-
fitar-ho. Tot i l’empat de Jesús, 
al primer temps no vam ser in-
tensos i ells van estar millor, fent 
el 2-1, arran d’errades nostres. A 
la represa natros vam rectificar i 
vam fer els millors minuts de la 
temporada. Vam crear ocasions 
clares, sent intensos, El futbol 
no va ser just en natros. Tot i la 
derrota, felicito als jugadors per 
la segona meitat en una jornada 
en què tornàvem a tenir baixes”.

L’Ulldecona va guanyar el Ca-
marles en un partit igualat i molt 
disputat (2-0). Callarisa, al pri-
mer temps, i Guillem al segon, 
van marcar. Els visitants van re-
clamar fores de joc en les dues 
jugades dels gols falduts. Gerard 
Capera, de l’Ulldecona: “sabíem 
que seria un partit complicat 
contra un rival que pressiona 
molt la sortida de pilota. Natros 
a la primera meitat vam estar bé 
en les transicions i, tot i no crear 
moltes opcions, va ser clau mar-
car l’1-0 poc abans del descans. 
A la represa ells van fer un pas 
avant però l’important va ser que 
vam fer aviat el 2-0, arran d’una 

bona transició. Amb el 2-0, ens 
vam acomodar i ja no vam ser 
tan protagonistes, baixant la in-
tensitat. Ells van insistir però no 
ens van fer perill. El més impor-
tant foren els 3 punts”. L’Ullde-
cona és segon. Dissabte es va 
estrenar la nova equipació del 
primer equip, patrocini d’Aleix 
Garcia. Carlos Gilabert, del Ca-
marles: “vam començar bé i vam 
tenir un parell d’opcions clares. 
El partit va ser igualat però dues 
accions similars, arran d’errades 
nostres, ens van condemnar i 
davant d’un equip amb molt po-
tencial ofensiu com l’Ulldecona 
van ser determinants”. 

L’Aldeana va guanyar el Móra la 
Nova amb gols de Badia al primer 
temps i de Barri al segon (2-0). 
Ferran Simó, mister de l’Aldeana: 
“vam fer un partit molt complet. 
Vam pressionar dalt, buscant ro-
bar a camp contrari i així Badia va 
fer l’1-0. Vam contrarestar el joc 
del rival i també la variant de la 
segona meitat, quan ells van in-
tentar ser més directes. El gol de 
Barri a la represa, a la sortida d’un 
córner, ens va donar tranquil.litat 
i, tot i que ells van poder entrar en 
el partit (Sergi Auré va evitar-ho 
amb un gran intervenció), vam 
treballar força bé per conservar 
l’avantatge i sumar la victòria”. 

Francis Infante va debutar amb 
l’Aldeana que segueix amb bai-
xes. Ambrós, del Móra la Nova: 
“tot i tenir una ocasió amb el 0-0, 
ens va costar molt estar bé amb 
pilota i trobar espais. A més, una 
sortida de pilota nostra defec-
tuosa, arran de la seua pressió, 
va comportar la jugada de l’1-0. 
L’equip encara va estar més in-
segur i a la represa vam canviar 
la forma de jugar, buscant solu-
cions. Vam generar però ara es-
tem en esta dinàmica i els petits 
detalls no estan del nostre costat. 
Ens van marcar en un córner i, 
malgrat tenir ocasions clares, no 
vam poder entrar en el partit”. 
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AMPOSTA, 1
LA CAVA, 1

3A CATALANA

Amposta i la Cava van empatar 
en un derbi amb gran ambient a 
l’estadi. Adri Alonso va avançar 
a la Cava que va poder decidir 
a l’inici de la represa. Però l’Am-
posta va reaccionar i va empa-
tar amb gol del juvenil Longan. 
El partit va ser boig en moltes 
fases. 
Serrano, mister de l’Amposta: 
“em va agradar la Cava i també 
em va agradar l’Amposta en un 
partit que va tenir moltes alter-
natives i fases de domini per a 
tots dos equips. Amb el 0-1, a 
la represa, vam passar per uns 
moments de dubtes i ells van 
tenir més arribada. Però arran 
d’una jugada entre dos juvenils, 
un d’ells va empatar. I llavors 
vam insistir més natros, jugant 
més a prop de l’àrea rival. Penso 
que l’empat va ser just”. Roca, 
mister de la Cava: “va ser un 
partit molt intens, amb anades 
i tornades i en el que jo penso 
que en global natros vam tenir 
més opcions, començant bé al 
primer temps i també a l’inici de 
la represa quan vam crear pos-
sibilitats, a més del gol. Vam te-
nir el partit prou controlat però 
arran del gol de l’Amposta, ells 
van créixer i van pressionar més 
amunt. No obstant, als darrers 
minuts vam tornar a generar si-
tuacions a la seua àrea. Per tant, 
valorant l’empat, penso que 
podíem merèixer alguna cosa 
més”. Els caveros van protestar 
el gol de l’Amposta per ser en 
posició dubtosa. Longan estava 
més avançat quan fa la remata-
da. 

RAPITENCA B, 3
GANDESA, 4
El Gandesa, amb deu, va remun-
tar un 3-1 i es va imposar amb 
el 3-4 al camp de la Rapitenca B 
en un gran partit dels dos equips. 
Xavi Marqués, tècnic del filial de 
la Rapitenca: “sap greu la derro-
ta, a darrera hora, quan l’equip 
va fer un gran treball per poder 
puntuar. Però la diferència va es-
tar en què natros no vam aprofi-
tar les opcions que en moments 
determinats vam tenir per decidir 
el partit i ells, un gran equip, amb 
molta qualitat ofensiva, amb Di-
lla davant, van saber resoldre les 
possibilitats que van crear. Dis-
gustats pel resultat però no pel 
joc i pel partit en general”. La 
Rapitenca B segueix amb baixes 
i va haver d’utilitzar juvenils.
Ivan Romeu, del Gandesa, valo-
rava “la victòria, molt treballada. 
Al primer temps vam estar bé 

S BÀRBARA, 2
BENISSANET, 1

JESÚS I MARIA B, 2
MASDENVERGE, 1

FLIX, 2
TORTOSA B, 1

Segona victòria del Santa Bàr-
bara, que va remuntar contra el 
Benissanet amb gols del presi-
dent Jordi Roda i de Genís.  Je-
frey, del Santa Bàrbara: “vam 
començar massa precipitats i al 
primer temps vam cometre er-
rades que propiciaven regalar 
la pilota al rival.  I ells van avan-
çar-se amb el 0-1, agafant l’es-
quena a la nostra defensa. Amb 
el 0-1 ens va costar, tot i dur el 
pes del joc, mentre ells jugaven 
bastant tancats. Vam tenir op-
cions com dos pals. I al final de 
la primera meitat vam empatar. 
Va ser important. A la represa, la 
dinàmica va ser la mateixa. Però 
vam estar millor en pilota i vam 
fer el 2-1 que penso que va fer 
justícia”.  Ramon, del Benissanet: 
“des que estic a Benissanet, vam 
fer el millor partit fora de casa. Al 
minut 20 ens vam avançar arran 
d’una centrada d’Aymane que 
va culminar Soriano. Fins el final 
de la primera meitat vam estar 
molt ben posats però al 44 ens 
van empatar. Al descans, ho vam 
comentar que estàvem força bé. 
A la represa ells amb més canvis 
van dominar el joc i van generar 
ocasions. Però tot i això no vam 
sofrir fins el minut 78 quan ens 
van fer el 2-1. Vam intentar-ho 
i vam tenir alguna acció a pilota 
aturada. Però no vam poder em-
patar. Content de l’actitud. Tot i 
les nombroses baixes, l’equip va 
respondre molt bé”. 

Albert Saltor, tècnic del Flix: “par-
tit molt disputat però natros vam 
generar mes ocasions de gol. El 
0-1 va arribar després d’una er-
rada nostra en una acció en què 
no hi havia cap perill. Després 
del gol, vam reaccionar i així va 
arribar l’empat, creant ocasi-
ons més que clares per marxar 
al descans amb superioritat al 
marcador. A la segona part ma-
teixa dinàmica de joc que al fi-
nal es va traduir amb la victòria. 
Content del rendiment i el sacri-
fici dels meus jugadors. Per oca-
sions, vam merèixer el triomf”. 
Òscar Rumense, del Tortosa B: 

Primer triomf del filial del Jesús 
i Maria. Jeroni va fer l’1-0 però 
Cristian va empatar a la represa. 
A darrera hora, Regolf, que es 
recupera de la lesió, va establir 

CORBERA, 0
AMETLLA, 2
Ruben Viudez, del Corbera: 
“derrota frustant en un partit 
en el que vam generar ocasi-
ons clares, inclòs un penal que 
no vam transformar a la prime-
ra meitat. No vam aprofitar-les i 
l’Ametlla, més efectiu a les àrees,  
es va imposar”. Xavi Subirats, de 
l’Ametlla: “vam fer una prime-
ra meitat espectacular, adap-
tant-nos a un camp en què era 
complicat jugar. Vam ser ferms 
en defensa, pràctics, buscant les 
bandes. Ells no van generar res, 
excepte un penal que van fallar 
i que va venir per l’única errada 
nostra de tot el partit. El bon tre-
ball es va reflectir amb el gol de 
Jordi. A la represa, vam seguir 
ben posats i vam controlar el 
joc; ells van fer canvis i van posar 
més puntes. Van ser més direc-
tes. Però no ens van crear cap 
ocasió excepte una al final, quan 
quedava poc. La va traure Xavi 
sota els pals. Vam treballar molt 
i Ema, amb un gran gol de cap, 
va sentenciar ja al final. Victò-
ria merescuda. Molt content de 
l’equip. En les jornades anteriors 
no mereixíem no haver puntuat 
i per fi va arribar la victòria. A se-
guir en esta línia”. 

el 2-1 de penal. Santi Foraste-
ro, del Camarles B: “sabíem que 
seria  un partit de molt de treball 
que es resoldria per petits detalls. 
A la primera meitat vam ser més 
dominadors, portant el partit al 
terreny que volíem. Vam avan-
çar-nos i vam generar dos oca-
sions molt clares que no vam 
transformar. A la represa, vam se-
guir igual, ben posats. Ells van fer 
canvis i l’entrada de Cristian els 
va donar més presència en atac. 
Fruit d’una jugada seua, ens van 
empatar. Vam passar una fase 
en què no vam tenir tan control 
del joc. Però als darrers minuts 
vam tenir la maduresa d’anar a 
pel partit ens vam refer i vam 
tornar  a elaborar jugades per 
banda, creant un parell d’accions 
clares. I a les acaballes del partit, 
es va produir un penal que el va 
transformar Regolf. El resultat va 
ser just, per la nostra insistència. 
3 punts molt bons per la confi-
ança”. Cristian, del Masdenverge: 
“a la primera meitat, ells van estar 
més ben posats. A natros ens va 
costar molt associar-nos; poca 
circulació de pilota. Ells van fer 
l’1-0 arran d’un error nostre i acte 
seguit van tenir una ocasió que va 
evitar el nostre porter. En gene-
ral, al primer temps, no vam estar 
còmodes, tot i així vam tenir un 
parell de situacions. A la represa 
la dinàmica del partit va canvi-
ar, vam estar millor i vam trobar 
més espais. I cristian va empatar. 
Van ser els millor minuts nostres. 
Vam jugar a camp rival. Però no 
vam poder fer el segon gol i ens 
vam conformar. Ells van avisar 
en dues jugades, a través de Re-
golf. I als darrers minuts, per a mi 
la falta va ser fora de l’àrea, ens 
van fer el 2-1 de penal. Ho vam 
intentar i vam fer bones centra-
des dels costats però ja no vam 
poder empatar. Les sensacions 
són bones però ens falta adap-
tar-nos a la categoria, una mica 
més d’ofici”. 

XERTA, 4
GODALL, 1
Primer triomf del Xerta, a la 
categoria. Segons fonts direc-
tives del FC Xerta: “l’equip va 
sortir molt ben posat i al minut 
10 es va avançar. Es va fer fort 
en defensa, sent pràctic, con-
trarestant el seu joc directe i, a 
més, sobre la mitja hora de joc 
va fer el 2-0. A la represa, ells 
van fer un pas avant i ens van 
apretar. Però vam seguir fems 
en defensa i, a més, vam apro-
fitar les ocasions que vam cre-
ar, marcant dos gols més. Ja 
cap el final, ells, de penal, van 
fer el 4-1. Victòria important i 
que refrenda amb punts les bo-
nes sensacions de les anteriors 
jornades. Partit molt seriós en 
defensa i amb efectivitat ofensi-
va. Victòria merescuda”. Juanjo 
Agustin, tècnic del Godall: “els 
jugadors del Godall en cap mo-
ment  van igualar la intensitat i 
les ganes que van posar els del 
Xerta. Ells, ben adaptats al seu 
camp,  van posar molta garra i 
intensitat, guanyant els duels i 
això va suposar el resultat final. 
El gol nostre ja fou anecdòtic, 
als darrers minuts i de penal. No 
vam estar dins del partit. Cal mi-
llorar moltíssim tot el tema de 
l’actitud”. 

amb pilota, podent combinar 
per dins i reaccionant al gol de 
Konu, de falta. No obstant, ells 
a la contra i amb gent ràpida 
dalt van fer perill i així Chimeno 
va marcar el 2-1. Vam parlar de 
contrarestar estes accions ràpi-
des d’ells, a l’espai lliure, però a 
l’inici de la represa ens van fer el 
3-1. L’important és que l’equip va 
creure en ell mateix i va saber re-
fer-se, establint el 3-2. Ens vam 
quedar amb deu per l’expulsió 
d’Iniesta i vam haver d’ajustar 
posicions. Ells ja no van poder 
fer contraatacs ràpids i natros 
vam insistir. Gumiel va empatar 
amb un centre-xut i, amb un pe-
nal clar, el propi Gumi va establir 
el 3-4. Una victòria molt treba-
llada i meritòria”. 

“crec que el més just hagués es-
tat un empat. Un partit que vam 
començar molt bé, ben posats 
i còmodes, amb les línies molt 
juntes. A més, ens vam avançar 
amb el 0-1. El Flix va tenir més 
domini de pilota però sense 
generar ocasions. No obstant, 
ja en afegit, en la darrera juga-
da de la primera meitat, ens va 
empatar. Això ens va fer mal. A 
la represa, l’equip no va sortir 
tan posat. I el Flix en els primers 
20 minuts va apretar dalt. Arran 
d’una errada individual nostra en 
defensa, ells es van posar amb el 
2-1. Vam reaccionar i vam fer un 
pas avant. Ens vam abocar i vam 
tancar el Flix, intentant-ho de 
totes les maneres, tenint dues 
opcions per empatar. Però no 
va ser possible. Contrariat pel 
resultat però les sensacions van 
ser molt bones, ens vam adaptar 
al partit”.  

PERELLÓ, 0
ROQUETENC, 5

van arribar al final. En general, 
vam millorar, quant al joc. No 
és cap excusa però seguim amb 
moltes baixes i es nota. Cal dir 
que hi ha confiança amb tots els 
jugadors. Ens toca treballar molt 
i costarà però estic segur que 
ens en sortirem. Estem més que 
mai amb el club i la junta, tots 
més units que mai, per a tirar-ho 
endavant. Ara és quan es veu 
qui és del Perelló”.  David Cue-
llar, darrer fitxatge va debutar. 
Miquel Campos, cap de premsa 
del Roquetenc: “la primera part 
fou bastant intensa i disputada 
amb lleuger domini d’un Roque-
tenc que trepitjava més l’àrea. Al 
minut 38 arribava la jugada que 
desequilibrava el marcador, un 
clar penal comés sobre Ayoub el 
transformaria Ivan Arasa amb el 
0-1. Al segon temps el Roque-
tenc, després de desaprofitar 
dos bones ocasions, va decidir 
amb el gol de Morales que  cul-
minava una gran jugada d’atac 
per fer el 0-2. El segon gol va fer 
mot mal als perellonencs que 
es van esfonsar física i anímica-
ment. Fins al final, domini total 
del Roquetenc que arribava amb 
molta facilitat i aprofitaria per 
arrodonir la golejada amb tres 
gols més”. Morales, Roger Mi-
ralles i Quim (p) van marcar els 
altres gols. 

Josep Boyer ‘Molinos’, tècnic 
del Perelló: “a la primera meitat 
vam estar bé, fins que vam co-
metre un penal que fou el 0-1. A 
la represa, vam intentar-ho però 
en dos contres ells es van posar 
amb 0-3. I els altres dos gols ja 
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EBRE ESCOLA: DAVID VA VÈNCER A GOLIAT

EQUIP DE LA JORNADA

· Qui és el solter d’or dels mis-
ters ebrencs? Jo mai diré el 
seu nom. I a sobre és guapo.
· Un senienc, Marc Aspa, als 9 
anys va fitxar a la Rapitenca, 
després Nàstic i aquesta set-
mana va jugar de titular amb la 
Pobla de Mafumet. Té molt de 
futur però per desgràcia el pri-
mer equip no recolza els plan-
ter. Gerard Verge i Edu Albacar 
van jugar a la Sénia i després 
van arribar a categories nacio-
nals. Marc va per este camí.
· Hi ha alguns socis molt des-
contents amb la situació del 
Perelló, els tres primers par-
tits s’han saldat amb tres go-
lejades. La meva pregunta: no 
hauria estat millor començar 
el projecte des de 4 catalana?. 
De totes formes, el mister Mo-
linos està convençut que tira-

ran avant la situació i que cal 
estar units, el club, els jugadors, 
l’afició i el cos tècnic.
· El Remolins-Bítem ha decidit 
canviar de mister per donar un 
revulsiu a l’equip i al primer que 
van trucar va ser a Teixido. Com 
ell diu: “em van trucar perquè 
sóc el millor entrenador de les 
Terres de l’Ebre, amb permís de 
Jordi Fabregat”. Va dir no, i no 
és perquè no volgués entrenar. 
Les raons són top secret.
· Que difícil és adaptar-se a la 
3a catalana. 3 jornades i l’Am-
posta, només una victòria amb 
claredat, contra el filial del Je-
sús i Maria. Va patir per vèncer 
el Xerta i aquesta setmana va 
empatar amb la Cava. Costarà 
pujar. El millor, l’aposta per ju-
venils: Àlex Longan, Eric Almuni 
i Kimi.

TOP SECRET
· La 4a catalana es presenta 
més emocionant que mai. 
Només cal veure la dada: en 
les tres primeres jornades 
encara queden 7 equips in-
victes.
· La segona catalana, cada 
cop més clara: al grup 6A 
Canonja, Pobla i Jesús i Ma-
ria es poden classificar per 
al play off i al grup ebrenc, 
Ulldecona, Aldeana van dis-
parats i els altres dos, un pot 
ser l’Ebre Escola (a aquest 
pas jugarà la Champions) i 
per a la quarta plaça hi haurà 
espentes. En la passada tem-
porada el Tortosa a la jorna-
da 5 era líder; ara  és cinquè. 
A l’Ulldecona, vuit dels seus 
jugadors han marcat gol en 
tan sols 5 partits. La dada ho 
diu tot.

LA JORNADA
· El Xerta va sumar la primera 
victòria a la categoria. El seu 
camp serà un fortí. Molta il.lu-
sió i molta gent al camp. A la 
primera jornada un dels rivals 
que va visitar Xerta em va dir 
que va trobar “un ambient molt 
hostil”. I des de Xerta em res-
ponen: “que vols que els po-
sem catifes”. Sergio Ruiz està 
liderant la nova etapa.
· El filial de la Rapitenca va ju-
gar amb 4 juvenils. I per quan 
jugarà només amb xavals de 
19/20 anys?
· Ja ho vaig dir abans de co-
mençar la temporada, aquest 
Gandesa pot pujar, perdia 3-1 i 
va remuntar el partit amb deu 
jugadors. Té molta força. Re-
novar Ivan Romeu va ser un 
encert.
· Ion Perelló jugava a Islàndia 

però per l’aturada de lliga ha 
tornat i va fitxar amb el R Bí-
tem. Ara fitxa amb el Tortosa 
que també s’ha pogut inte-
ressar per Becerra.
· Els dos equips han jugat 
junts a tercera divisió, La 
Cava i Amposta, tots dos són 
clàssics de segona catalana i 
ara per primera vegada a la 
història van jugar un partit a 
la tercera catalana. No im-
porta la categoria: va haver 
ple gairebé fins a la bandera. 
La Cava porta 22 partits in-
victe (des de desembre).
· Miracles a segona catalana: 
pressupost de la Pobla Mafu-
met B 16.000 euros i van Se-
gon. Mitjana d’espectadors a 
la 3a divisió: 400. 
A l’Arboç van cada setmana 
500/600. 

ENTRENADOR DE LA JORNADA: MARIO JAVALOYES (AMPOLLA)

LA PORTADA DE LA SETMANA
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MARC FABREGAT
(Ulldecona)

ARNAU
(Ascó)

SERGIO AURÉ
(Aldeana)

MARC LLEIXÀ
(La Sénia)

CÉSPEDES
(Ebre Escola)

MANEL VENTURA
(Xerta)

IVAN ARASA
(Roquetenc)

GUMIEL
(Gandesa) 

ENRIC SALAS
(Ampolla)

OMAR
(Rapitenca)

ENRIC BLANC
(Flix)

JORDI RODA
(Santa Bàrbara)

EMA
(Ametlla)

www.mesebre.catwww.mesebre.cat
Viv im l 'esport !

CRACS EBRENCS

Enric Dominguez (Corbera) Sergi Bel (la Cava) Ferran Meseguer (Ascó) Josep Borràs (Masdenverge) Dani Quesada (Ulldecona)
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GANDESA B, 2
AMETLLA B, 3

4A CATALANA

Sergi Vidal, tècnic del Gandesa 
B: “sabíem que l’Ametlla és un 
equip que li agrada jugar, i que 
és molt intens. Natros no vam 
començar bé i a la primera 
meitat no va ser natros, des-
col.locats i nerviosos. Ells, més 
posats, es van avançar amb el 
0-2. Malgrat tot, vam remuntar 
abans del descans i vam empa-
tar a 2. Tot i no estar bé, a la pri-
mera meitat vam generar 4 ó 5 
ocasions clares. Ells també van 
crear-ne. La represa va ser més 
disputada, amb molta intensi-
tat, anades i tornades. Ocasions 
pels dos i al final una contra va 
suposar un penal i el 2-3. Feli-
citar l’Ametlla. Em va agradar. I 
natros a millorar en els aspec-
tes que fan falta, aprenent dels 
errors”. Jordi Subirats, mister de 
l’Ametlla B: “d’entrada, va ser un 
partit d’atacs constants pels dos 
equips, amb ocasions pels dos 
des de l’inici. Al minut 30 vam 
fer el 0-1 i acte seguit el 0-2, 
aprofitant el desencert del seu 
porter. Però abans del descans 
el Gandesa va empatar amb 
dues bones jugades. A la segona 
meitat els dos equips vam estar 
més posats en defensa i ja no 
van haver-hi tantes alternatives. 
Natros van tenir dues ocasions 
clares i ells, en accions d’estra-
tègia i en pilotes a les esquenes 
dels defenses nostres, van fer 
perill. Ja al minut 81 va arribar 
el penal que va ser el 2-3. Ells 
en deu, van abusar de la pilota 
llarga. Natros vam estar molt 
bé en defensa i vam assolir una 
victòria per agafar moral i trobar 
premi al treball”. 

PINELL, 0
AMPOSTA B, 0
Partit igualat, amb poques op-
cions. Els locals en van tenir 3 i 
l’Amposta una, en botes de Ver-
siano. El Pinell va tenir dificul-
tats pel treball que va fer l’Am-
posta a la zona ampla, sent molt 
intens i adaptant-se al partit. Els 
locals van dur més la iniciativa 
però no van poder disposar de 
claredat en els darrers metres. 
Albert Lizaso, del Pinell: “va ser 
un partit igualat en què natros, 
dins de les poques ocasions 
que van haver, en vam crear 
per poder guanyar, tot i que és 
cert que ells van tenir la seua 
a la segona meitat. L’Ampos-
ta B va ser un rival incomode, 
que ens va dificultar el nostre 
joc”. Lizaso, sobre l’objectiu de 
l’equip va dir que “l’ascens és 
l’objectiu i per això treballarem, 

JESÚS I MARIA C, 1
GINESTAR, 1

ALDEANA B, 0
CAMARLES B, 0

CATALÒNIA B, 2
ALCANAR, 2

TIVENYS, 1
FATARELLA, 1
David Montardit, president del 
Tivenys: “partit en el que la sort, 
una jornada més, ens va donar 
l’esquena. I no per ocasions de 
gol, si no que per la falta de 
definició i ja en els primers mi-
nuts, quan l’equip va sortir en 
tromba, vam fallar fins i tot una 
pena màxima. Ocasions desa-David Torres, tècnic del J i Ma-

ria: “va ser un partit amb moltes 
alternatives; hagués pogut gua-
nyar tant un equip com l’altre. 
Ells es van avançar amb gol de 
Gimeno al minut 3. Tot i la jo-
ventut, amb un juvenil de titular i 
jugadors que tornen a jugar i que 
estaven inactius, vam reaccionar 
i vam tenir ocasions clares per 
empatar. I ells les van  tenir per 
fer el 0-2. A la represa, la dinàmi-
ca va ser la mateixa. Els dos por-
ters van estar esplèndits. A partir 
del minut 20 de la segona meitat 
vam arriscar més i el premi va ser 
en temps afegit quan arran d’una 
centrada de Marc,  el defensa es 
va anticipar i va ser un gol en prò-
pia porteria. Mereixíem empatar 
davant d’un equip que estarà a la 
part alta i que és un dels aspirats 
a pujar. Molt content de l’actitud 
i d’haver fet este equip perquè els 
nois joves tinguen sortida”. Anto-
nio Morales, del Ginestar: “ens 
vam avançar aviat amb gol de Gi-
meno. I Pinxo va tenir una oca-
sió per fer el 0-2. Ells, d’ocasions 
clares al primer temps no en van 
crear. Natros 5 ó 6. A la represa, 
només començar, vam tornar a 
generar oportunitats. Però la pi-
lota no va entrar; cal dir que el 
seu porter va estar molt bé i que 
natros vam estar  desencertats. 
No vam decidir i ja al final, arran 
d’una pèrdua nostra, van posar 
la pilota dins de l’àrea i ens vam 
fer un gol en pròpia porteria. Va 
ser una llàstima perquè ja teníem 
el triomf. Vam fer un partit seriós 
i l’equip va estar bé. Però no va 
sentenciar. Ens falten encar mi-
llorar en petits detalls. Empat que 
va saber a derrota”. 

Dani Fernández, tècnic del Ca-
talònia B: “vam començar amb 
dubtes, amb incertesa. L’Al-
canar, arran d’un error nostre 
en cadena, va avançar-se. Poc 
després va arribar el 0-2. Ens 
va afectar i vam tenir més dub-
tes. A partir d’aquí, ells van estar 
més tancats.  Natros vam poder 
sortir més amb pilota contro-
lada, buscant les bandes, i vam 
fer l’1-2 amb centrada d’Adrià i 
Fati va marcar. A la segona mei-
tat vam estar molt millor; atents 
en les vigilàncies defensives i 
això va ser important perquè ens 
vam abocar. Vam tenir la pilota, 
obrint per bandes. Tot i que va 
costar aprofundir, així va arribar 
l’empat. Adrià va empatar. Vam 
insistir i vam crear una ocasió 
però no vam poder aconseguir 
el tercer. Ells van fer un bon tre-
ball en defensa. La sensació és 

Rafel, de l’Aldeana: “vam afron-
tar el partit amb varies baixes en 
l’aspecte defensiu. Per això vam 

OLIMPIC, 3
LA GALERA, 0
Jordi Barrufet, coordinador de 
l’Olimpic: “la primera meitat va 
ser molt igualada, amb poques 
ocasions, els dos equips molt 
ferms en defensa. A la represa, 
amb canvis ofensius, l’equip va 
tenir un altre aire. Vam ser supe-
riors i es va poder veure el nivell 
que pot donar l’equip a la Quarta 
catalana. La segona meitat és el 
camí a seguir, va ser molt bona, 
a un molt bon nivell”. 

ser més conservadors, buscant 
que ells no estessin còmodes, 
obligant-los a jugar amb un altre 
estil que no és seu habitual. Els 
vam cedir la pilota i natros vam 
buscar ordre en defensa i sortir 
a la contra. Al primer temps no 
vam poder generar oportunitats. 
Ells, als darrers minuts, van te-
nir més presència però tampoc 
ocasions clares. A la represa 
vam rectificar algunes coses i 
l’equip va seguir ferm. Ens vam 
quedar amb deu i semblava que 
patiríem. Però l’equip va aguan-
tar bé i va acabar amb bones 
sensacions, fins i tot arribant a 
la seua àrea. Vam disposar de la 
millor ocasió del partit amb un 
xut d’Edmon que va evitar el seu 
porter. També ells en afegit, en 
un rebuig en un córner, van tenir 
la seua. Carlos va evitar-la. Par-
tit ben treballat Defensivament. 
Content de l’equip. El punt ens 
va bé per a recuperar sensaci-
ons”. Florin, del Camarles: “no 
vam estar bé, massa precipitats; 
no ens vam sentir còmodes. És 
cert que durant uns 70 minuts 
vam jugar a camp contrari, però 
sobre tot a la primera meitat, 
sense ocasions. A la segona 
meitat, vam seguir imprecisos, 
l’equip no va tenir el dia. Tot i 
això vam disposar de dues oca-
sions clares, una d’elles amb pi-
lota al pal. L’Aldeana es va que-
dar amb deu, però llavors ells 
van jugar millor que en onze. 
No vam tenir paciència i no vam 
poder. Podíem haver guanyat 
0-1 però també s’hagués pogut 
ser un 1-0. Potser mereixiem 
una mica més però l’empat no 
es pot dir que fou injust en un 
partit travat”. 

bona, reaccionant a la represa, 
llegint bé el partit i salvant un 
punt”. Ruben, Subirats, de l’Alca-
nar: “vam sortir molt ben posats 
al partit en un camp que exi-
geix molta concentració. Vam 
jugar amb la contundència que 
ens va faltar a les altres jorna-
des tant defensiva com ofensi-
vament. Vam posar-nos amb el 
0-2 al marcador amb un gran 
gol d’Alejandro; i amb una gran 
jugada col.lectiva. A ells, el gol 
abans del descans els va posar al 
partit. I a la segona part ells van 
ser millor que nosaltres que ja 
vam acusar els canvis per lesió, 
durant la primera part, i la falta 
d’efectius i forces. Al final ens 
van empatar. Però penso que es 
un bon punt en un camp sempre 
complicat i ara haurem de fer-lo 
bo intentant guanyar a la Fane-
cada en el proper partit”.

LA CAVA B, 0
SANT JAUME, 0
Empat sense gols en un partit 
en el que el Sant Jaume va tro-
bar premi al seu treball, mante-
nint la porteria a zero i sumant 
un punt que serà positiu per la 
seua confiança. La Cava B, per 
la seua part, suma 7 punts en 
les 3 jornades disputades. Bon 
balanç.
Ramon Cruelles, tècnic del filial 
de la Cava: “va ser un partit una 
mica estrany, durant els 90 mi-
nuts no va haver cap fase amb 
un dominador clar. El partit va 
ser molt igualat, jugant de tu a 
tu els dos equips. El Sant Jau-
me va plantejar un partit sense 
complexos. Natros vam tenir 
més ocasions, fent dos pals i di-
verses situacions que el porter 
seu va resoldre. Ells també van 
tenir-ne. En esta ocasió la pilota 
no va voler entrar. El resultat va 
ser just. Era un derbi i ens ha-
gués agradat sumar la tercera 
victòria. Però el punt és positiu, 
cal mirar-ho així, i seguir treba-
llant per competir. La catego-
ria es presenta força igualada. 
S’observa amb els resultats”. 

sent conscients que serà una 
categoria molt competida i que 
serà complicat. Però este és el 
nostre propòsit”. Andreu Cano, 
de l’Amposta B: “molt satisfet 
pel treball dels jugadors que 
van saber adaptar-se al partit i 
van fer un gran treball defensiu 
davant d’un Pinell que té una 
gran plantilla i que és un ferm 
candidat a l’ascens. Ells van do-
minar però no els vam deixar 
maniobrar amb comoditat al 
centre del camp. Ells van tenir 
opcions, i natros només en vam 
tenir una que hagués pogut ser 
el 0-1. Valoro molt positiva-
ment el punt”. 

profitades i al rival li vam donar 
vida, ja que en alguna contra 
ens va poder marcar. El resul-
tat fou d’empat a 0 fins als 10 
minuts de la represa quan mit-
jançant un altre penal, ens vam 
avançar al marcador. Amb l’1-0 
i amb un home més, no vam ser 
capaços d’ampliar l’avantatge i 
com era de preveure, quan per-
dones tant ho acabes pagant, i 
els visitants, ja al final d’un llar-
guíssim temps de descompte 
(6min), mitjançant un remat en 
una falta van posar l’empat a 1 
final”. 
Xavi Solé, tècnic del Falateralla: 
“des del principi ja es va veure 
que seria un partit travat, en el 
que no existia el mig del camp 
per cap dels dos equips. Al mi-
nut 19, penal a favor de l’equip 
local que el nostre porter va 
aturar. Fins el descans, la di-
nàmica va ser la mateixa, amb 
alternatives però sense claredat 
ofensiva. A la represa, natros 
vam estar millor però en una 
contra va arribar el segon penal 
a favor del rival. Penal i expulsió 
(minut 55) d’Agustí, jugador de 
Tivenys, que ara juga amb na-
tros. Va ser l’1-0. Vam reorga-
nitzar l’equip, buscant la contra 
si es podia. I al descompte, una 
falta fora de l’àrea, es penja la 
pilota i Aitor va empatar. Cal va-
lorar el punt assolit i més per la 
situació  de jugar amb deu a la 
segona part”. 

 www.mesebre.cat
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BY JOAQUIN CELMA

HANDBOL
Triomf valuós a la pista del 

Castelló (21-27)

HANDBOL

Resultats dels equips del 
club: El sènior masculí va 
perdre en la seua visita a l’AE 
Aula (38-20). El juvenil mas-
culí va assolir la primera vic-
tòria de la temporada en un 
partit molt intens en el que 
es van imposar per 30-24 a 
l’Handbol Molins B. El juvenil 
femení va guanyar el CH Sant 
Andreu per 37-24 en un partit 
que va decidir-se a la sego-
na meitat quan les locals van 
agafar avantatges que ja van 
ser determinants. Destacar la 
bona actitud i la motivació. 
El cadet masculí progressa 
amb el triomf davant del Sa-
badell, 49-24. En la propera 
jornada s’enfrontarà a l’Am-
posta. 
L’infantil masculí va impo-
sar-se en la seua visita a la 
pista del BM la Roca (21-38). 
Per la seua banda, l’infantil 
femení va vèncer l’Ascó B per 
32-25 en la tercera jornada 
del campionat. Un triomf que 
dona confiança per reflectir 
l’esforç amb un resultat.

Victòria molt important de 
l’Handbol Amposta, a la pista 
del Castelló (21-27). Un triomf 
que dona molta confiança a 
l’equip de Marc Fornós. Primera 
meitat marcada per la igualtat i 
el respecte, arribant al descans 
amb empat a catorze gols. A 
la represa, un parcial d’1 a 3 als 
primers cinc minuts va obrir un 
avantatge que a l’Amposta li va 
donar tranquil·litat per continu-
ar posant un ritme alt de partit. 
A l’equador de la segona meitat 

el marcador era de 16 a 21. Lla-
vors, l’equip entrenat per Marc 
Fornós, amb una gran defensa, 
va contrarrestar els atacs locals. 
L’Amposta va poder sentenciar 
en aquesta fase, però indecisions 
als llançaments van donar vida al 
conjunt de la Plana. Finalment, 
grans intervencions de la portera 
Laia Ferre, juntament amb una 
gran Marina Gasca al pivot van 
decantar la balança a favor de 
l’equip del Montsià. Demà (19 h), 
l’Amposta rebrà el Mislata.

Centre 
Esports Tortosa

Club Volei Roquetes: Súperlliga2, 
derrota en la segona jornada

** LLIGA CATALANA D’HAND-
BOL FEMENÍ. L’Handbol Ascó 
va perdre a casa contra el Co-
ope S. Boi per 21-26. En la jor-
nada, el Vilamajor va obtenir 
un resultat d’escàndol davant 
un Vilanova del Camí molt fluix 
aquesta temporada, i és el nou 
líder del grup per la diferèn-
cia de gols, en igualtat amb el 
Palau que va superar amb sol-
vència al BCN Sants. 
** 1a LLIGA CATALANA SÈNI-
OR FEMENÍ. L’Handbol Club 
Perelló va perdre per la míni-
ma en la seua visita al Santpe-
dor (20-19). 
Un penal molt protestat per les 
perellonenques al darrer ins-
tant va decidir. Tot i les baixes, 
l’equip va estar a l’altura, com-
pletant un bon partit. Sabor 
agredolç. L’actitud va ser molt 
bona però va doldre la derro-
ta que va arribar al final amb el 
penal comentat. 
L’Ampolla, per la seua part, va 
perdre per 38-16 a la pista de 
l’OAR Gràcia At.  
Les locals van passar per so-
bre, en una segona meitat en 
què les ampolleres només van 
poder marcar 3 gols.
En la propera jornada, els dos 
equips del Baix Ebre s’enfron-
taran en el derbi, a l’Ampolla. 

Handbol

El sènior masculí de Súperlliga 
2 va perdre a la pista del Club 
Voleibol L’Illa Grau 3-0 amb 
parcials (25-20/25-19/25-14). 
“Partit on no vam tenir cap 
opció de victòria però plan-
tant cara a un rival que serà 
un dels aspirants a pujar de 
categoria”. Demà dissabte, vi-
sita la pista del Balafia Volei. 
Altres resultats del club: vic-
tòria del cadet masculí blanc 
(0-3) a la pista del Volei Cunit. 
Triomf de l’infantil masculí (0-
3) també a la pista del Cunit. 
El sènior femení va perdre 
(0-3) contra el Volei Orlan-

dai. Victòria del cadet mas-
culí blau (3-1) contra el Gavà. 
Important victòria del sènior 
masculí B a la pista del Cas-
tellar (2-3).
L’infantil femení Blau va per-
dre (0-3) contra el Torredem-
barra.
Per la seua part, l’infantil fe-
mení Blanc guanya (3-0) con-
tra l’Escola Elisabeth. Derrota 
del cadet femení (0-3) contra 
el Cecell Lleida C. 
A la foto, el juvenil femení que 
va guanyar (3-0), contra el 
Cecell Lleida C.
Nota i foto: CV Roquetes

dies, bullici de la civilització i 
la dependència de la tecnolo-
gia. El que és important no és 
el temps ni la velocitat; supe-
rar Panda Raid implica abans 
de res arribar a la meta. Este 
peculiar ral.li tindrà partipació 
ebrenca amb dos equips. Pan-
dateamebre (pilot Toni Cano i 
copilot Lluís queral) i Ebrepan-
dateam (Pilot Jose Largo i co-
pilot Albert Mauri).
La prova comença avui diven-
dres i acabarà, pels qui la com-
pleten, el dissabte 29.

** Segona divisió Futbol 11. 
2 jornada. Nàstic-Gandesa 3-2
Aldeana  descansava
** Lliga Ebre futbol-7. 3 jornada
Perelló-Olimpic 10-0
Femení Alcanar-Arnes 6-1
La Plana-Rapitenca 6-2
Tortosa-la Cava B 6-0
R Bítem-la Cava 1-2

Futbol femeníEl Panda Raid tindrà 
participació ebrenca

El Panda Raid és un ral·li ama-
teur de llarga distància i resis-
tència, on més de 300 equips 
decideixen desafiar la suprema 
llei del sentit comú i llançar-se 
a una aventura a bord d’un vell 
Panda (o també Marbella). Es 
desenvolupa al Marroc a través 
d’un recorregut de 7 etapes, 
que en alguns casos posen a 
prova les capacitats físiques 
i mentals dels equips, valors 
suprems d’un esforç mecànic 
i de camarades que pretén 
deixar enrere, almenys per uns 

Amposta-Ampolla 1-4
Roquetenc-J i Maria 10-0
** Juvenil Futbol 11 1a divisió
Terres de l’Ebre-At Vilafranca 1-3
** L’infantil femení del Roque-
tenc va proclamar-se campió del 
torneig internacional The World 
School, disputat a Salou. Va gua-
nyar en la final al Tasis Portugal.

Resultats de la tercera jornada de futbol Veterà Terres de l’Ebre:
Roquetenc-Ametlla 2-1; Amposta-Canareu 5-1; Rapitenca-S Bàr-
bara 5-1; Vinaròs-Aldeana 3-1; Perelló-Tortosa 1-3.

Veterans: segona jornada

Futbol sala
** LLIGA DIVISIÓ D’HONOR: El FS Roquetes, va guanyar 4-3 con-
tra el CFS Mediterrani. Un gol de Forcadell va valdre el triomf. Els 
de Roquetes han sumat dues victòries en 3 jornades. Són tercers 
amb 6 punts, a un del líder Linyola B. El proper partit és a la pista 
del FS Reus, demà dissabte a les 18.30 h. 
** LLIGA PRIMERA DIVISIÓ CATALANA: el cap de setmana passat 
va començar la lliga. Al grup 6 A, el CE Futsal Tortosa va guanyar 
a  l’Alforja per 2-8. L’Amposta va vèncer el Platense Calafell per 
un ajustat 5-4. El Tivissa va guanyar al Playas de Salou per 3-1. La 
Sénia va perdre davant del Riudecanyes per 5-6 i la PB Lligallos 
GP Motor visitava el Nàstic però el partit es va ajornar. 
Al grup 6B, el Móra d’Ebre va perdre amb el Castellvell 3-10. 
L’Hostal Anton de Batea va golejar a la Pobla de Mafumet per 16-2 
i el Flix es va desplaçar a la pista de l’Aula Esport Reus on va caure 
per 10-2. 

Formació del juvenil femení del CV Roquetes. 
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REDUIR RESIDUS A CASA 
I ESTALVIAR DINERS

AVUI: LES CLOSQUES D’OU
No llancis les closques d'ou. 

Tenen un munt d'usos sor-

prenents. Posa'n una mica al 

filtre del cafè i així serà menys 

amarg. Les closques d'ou tritu-

rades posades al jardí augmen-

ten el nivell de calci del sòl. Al 

fons del test, proporcionen un 

drenatge addicional.

La majoria de la gent llença 

les seves closques d'ou a les 

escombraries. Tu també? Erra-

da! Per què? Perquè una closca 

d'ou es pot utilitzar per a mol-

tes coses útils. Per al jardí, salut 

i, fins i tot, decoració.

1. Una closca d'ou és el recipi-

ent perfecte per fer germinar 

les llavors de les teves plantes 

i flors. I, a més, és fàcil, gratuït 

i ecològic! Una vegada que les 

llavors hagin germinat, no cal 

treure la closca; podeu plan-

tar-ho tot a terra.

2. Com a decoració nadalenca

També pots pintar o tenyir les 

closques d'ou buides per con-

vertir-les en decoracions na-

dalenques. Només cal saber 

buidar un ou sense trencar 

la closca. Així és com es fa: - 

Amb una agulla, fes un forat 

a la part superior i inferior de 

l'ou. - Bufa en un dels forats per 

deixar anar el contingut (pots 

ampliar els forats amb la punta 

d'un bolígraf si és massa difícil). 

- Passar aigua per l'ou per ne-

tejar-lo. Un cop buidats els ous, 

decoreu-los segons els vostres 

gustos. (Un bol d'ous pintats al 

damunt de la taula també ens 

Vuit milions de tones de plàstic acaben cada any en els oceans, la qual 
cosa equival a un camió de residus per minut.

EL CANVI D'HÀBITS ÉS ESSENCIAL
Fes alguna cosa pel planeta: redueix els teus residus! Veuràs que no és gaire 
complicat, ja que petits gestos senzills diaris et poden permetre arribar-hi i 

perquè natros, els ciutadans i ciutadanes, podem exercir el nostre poder com a 
consumidors.

Aquí tens unes idees que et permetran embarcar-te en un nou estil de vida. Donar 
una segona vida als residus és realment molt senzill. A més, t'estalvies diners!

serveix de decoració.) També po-

deu passar fil de pescar per l'ou 

per penjar-lo al vostre arbre de 

Nadal.

3. Fer adob orgànic amb closques 

d'ou

Les closques d'ou són molt riques 

en minerals, especialment en cal-

ci, la qual cosa les converteix en 

un excel·lent fertilitzant tant al 

jardí com a l'horta.

Per fer que les vostres plantes 

es beneficiïn dels seus beneficis, 

procediu de la següent manera:

• Assequeu les closques buides 

(que abans s'hagin cuinat, per 

exemple per cuinar ous durs).

• Tritureu-les el més finament 

possible i incorporeu la pols 

obtinguda a la base de les plan-

tes, barrejar-la amb la terra. 

Aquest fertilitzant també és ex-

cel·lent per a plantes d'interior.
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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 
Local a l’avinguda La Ràpita 

en lloguer. Superfície 220 
m2. Ideal qualsevol tipus de 
negoci. Dona a dos carrers 

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 
 LLoguer Pis ideal parelles, 
consta de menjador amb 
sortida balconada, cuina 
independent equipada, 

lavabo amb dutxa 
reformat, habitació doble i 

hab individual.
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

El Sol i Venus 
transitant per Casa 
XI poden fer que 
vegis el futur amb 
més esperança. Re-
cuperes el contacte 
amb alguna amistat. 
L'amor pot sorgir en 
una activitat grupal.

aquari
21/01 al 19/02

Al sector professio-
nal és hora de fer-te 
valer. Excel·lent 
període per donar a 
conèixer el teu nego-
ci o producte. Potser 
hauràs de posar 
límits a una amistat 
massa crítica.

sagitari
23/11 al 21/12

Amb diversos 
planetes per Casa 
XII, entres a un 
temps de moltes 
reflexions. Pots viure 
curioses casualitats 
o sincronies. Faràs el 
possible per millorar 
el descans nocturn.

escorpí
24/10 al 22/11

Felicitats! El Sol 
entra al teu signe i 
renoves il·lusions i 
objectius. La conjun-
ció Sol/Venus afa-
voreix l'amor propi. 
Podries enamorar-te 
en secret d'una 
persona amiga.

balança
24/09 al 23/10

Amb la Lluna Nova 
en trànsit a Casa II 
adoptes nous hàbits 
dietètics per millorar 
la salut. Estaràs 
més generós amb 
tu mateix i podries 
fer-te un regal que et 
fa il·lusió.

àries
21/03 al 20/04

El Sol a Casa VIII pot 
recordar-te que has 
de fer gestions per 
millorar l'economia. 
Temps per meditar i 
posar-te en contacte 
amb emocions que 
normalment no mos-
tres a ningú.

cranc
22/06 al 23/07

S'activa el sector 
amorós i pots iniciar 
una relació o una 
fase de seducció. La 
Lluna Nova a Casa 
V, inclina a cercar 
temps pel lleure o 
per gaudir de fer el 
que t'agrada.

verge
24/08 al 23/09

Darrerament, potser 
t'has tornat més 
desconfiat i et costa 
una mica obrir-te 
als altres. Amb el 
Sol per Casa III pots 
sentir-te més actiu i 
amb ganes d'estar 
menys a casa.

taure
21/04 al 21/05

El Sol en trànsit per 
Casa VII obre un 
període adient a 
trobar parella si és 
el teu desig. Si ja en 
tens, inclina a posar 
damunt la taula el 
que no funciona 
entre vosaltres.

peixos
20/02 al 20/03

Una escapada 
romàntica amb la 
parella pot revifar 
la vostra relació. La 
Lluna Nova per la 
Casa IX afavoreix la 
renovació d'alguns 
ideals o que et sen-
tis més motivat.

lleó
24/07 al 23/08

Podries fer alguns 
canvis decoratius 
a la llar. Si hi havia 
problemes d'entesa 
amb un familiar, 
comença una nova 
etapa per apro-
par-vos o per posar 
distància definitiva.

bessons
02/05 al 21/06

Amb el Sol a Casa VI 
és bon moment per 
posar ordre a la pa-
perassa i implemen-
tar millors hàbits pel 
dia a dia. A la feina 
pots sentir que has 
assolit un important 
objectiu.

JUBILACIÓN
Se alquila 

peluquería en 
Roquetes.

Toda equipada 
para trabajar sin 

Inversiones

645 888 266

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

TORTOSA
APARCAMENT EN VENDA APARCAMENT EN VENDA 

DOBLE ACCÉSDOBLE ACCÉS
c/ Sant Blai i Carrer de Montcada (al 

costat de la  Delegació Territorial 
del Govern de la Generalitat)

5.000€
639 594 527
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La Guàrdia Civil ha localitzat una 
nova llanxa destinada suposada-
ment al narcotràfic en un centre 
logístic d’Amposta. Segons fonts 
del cos, la troballa es va produir 
durant la matinada de dissabte a 
diumenge. Una patrulla uniforma-
da de servei la va localitzar de for-
ma rutinària. Davant la sospita que 
es podia tractar d’una embarcació 

utilitzada per narcotraficants van 
avisar l’equip antidroga de la Co-
mandància de Tarragona, que es va 
desplaçar fins al lloc i va confirmar 
aquest extrem. L’embarcació, equi-
pada amb tres motors de gran po-
tència, es trobava situada sobre un 
semiremolc que no estava engan-
xat a cap tractora. L’institut armat ja 
ha obert una investigació.

Investiguen la troballa d’una nova 
narcollanxa en un centre logístic 

d’Amposta


