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La Clínica Terres de l’Ebre
celebra el 75è aniversari

Durant l’acte, avui divendres, s’homenatjarà professionals que han 
desenvolupat la seua tasca al centre i es visionarà un documental 

amb testimonis que n’han format part en les darreres dècades. 
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« « La pagesia
està tipa  »»
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Edita:
Un lloc per estar eternament

Com a recordatori de 
l'inici de la tardor, 

el camp cobert de boira 
presenta una imatge 
fantasmal. Halloween, 31 
d'octubre, està a l'agenda 
i organitzem festes de 
disfresses i celebrem 
la Castanyada. El 2 de 
novembre és el Dia dels 
Difunts.
Tothom mor un dia, tothom 
acaba... en algun lloc. Però 
segueix sent el cementiri el 
nostre últim destí? Seguirant 
sent els cementeris eterns? 
Els temps estan canviant. En-
cara anecdòtica a principis 
del segle XX, la cremació està 
adquirint una considerable 
importància, una tendència 
que es va reforçar quan l'Es-
glésia catòlica va autoritzar 
la seua pràctica als anys sei-
xanta. Arran de la incineració, 
a més dels columbaris cine-
raris, alguns cementeris han 
creat diferents espais perquè 

la cuidadania pugui espargir 
les cendres dels seus esti-
mats, una mena de jardí del 
record. També s’han creat no-
ves modalitats com l'urna bi-
odegradable amb llavors que 
creixen i es transformen en 
una bonica planta. A menys 

EDITORIAL

que vulgueu fer un diamant, 
vist en un catàleg en línia, 
200 grams de cendra faran 
l’afer, o 10 grams de cabell. 
Tot és possible aleshores? Ara 
bé, ho prohibeix la legislació? 
Ho autoritza? Ni prohibeix, ni 
autoritza? Alguns joves de-

manen nous rituals, com per 
exemple fer un dibuix o es-
criure algunes paraules al taüt 
de la persona estimada, no els 
cal gran cosa, només un ro-
tulador. Altres els agradaria 
ser enterrat nus, en terrenys 
privats... uns últims desitjos 
que la llei no permet. La rela-
ció amb el cos ha canviat. El 
cost d'un enterrament també 
és un factor determinant. Així 
com l'ecologia. La dispersió 
de les cendres es considera 
un retorn desitjable a la na-
tura. Continua sent la nostra 
societat necessàriament indi-
vidualista fins i tot en la mort? 
La Covid no ens ha despertat 
l’esperit col.lectiu. A penes 
recordem les families que no 
es van poder reunir per des-
pedir-se dels seues essers es-
timats, ni tampoc  es va po-
der tenir en compte les seues 
darreres voluntats. Això i més 
ja pertany als secrets dels ce-
menteris.

Salut ha nomenat Íngrid 
Roca com a nova delegada 
de la Conselleria de Salut i 
gerent de la Regió Sanitària 
Terres Ebre. Íngrid Roca és 
infermera, i compta amb un 
màster en gestió de serveis 
per la Universitat de Barce-
lona, un postgrau en gestió 
per processos, és experta 
universitària en Intel·ligència 
Emocional a les organitzaci-
ons i Diplomada Internacio-
nal en Humanització per la 
Universitat i Salud de Bue-
nos Aires.

Durant la seva trajectòria 
professional, Roca ha es-
tat directora de dos centres 
residencials, a més de con-
sultora i docent del Consor-
ci de Salut i Social de Cata-
lunya, docent a l’Hospital de 
la Vall d’Hebron i professora 
associada a la Universitat 
Rovira i Virgili al Campus 
Terres de l’Ebre.

En la primera etapa de la lluita 
contra la pandèmia COVID19, 
va ser nomenada delegada de 
la Consellera de Salut a les 
Terres de l’Ebre per coordinar 

els centres d’àmbit social de 
tot el territori. Roca participà 
com a tutora i docent en el 
projecte del Consorci de Sa-
lut i Social de Catalunya i UCF 

en la creació d’una aula vir-
tual que va permetre formar 
i acompanyar a més de 800 
persones per fer suport a les 
residències de tota Catalu-
nya en el moment més crític 
de la pandèmia, una inicia-
tiva que va rebre la Placa al 
Treball President Francesc 
Macià 2020 en reconeixe-
ment al mèrit laboral per 
part de la Generalitat de Ca-
talunya.

Actualment, Roca exercia 
com a directora d’infermeria 
de l’Hospital Comarcal 
Móra d’Ebre, sent referent 
del model d’Atenció Centrat 
en la Persona, després d’ha-
ver liderat projectes d’hu-
manització a tota Catalunya 
pels quals ha rebut diversos 
premis i reconeixements, 
el més recent el “Premi a la 
Trajectòria Professional en 
Humanització” del Col·legi 
d’Infermeria de Tarragona.

Íngrid Roca s’incorpora aquest dimecres 2 de novembre com a gerent de la 
Regió Sanitària Terres Ebre en substitució de Joan Nin

Íngrid Roca, nova directora territorial
de Salut a Terres de l’Ebre
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La seu de la Generalitat a les 
Terres de l’Ebre ha acollit la 
presentació del Mercat Sec-
torial del Turisme del Centre 
de Reempresa de Catalunya, 
una iniciativa de la Fundació 
Cecot Innovació que pretén 
donar suport a la continuï-
tat empresarial dels negocis 
del sector turístic mitjançant 
el creixement oferint un 
nou model d’emprenedoria 
a través de la transmissió 
d’empreses. Des del 2011, 
el Centre de Reempresa de 
Catalunya ha evitat el tanca-
ment de 58 negocis de les 
Terres de l’Ebre. El mante-
niment d’aquests negocis ha 
generat una inversió induïda 
d’1.2M€ i ha evitat la pèrdua 
de 107 llocs de treball del 
territori. En el cas concret 
del sector turístic, aquest 
sector representa el 22% 
dels casos d’èxit de Reem-
presa a l’Ebre. 

Mercat 
Sectorial del 
Turisme del 

Centre de
Reempresa

Farina d’insectes per alimen-
tar peixos com truites i ora-
des. O biosensors per deter-
minar ràpidament, a través 
d’una app mòbil, les òptimes 
condicions sanitàries dels 
mol·luscos bivalves de les 
badies del delta de l’Ebre. Els 
responsables de l’Institut de 
Recerca i Tecnologia Agro-
alimentàries (IRTA) han pre-
sentat els projectes d’investi-
gació que tenen en marxa a 

Farina d’insectes i biosensors 
per a mol·luscos: l’IRTA 

promociona els seus projectes 
davant les institucions 

ebrenques

Els sindicats agraris van acon-
seguir que els grups del Con-
grés de Diputats rectifiquessin 
la llei que els prohibia cremar 
rama de manera generalitza-
da, una modificació inclosa 
en la Llei 7/2022 de residus 
i sòls contaminats per a una 
economia circular. L’última 
rectificació preveu autoritza-
cions excepcionals per cre-
mar restes vegetals per “causa 
sanitària” (s’han de justificar 
plagues als cultius) o per risc 
d’incendi, però amb la “inter-
pretació” de cada administra-
ció que ha d’emetre el permís, 
s’ha perdut agilitat a l’hora de 
poder-lo rebre, quan abans 
es concedia al moment. “Les 
administracions haurien de 
ser més àgils com fins fa poc. 
Tothom rebia el permís i quan 
feia vent, per exemple, s’avi-
sava si no es podia i es com-
plia estrictament”. La norma-
tiva no ha fet més que “sumar 
burocràcia” a un sector molt 
tocat que va enllaçant cam-
panyes de preus baixos, més 
despeses, un cost de l’energia 
que ha incrementat un 77%, i 
les pèrdues per la sequera, les 
pedregades o les gelades.

Prop de 200 pagesos i una vintena de tractors 
protesten per les traves a la crema de restes vegetals

Prop de dues-centes perso-
nes i una vintena de tractors es 
van manifestar divendres pas-
sat a Tortosa, per exigir agilitat 
en la tramitació del permís de 
cremes de restes vegetals. Pri-
mer es van concentrar davant 
la cooperativa Soldebre i d’allí 
es van desplaçar a peu i en una 
marxa lenta per la C-12. A les 
rotondes van abocar rames i 
van fer allò que potser els pro-
hibiran en uns mesos, cremar 
rama. Els pagesos i pageses 
estan cansats del menyspreu a 
la seva feina, a les “traves bu-
rocràtiques”, les “decisions de 
despatx” i a mesures que “en-
torpeixen la tasca” del sector 
i encareixen una producció 
ja amb uns costos disparats. 
La mobilització va acabar a la 
nova rotonda de Jesús, muni-
cipi on es va gestar la protesta.
I és que la manifestació dels 
pagesos a Tortosa es va gestar 
durant la darrera edició de la 

Fira de l’Oli de Jesús. Els pro-
blemes sorgits per rebre per-
misos i cremar rama han estat 
“la gota que ha fet vessar el 
got” i els agricultors han tornat 
a mobilitzar-se per protestar. 
La manifestació fou organit-
zada per Unió de Pagesos i hi 
va participar el responsable 
d’organització, Carles Vicente, 
el coordinador a les Terres de 

SOCIETAT

l’Ebre i responsable de sectors 
agrícoles, Miquel Piñol, i el co-
ordinador nacional del sindi-
cat, Joan Caball. 
Caball va admetre que la pa-
gesia està “tipa” i cansada de 
“menyspreus”, sobretot des-
prés d’uns anys de preus bai-
xíssims i uns costos que no els 
permeten guanyar-se la vida. 
(ACN)

Els agricultors van 
efectuar una marxa 
lenta a la C-12, van 

descarregar rames a 
les rotondes

i van fer cremes

els Sabors de l’Oli, l’or liquid de 
la Plana’.
D’aquesta forma, es dona el tret 
de sortida a les Jornades Gas-
tronòmiques, ben a prop d’una 
nova edició de la Fira de l’Oli 
Novell, dels Cítrics i del Comerç 
de Santa Bàrbara que tindrà lloc 
els dies 25, 26 i 27 de novembre.

Santa Bàrbara: presentació de les 
Jornades Gastronòmiques de 

la Cuina de l’Oli
Ahir dijous per la tarde es va dur 
a terme l’acte de presentació de 
les XXV Jornades Gastronòmi-
ques de la Cuina de l’Oli. Va ser 
en un acte al Museu de la Vida 
a la Plana, dirigit pel periodista 
Jaume Borja. 
Així mateix, va presentar-se el 
segon ‘Tasta la Cultura de l’Ebre, 

Natural i Biodiversitat. El llen-
tiscle és un arbust, que pot fer 
uns cinc metres d’altura, típic 
de l’Europa mediterrània, que 
serveix de protecció i aliment 
als ocells i la fauna autòctona 
i evita l’erosió dels terrenys. Fa 
setmanes que alguns munici-
pis i propietaris forestals aler-
ten “d’una recol·lecció indis-
criminada i massiva” de brots 
de llentiscle en diferents bos-
cos de Tarragona i l’Ebre.

Agents dels SEPRONA de la 
Guàrdia Civil de Tortosa han 
comissat 50 quilos de llen-
tiscle que estava tallant un 
home sense autorització, al 
paratge natural de la partida 
dels Argilers. 
Un cop identificat el res-
ponsable, un veí del barri de 
Torreforta de Tarragona, se 
va denunciar al departament 
d’Acció Climàtica per infrin-
gir la normativa de protecció 

les Terres de l’Ebre a repre-
sentants de les institucions i 
administracions locals. L’or-
ganisme, que té actualment 
un centenar de persones tre-
ballant als seus dos centres 
d’Amposta i la Ràpita, focalit-
za al territori les accions per 
fer front al canvi climàtic i 
garantir la sostenibilitat de la 
producció agrària i pesquera 
en convivència amb activitats 
com la turística.

Causes sanitàries 
i incendis

Denunciat un veí de Tarragona 
per collir 50 quilos de llentiscle a 

Tortosa sense autorització
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El jurat del concurs de 
projectes ha triat la 

proposta

L’arquitecte tortosí Josep 
Camps ha estat escollit per 
a dur a terme el projecte de 
construcció del pavelló po-
liesportiu al barri del Rastre 
de Tortosa. La proposta pre-
sentada pel seu equip Arqui-
tecturia ha sigut l’escollida 
pel jurat que ha conformat el 
concurs de projectes mitjan-
çant la llei d’arquitectura. En 
total, s’hi van presentar cinc 
propostes, de les quals tres 
van arribar a la fase definitiva i 
van presentar un avantprojec-
te de l’actuació. El jurat va es-

L’arquitecte Josep Camps, 
encarregat del projecte de 

construcció del nou pavelló a 
l’antic col·legi de Sant Josep

collir la presentada per l’equip 
de Camps en considerar que 
s’adequa millor a l’entorn de 
l’antiga escola de Sant Josep 
ja que és la que menys afec-
tació causa sobre els edificis 
existents. A més a més, tam-
bé va destacar que esta op-
ció suposa una millor petjada 
ecològica.

La Clínica Terres de l’Ebre celebra l’aniversari amb 
un acte commemoratiu a l’Auditori (19h)

Avui divendres, 4 de novembre, 
la Clínica Terres de l’Ebre cele-
brarà els 75 anys del centre sa-
nitari amb un acte que posarà 
de relleu la tasca dels diferents 
equips que han format part de 
la Clínica al llarg de la seua his-
tòria. L’acte tindrà lloc a partir 
de les 19 h, al Teatre Auditori 
Felip Pedrell, i comptarà amb 
l’assistència de persones que 
han treballat al centre, així com 
també personal de l’Hospital 
de la Santa Creu, ambdós de 
titularitat municipal. Aquesta 
celebració estava prevista per 
a l’any 2020, quan es complia 
l’efemèride, però l’esclat de la 
pandèmia i l’evolució posterior 
per les mesures de prevenció 
van fer que l’acte s’ajornés sen-
se data fins que les condicions 
fossin més favorables.
Durant l’acte s’homenatjarà di-
ferents membres i col·lectius 
del personal del centre, en-

tre els quals, les persones que 
s’han jubilat durant els darrers 
tres anys, i que per les cir-
cumstàncies de la pandèmia 
no han pogut celebrar la jubi-
lació amb la resta de plantilla. 
Totes elles rebran un obsequi 
en record a la seua trajectò-
ria de mans de l’alcaldessa de 
Tortosa i presidenta de Torto-
sa Salut, Meritxell Roigé, i del 
gerent de la Clínica, el Dr. Sal-
vador Pallejà: una peça com-
memorativa creada per l’artista 
Núria Romeu, que s’inspira en 
un dels elements més caracte-
rístics de l’edifici de la Clínica. 
A més, també es visionarà un 
documental que recull alguns 
testimonis vinculats amb els 
75 anys d’activitat de la Clíni-
ca Terres de l’Ebre. Exemples 
de diversos àmbits que hi han 
treballat al llarg de les dèca-
des, i que aborden vivències 
tant personals com professio-

75 ANYS

nals. Meritxell Roigé ha posat 
de manifest la importància de 
la celebració: «Ens permetrà 
viure un moment molt emotiu, 
d’agraïment al gran nombre de 
persones que han ajudat a ti-
rar endavant la Clínica des de 
la seua fundació fins a l’actua-
litat. Una tasca que ha permès 
que la Clínica hagi sigut i se-
gueixi sent un centre de refe-
rència.

Durant l’acte, avui 
divendres, 

s’homenatjarà 
professionals que 

han desenvolupat la 
seua tasca al centre 

i es visionarà un 
documental

Els Mossos i la Policia Local eviten 
una baralla multitudinària a Tortosa
Els Mossos d’Esquadra i la 
Policia Local de Tortosa van 
intervenir en una baralla mul-
titudinària al barri de Ferreries 
este dilluns. En un vídeo que 
es va viralitzar ràpidament a 
través de les xarxes socials, es 
pot veure un grup de persones 
enfrontant-se a la policia. Se-

la ronda Reus de manera tran-
sitòria i habilitar un itinerari 
temporal per facilitar que els 
vehicles puguen accedir cap 
a la zona de l’estació de tren, 
pujada al Seminari i barri de 
Sant Llàtzer: des de dimecres 
el carrer Despuig és de doble 
sentit de circulació entre el 
carrer la Salle i la rotonda que 
connecta amb el carrer Poeta 
Vicent Garcia. Mentre duren 
estos treballs, els carrers ron-
da Reus i Màrtirs de 1640 que-
daran tallats a la circulació, i 
només hi podran accedir, en 
doble sentit de circulació, els 
vehicles que entren als pàr-
quings que hi ha en esta zona.

Les obres d’arranjament del 
carrer Cervantes han enfilat 
ja el seu tram final, en la zona 
compresa entre el carrer Ge-
novesos i la ronda Reus. Per 
este motiu, des d’esta setmana 
ja ha quedat restablida la cir-
culació de vehicles pel carrer 
Genovesos i Sant Joan Baptista 
de la Salle, en sentit de pujada.
Per a poder completar l’ac-
tuació, des de dimecres 2 de 
novembre s’ha iniciat una ac-
tuació, a la confluència dels 
carrers Cervantes i ronda Reus, 
que permet connectar el sis-
tema de clavegueram dels dos 
carrers. Esta actuació farà ne-
cessari tallar la circulació per 

gons informació d’ebredigital.
cat, la baralla va començar 
dins d’un bar, ubicat al Passeig 
de l’Ebre, entre dos grups. Un 
home va ser detingut acusat 
dels delictes d’atemptat i de 
resistència a l’autoritat. Hores 
després de declarar en seu 
policial va quedar en llibertat.

CLÍNICA TERRES 
DE L’EBRE
El 1945, la Clínica Terres de 
l’Ebre –aleshores coneguda 
amb el nom de Clínica La Ali-
anza i impulsada per la Quinta 
de Salud La Alianza-Mutuali-
dad de Previsión Social– obria 
les seues portes en unes instal-
lacions ubicades al carrer Llotja 
de Tortosa. Més tard, a causa 
de l’augment demogràfic i de 
mutualistes, i davant del cons-
tant creixement dels serveis, al 
1971 es va traslladar al barri de 
Ferreries, on segueix prestant 
els seus serveis a l’edifici que 
ocupa a la plaça 1 d’Octubre.
Aquest complex de sis plantes 
va esdevenir un referent al ter-
ritori, i és que fins a la inaugu-
ració de l’Hospital de Tortosa 
Verge de la Cinta, el 1976, va 
ser el principal centre sanitari 
de la població de les Terres de 
l’Ebre, el Baix Maestrat i del 
Baix Aragó. Al 2012, l’Ajunta-
ment de Tortosa va adquirir 
la titularitat del centre per tal 
que es convertís en un centre 
de salut pública municipal.

JORDI JORDAN, 
ELEGIT 
ALCALDABLE DE 
MOVEM TORTOSA 
El passat més de setembre 
Movem Tortosa va iniciar el 
procés de primàries per elegi-
rel cap de llista de la formació 
progressista, un procés que ha 
acabat a principis d’octubre i 
que ha elegit l’actual portaveu 
i líder de la formació, Jordi 
Jordan, com a cap de llista per 
a les eleccions municipals del 
2023. Jordan ha donat les grà-
cies a la militància de Movem 
Tortosa i ha destacat que “hi 
ha molta gent que vol i desitja 
un canvi polític a Tortosa 
després de 16 anys de governs 
postconvergents i ara més que 
mai s’ha demostrat que som 
els únics que podem fer-ho 
possible després de tot el que 
ha passat aquests anys”. 

Canvis de circulació 
al carrer Despuig
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OBRES DE LA 
XARXA DE 
PLUVIALS DEL 
CARRER SEBASTIÀ 
JUAN ARBÓ
Les obres de la xarxa de pluvials 
de la zona firal, al carrer Sebas-
tià Juan Arbó, avancen a bon 
ritme. L’alcalde, Adam Tomàs, 
explicava que en tema de pluvi-
als, és l’obra més important que 
s’ha fet per part de l’Ajuntament 
en els últims 40 anys:  “l’actua-
ció pretén donar sortida a totes 
aquelles inundacions que s’han 
viscut en aquesta zona durant 
els últims anys. A Amposta, 
l’any 2015 més del 60% de l’ai-
gua de pluja anava per damunt 
de la calçada, i el que pretenem 
és que els pròxims anys acabi 
anant el màxim possible per 
circuits pluvials”. L’actuació, 
que ha suposat una inversió de 
350.000 euros, forma part del 
Pla de pluvials que l’Ajuntament 
va aprovar el 2016 i que, com 
recordava l’alcalde, “preveia 
una inversió de 12 milions en 15 
anys”. Paral·lelament, també 
s’està duent a terme la urbanit-
zació de la zona firal.

Els nius de metralladores, 
Bé Cultural d’Interès Local

L’Ajuntament d’Amposta de-
clara Bé Cultural d’Interès 
Local (BCIL) els dos nius de 
metralladores blindats de la 
ciutat, ubicats a la zona del 
cementiri. Es va aprovar per 
unanimitat al ple municipal 
del consistori, celebrat de 
forma ordinària el passat 31 
d’octubre.
Durant el ple municipal tam-
bé es van aprovar, entre al-
tres, l’aprovació d’expedient 
de reconeixement extrajudi-
cial de crèdit corresponent a 
la certificació final de l’obra 
d’urbanització de l’Avinguda 
Generalitat.
Mocions
Al ple de novembre es van de-
batre dos mocions. La prime-
ra la va presentar el PSC per 
la lluita contra el càncer de 
mama, demanant que l’Ajun-
tament s’adhereixi a la cam-
panya solidària “Recicla vidre 
per elles” amb Ecovidrio, a 

PLE

benefici de la Fundació San-
dra Ibarra, així com demanar 
a Salut que contempli la pos-
sibilitat d’ampliar el cribratge 
de càncer de mama. La mo-
ció es va aprovar amb la mo-
dificació de l’equip de go-
vern, que va demanar que, si 
es tira endavant, els fons va-
gin a parar al projecte Emma.
El ple també va aprovar la 
moció de Moció d’EA-ERC 
per l’aprovació del manifest 
de l’acord social per l’amnis-
tia i l’autodeterminació.

El nou pati de l’escola Consol 
Ferré ja és una realitat
L’Ajuntament d’Amposta, a tra-
vés de la regidoria d’Educació, 
ha ampliat el pati de l’escola 
Consol Ferré. Una reivindicació 
del centre educatiu des que, el 
2014, van projectar un nou pati 
a través d’un procés participa-
tiu creat pel mateix alumnat 
del centre. “Des de l’Ajunta-
ment tornem a anar més enllà 
del que estem obligats i, mal-
grat els impediments, hem tirat 
endavant aquesta petició del 
centre i les famílies”, destacava 
l’alcalde, Adam Tomàs. L’am-
pliació dels patis dels centres 
educatius correspon al depar-
tament d’Educació de la Gene-
ralitat, que, en el seu moment, 
va considerar que al Consol 
Ferré es complien les ràtios. 
“Era un dels centres amb una 
ràtio de pati per alumne més 
reduït, per això vam acabar 
adquirint un compromís amb 
el centre”, explicava l’alcalde, 
que deia que “necessitàvem 
l’autorització del departament 

EQUIPAMENTS

d’Educació i d’Urbanisme, cosa 
que vam aconseguir amb el 
condicionant d’urbanitzar el 
carrer Itàlia”. Al pati del centre 
s’ha creat un espai amb munta-
nyes de terra i instal·lacions de 
fusta per jugar, una zona amb 
bancs i taules, tipis, un hort i 
zona verda, tal com havien dis-
senyat des del centre. També 
s’ha urbanitzat la zona i s’ha 
obert un carrer de vianants, així 
com s’ha creat una pista po-
liesportiva compartida entre el 
centre i la ciutadania L’actua-
ció ha suposat una inversió de 
200.000 euros per a l’Ajunta-
ment d’Amposta.
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L’empresa de serveis funeraris 
Remsa ha completat un pla 
d’inversió en tres dels seus 
cementiris que gestiona a la 
comarca del Baix Ebre que 
ha permès arranjar i millorar 
el seu entorn, però també 
ampliar la seva capacitat amb 
la construcció de nous nín-
xols. Els cementiris que s’han 
beneficiat d’aquests treballs 
de millora han estat els de  
Deltebre, Camarles i l’Aldea. 
(Delta.cat)

DELTEBRE Remsa arranja 
i amplia els 
cementiris 

de Deltebre, 
Camarles i

l’Aldea

L’Ajuntament de Camarles 
ha informat aquest dimecres 
que  ha finalitzat la instal·la-
ció de l’aigua potable a la 
Gravera.
L’alcalde de Camarles, Ra-
mon Brull, “després de tants 
anys de demandes per por-
tar l’aigua potable al barri de 
la Gravera, ara ja podem dir 
que les obres arriben al seu 
final. Queda el tram per en-
trar i accedir davant de les 
vivendes. Deixarem el tram 
i els veïns que es vulguen 
conectar ja ho faran. Una 
obra més de les que estem 
realitzant davant de les re-
clamacions que hi havien. I 
des de l’Ajuntament ens pre-
ocupem de complir amb el 
que se’ns demana per poder 
ajudar al benestar dels veïns i 
veïnes del municipi”.

Finalitza la 
instal·lació de 
l’aigua potable 

a la Gravera

CAMARLES

L’Ajuntament de Deltebre ha 
dut a terme diferents accions 
de millora i manteniment de les 
instal·lacions del cementiri. 
Una d’elles ha estat l’estrena 
d’un nou espai en memòria de 
totes les persones que han per-
dut la seva vida a causa de la 
pandèmia de la COVID-19. 
Segons l’alcalde, Lluís Soler, 
aquest és “un homenatge a 
tota aquella gent del nostre 
municipi que lamentablement 
ens ha deixat a conseqüència 
d’una pandèmia que avui dia, 
tot i que en menor intensitat, 
encara perdura”. D’altra banda, 
l’Ajuntament va informar que a 
partir d’esta setmana, l’horari 
d’hivern del cementiri de Del-
tebre serà de les 9 h del matí 
fins a les 18 h de la tarda.

ROQUETES

La darrera setmana del mes 
d’octubre es van iniciar a 
Roquetes les obres de cons-
trucció de la nova Plaça dels 
Països Catalans, ubicada al 
que fins ara era la zona verda 
del passeig Ramon Bosch, al 
costat esquerre del canal de 
la dreta de l’Ebre i de l’edifici 
de l’ajuntament. L’obra té un 
pressupost de 312.000 euros, 
200.000 dels quals, són finan-
çats pel Pla d’Actuació Muni-
cipal (PAM) de la Diputació i 
la resta amb recursos propis 
de l’Ajuntament. L’alcalde, 
Ivan Garcia, ha destacat la im-
portància de l’obra “perquè 
aquesta plaça es convertirà 
amb el centre neuràlgic de 
la ciutat, on es podran dur a 
terme activitats de tota mena. 
Unes obres que culminaran la 
transformació al voltant del 
canal de la dreta de l’Ebre al 
seu pas per la ciutat, 700 me-
tres en total, que va començar 
amb la reforma del passeig 

Construcció de la nova Plaça 
dels Països Catalans

Ramon Bosch, després amb la 
instal·lació de la nova il·lumi-
nació, pavimentació i barana 
del carrer canal i finalment 
acaba amb la construcció de 
la Plaça dels Països Catalans”.
A banda de la construcció de 
la plaça, Ivan Garcia, ha anun-
ciat que “també es millorarà el 
parc infantil, ubicat al costat 
de la Policia Local, es canvia-
rà el paviment per material de 
cautxú perquè els infants tin-
guin més comoditat i menys 
perill, s’instal·laran nous gron-
xadors per als més petits, i fi-
nalment s’il·luminarà el pont 
de Rebull amb tecnologia LED 
RGB, la qual cosa permetrà, 
per exemple, la commemo-
ració dels dies internacionals 
amb els seus colors”.

L’AMETLLA

L’Ajuntament ubica al cementiri un espai en 
memòria de les persones traspassades 

per la COVID-19

tors dels fets i es van instruir 
les corresponents diligènci-
es policials. Amb aquesta ac-
tuació, es confirma la bona 
coordinació i col·laboració 
de la ciutadania amb el cos 
policial, fet molt important 
per evitar que succeeixin si-
tuacions com aquestes”.

La Policia Local de l’Ampolla evita un 
intent  d’ocupació d’un habitatge

La Policia Local de l’Ampolla 
va evitar l’ocupació d’un ha-
bitatge per part d’uns indivi-
dus que van intentar accedir 
a una casa de la població 
costanera. 
“Gràcies a la col·laboració 
ciutadana, els agents van lo-
calitzar els presumptes au-

rà en millorar la circulació de 
vehicles a la zona. Per una 
part, hi ha l’entrada (i sortida) 
al poble de la TV-3015 i, per 
altra part, l’antic camí de les 
Cadenes, actualment Av. Part 
de Cala, que baixa fins a la 
zona portuària. 
Aquest encreuament és molt 
transitat i de moment hi ha 
una petita una rotonda provi-
sional que regula els accessos 
al nucli urbà, la zona portuà-
ria, la Part de Cala i zona de 
Ribes Altes. (La Cala Ràdio)

Llum verda inicial a la rotonda 
d’accés al nucli urbà

La Diputació va aprovar inici-
alment el projecte de rotonda 
a la intersecció de la carretera 
TV-3025 i l’Avinguda Part de 
Cala a l’Ametlla de Mar.
Es tracta de la rotonda pro-
jectada a la intersecció de la 
TV-3025 amb l’Avinguda Part 
de Cala i l’accés a la població 
pel pont superior de la via del 
tren o el que coneixem com 
la petita rotonda de la bàscula.
El projecte té un pressupost 
d’execució per contracta de 
393.818,70 euros i consisti-

S’espera enllestir l’obra
a final d’aquest any
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L'ALDEA

La passatgera davantera d’un 
turisme ha mort després que 
el vehicle en el qual circulava 
sortís de la via. Els fets van pas-
sar aquest dimarts a les 8.03 
hores del matí al quilòmetre 12 
de l’N-235, al terme de l’Aldea. 
Per causes que s’investiguen, 
el cotxe va sortir de la carre-
tera i va topar contra un mur. 
La víctima, de 76 anys, inicial-
ment va resultar ferida greu i va 
ser traslladada a l’hospital Ver-
ge de la Cinta de Tortosa, on 
va acabar morint. La conduc-
tora va quedar ferida menys 
greu i també va ser traslladada 
al centre hospitalari. Arran del 
sinistre es van activar tres pa-
trulles dels Mossos, dues do-
tacions dels Bombers i dues 
Ambulàncies.

Mor la 
passatgera d’un 
turisme en una 
sortida de via a 

l’N-235

L’ALDEABAIX EBRE

L’Aldea va començar amb el 
cens de masies i cases aïllades 
de la població al gener de l’any 
2020, i actualment compta 
amb un llistat censat de 260. 
Aquesta acció permet en cas de 
qualsevol mena d’emergència, 
facilitant un número de codi 
als serveis d’emergència, po-
der  arribar d’una manera im-
mediata a la masia que ho hagi 
demanat, guanyant en celeritat 
i sense cap mena de confusió, 
al estar censades i introduïdes 
al Google Maps. D’altra banda  
la implantació del transport 
social, que es troba actiu des 
de l’any 2021 i amb la volun-
tat de garantir l’autonomia i 
facilitar el desplaçament de les 
persones majors de 65 anys al 
centre de la població, on s’ubi-
quen el Centre d’Atenció Pri-
mària i els Serveis Socials de 
la localitat, així com també el 
propi Ajuntament, donant així 
cobertura a les necessitats bà-
siques en matèria d’assistència 
sanitària i social. Aquests dos 
projectes totalment consoli-
dats i amb l’objectiu principal 
del benestar i la seguretat de 
les persones han fet possible 
que l’Aldea sigui reconeguda 
amb el Premi Alfons Ortuño de 
la Generalitat.
Amb aquest, l’Ajuntament de 
l’Aldea compta ja aquest any 
2022 amb  4 premis.

Premi Alfons Ortuño de l’Escola d’Administració 
Pública, dins de la categoria Serveis Finalistes

L’ajuntament de l’Aldea ha re-
but el premi per ajuntaments de 
menys de 5000 habitants d’Al-
fons Ortuño, el projecte estava 
dins de la categoria Serveis Fi-
nalistes. Aquests premis atorgats 
per la Generalitat de Catalunya i 
que arriben a la 6 edició, tenen 
per objectiu el reconeixement 
de les actuacions innovadores 
i les bones pràctiques en gestió 
pública que duen a terme les ad-
ministracions públiques catala-
nes. Dins de les 4 categories dels 
premis: Organització, processos 
i gestió econòmica, Transparèn-
cia, bon govern, avaluació i qua-
litat, Desenvolupament d’equips 
i de persones i Serveis Finalistes.
L’ajuntament de l’Aldea optava al 
premi d’aquesta 4a categoria
El jurat va concedir a l’Aldea 
el premi per Ajuntaments de 
menys de 5000 habitants per la 
implantació de la geolocalitza-
ció de les masies i cases aïllades 

i la implantació del transport so-
cial a la població.
Irene Negre Tinent Alcalde de 
l’ajuntament de l’Aldea: “Va ser 
un honor recollir el premi es-
pecial del jurat, un sol premi 
d’entre tots els projectes dels 
Ajuntaments de menys de 5.000 

habitants. El nostre compromís 
amb les persones per donar res-
posta a les seues necessitats, 
sobretot necessitats bàsiques i 
de seguretat, és ferm. El projec-
te de geolocalització de les ma-
sies i el de transport social són 
projectes de serveis finalistes 

que incideixen directament en 
la vida de les persones. Esperem 
que aquestes idees puguin ser 
compartides amb d’altres muni-
cipis i ciutats, ja que amb un cost 
mínim dones una gran prestació 
que pot salvar vides, de vegades 
la vida de les persones està en 
risc en qüestió de minuts.”

El jurat va concedir a 
l’Aldea el premi per 

Ajuntaments de menys 
de 5000 habitants per 

la implantació de la 
geolocalització de les 
masies i cases aïllades 

i la implantació del 
transport social a la 

població

testimoni que va poder esqui-
var el vehicle en el qual viatja-
va per tal de no col·lidir amb el 
cotxe que circulava de manera 
temerària, es va poder identi-
ficar l’home com a conductor. 
En requerir-li la documentació, 
els agents van observar que 
l’home no disposa de permís 
de circulació i que no l’ha ob-
tingut mai. A més a més, pre-
sentava signes evidents d’haver 
begut. La dona va explicar que 
la parella havien sortit d’un bar i 
que, en tornar a casa, l’home li 
va prendre les claus del vehicle. 
Davant la presència policial, va 
denunciar maltractaments de 
la seua parella i va demanar 
protecció als agents. Segons 
va explicar, aquella nit havien 
discutit, una situació que era 
freqüent. A més a més, va ma-
nifestar que, durant els mesos 
que duien de relació, havia patit 
maltractaments i fins i tot ame-
naces per part de l’home.

El Contracte Programa 2022-
2025 per la coordinació, la 
cooperació i la col·laboració 
en matèria de serveis socials 
entre el departament de Drets 
Socials i el Consell Comarcal 
del Baix Ebre inclou l’atenció 
a les persones sense llar a les
Terres de l’Ebre. Un servei que 
incorpora la contractació d’un 
tècnic, el projecte Sostre 360 
i l’equipament i atenció adre-
çat a les persones sense llar. 
És per això que el ple del Con-
sell Comarcal del Baix Ebre ha 
aprovat avui, per unanimitat, el 
conveni a signar amb la resta 
de consells comarcals ebrencs 
i els ajuntaments de Tortosa i 
Amposta per desenvolupar el 
projecte d’atenció a les perso-
nes sense llar.
El projecte Sostre 360 ja es va 
implantar el 2021 a les Terres 
de l’Ebre, gestionat des del 
Consell Comarcal del Baix Ebre 
i amb una quinzena d’usuaris. 
Es tracta d’una actuació con-

El Consell Comarcal coordinarà 
l’atenció a les persones sense llar

junta entre administracions 
que permet donar una respos-
ta a joves d’entre 18 i 25 anys 
en situació de vulnerabilitat per 
ajudar-los a la seua emancipa-
ció i integració social.
També s’elaborarà el pla local 
per a l’abordatge del sensella-
risme, un pla que detallarà la si-
tuació del fenomen a les Terres 
de l’Ebre, és a dir, el nombre de 
persones sense llar al territori.
Pel que fa al pressupost 
d’aquesta actuació és de 
209.068,25 euros, dels quals el 
departament de Drets Socials 
en finançarà 170.819,58 i la res-
ta anirà a càrrec de les diferents 
administracions locals.

JESÚS

La Policia Local de Tortosa va 
detindre la setmana passada 
un home a qui atribueix di-
verses infraccions de trànsit, 
així com un presumpte delic-
te de maltractament. Alertats 
pel veïnat, els agents es van 
desplaçar al carrer Molins d’en 
Comte, a Jesús, on un vehicle 
estava circulant durant la nit a 
gran velocitat i de manera te-
merària, fent derrapades. Com 
a resultat d’esta conducció, el 
vehicle es va estavellar contra 
un immoble. El xoc va provo-
car danys a la façana de l’edifi-
ci, va afectar un senyal de tràn-
sit, que va quedar doblegat, i el 
vehicle va patir danys a la part 
frontal. En arribar al lloc, la pa-
trulla va trobar una parella al 
costat del cotxe: un home, veí 
de Tortosa, i una dona, veïna de 
Jesús i propietària del turisme, 
que s’acusaven mútuament 
de ser la persona que condu-
ïa. Gràcies a la declaració d’un 

Detingut per conduir 
de manera temerària, begut i 

sense permís 
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LA RÀPITA 
I SÓLLER 
REFORCEN EL SEU 
AGERMANAMENT
La Ràpita i Sóller han reforçat, 
el cap de setmana passat, el 
seu agermanament en una 
visita al municipi mallorquí. 
Una cinquantena de rapitencs 
i rapitenques s’han desplaçat 
fins a Sóller per mantenir 
vigent l’agermanament entre 
els dos municipis. L’alcalde de 
la Ràpita, Josep Caparrós, as-
segura que “aquest agerma-
nament ens dona l’oportunitat 
de mantenir vives les relacions 
personals i reforça els lligams 
entre els dos pobles”. L’ager-
manament neix dels vincles 
profunds que comparteixen 
les dues poblacions, ja que 
entre els anys 60 i 70 molts 
pescadors rapitencs van 
fer llargues estades al port 
solleric, establint relacions que 
encara duren avui dia. El regi-
dor d’Identitat, Rafa Balagué, 
confia en què “els llaços es 
mantindran durant molts anys 
i podrem seguir recuperant 
les tradicions i anècdotes d’un 
poble a l’altre”.

LA RÀPITA
montsià

L’Ajuntament congela els 
tributs municipals per a 
l’any 2023
L’Ajuntament de la Ràpita con-
gela els tributs municipals per 
a l’any 2023. Això suposa con-
gelar els impostos i les taxes i 
mantenir totes les bonifica-
cions i reduccions aplicades 
darrerament. Amb aquesta 
decisió, el consistori no puja-
rà la pressió fiscal a la ciuta-
dania, malgrat la inflació. Així 
e sva aprovar en el plenari, 
en la sessió ordinària del mes 
d’octubre, amb els vots a favor 
d’ERC i la regidora no adscrita 
i les abstencions de JxCAT, mR 
i PSC. El govern local decideix 
no pujar la pressió fiscal sobre 
els rapitencs i rapitenques te-
nint en compte la situació actu-
al en què la inflació és superior 
al 10%. Tot i que aquest incre-
ment de costos també afecta 
l’administració local, el consis-
tori aposta per no traslladar la 
pressió fiscal a la ciutadania, la 
qual cosa implica un alleugeri-

ment de la càrrega impositiva.
A banda de la congelació dels 
impostos i les taxes per a l’any 
2023, també es mantenen les 
darreres bonificacions aplica-
des. En el marc de la Transició 
Energètica, destaquen la boni-
ficació de l’IBI del 50%, la bo-
nificació de l’ICIO del 75%, la 
reducció de la Llicència d’Ac-
tivitats del 50% i la bonificació 
de l’IAE. De la mateixa manera 
que es mantenen les bonifica-
cions del 75% en l’Impost de 
Vehicles als cotxes elèctrics i 
les del 50% als cotxes híbrids, 
amb la finalitat de reduir el CO2 
d’acord amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 
de l’Agenda 2030. El plenari 
també ha aprovat, per unani-
mitat, dues mocions d’ERC: una 
en reconeixement i desgreuge 
de les víctimes del franquisme i 
l’altra, en defensa de les dones 
iranianes.

Èxit de participació en la 
IV Festa de l’Ecoturisme 
del Delta

Del 28 al 30 d’octubre, la Rà-
pita va acollir la quarta edició 
de la Festa de l’Ecoturisme 
del Delta de l’Ebre. Una edició 
celebrada sota el lema “Salut 
i Ecoturisme” per reflexionar 
sobre la importància de la re-
lació entre aquests dos àmbits 
a l’hora de dissenyar el futur 
del turisme.
Sent la primera vegada la seu 
de la festa, l’alcalde de la Rà-
pita, Josep Caparrós, valora de 

manera positiva “la participa-
ció de la ciutadania en cadas-
cuna de les activitats organit-
zades per celebrar la IV Festa 
de l’Ecoturisme del Delta de 
l’Ebre a la Ràpita”, i afegeix que 
“gràcies a aquestes iniciatives, 
posem en relleu les caracte-
rístiques de la Ràpita i del ter-
ritori, i fomentem el model de 
turisme saludable i sostenible 
que es pot gaudir a les Terres 
de l’Ebre”.
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Entrega dels Premis Manuel Sa-
les i Ferré convocats per l’Insti-
tut que porta el nom del pres-
tigiós sociòleg i l’Ajuntament. 
Els premis s’han dividit en tres 
categories: Premi Manuel Sa-
les: al millor TDR relacionat 
amb la sociologia i que es va 
endur Alexia Brusca Forné, de 
l’Institut els Alfacs; Premi Terres 
de l’Ebre al millor treball de te-
mes relacionats amb la història, 
la cultura, la ciència, la tecno-
logia o les tradicions i costums 
del territori, que va recaure en 
Martina Tolós, del Berenguer IV. 
I premi Terres del Sénia al millor 
treball de qualsevol temàtica 
vinculada a les relacions his-
tòriques, socials i cientific-tec-
nològiques dels pobles de la 
Mancomunitat de la Taula del 
Sénia i que fou per Albert Poy, 
de l’Institut Manuel Sales i Ferré.

Premis de 
recerca 

Manuel Sales
i Ferré

ALCANAR

La pallassa santjaumera 
d’adopció, Pepa Plana, ha 
estat guardonada recent-
ment amb el Premi Nacio-
nal de Circ 2022 del Minis-
teri de Cultura, per la seva 
innovació, aportació al llen-
guatge de clown i visualit-
zació de la figura femenina 
en el sector.
Un reconeixement a 24 anys 
de pallassa, que se suma al 
Premi Nacional de Cultura 
2014 de la Generalitat de 
Catalunya, al Premi Zirkò-
lika 2019 al millor especta-
cle teatral de pallassos, al 
Premi butaca 2020, entre 
d’altres...
L’Ajuntament de Sant Jau-
me, a les seus xarxes soci-
als, ha felicitat a la guardo-
nada: “enhorabona, Pepa! 
Que aquest moment de 
glòria et porti més circ, bo-
los i teatres!”. 

Pepa Plana, 
Premi Nacional 

de Circ 2022

S JAUME

La portaveu d’Activem Ullde-
cona, Gemma Molina, assegura 
que l’estat de l’estació és “molt 
deplorable”, la seguretat i la ne-
teja “molt deficient” i recorda 
que és la primera imatge que es 
dóna de la població quan s’ar-
riba amb tren. Molina ha visitat 
l’estació de la localitat, on s’ha 
trobat “amb una estació plena 
de pintades, deposicions, amb 
mala olor a orina, i fins i tot amb 
gent èbria. Els nostres visitants 
i ciutadans no es mereixen que 
la primera imatge que es trobin 
d’Ulldecona sigui de brutícia i 
manca de seguretat”. Des de 
la formació, apunten que faran 
arribar les imatges i propostes a 
l’Ajuntament, a Renfe i Adif, per-
què “prenguin nota i millorin la 
zona el més aviat possible”.

“Més neteja 
i seguretat 
a la zona de 
l’estació de 

tren”

ULLDECONASANTA BÀRBARA
L’ajuntament incrementa la 

flota de vehicles 
“a cost zero”

AMPOSTA

La 17a Biennal d’Art Ciutat 
d’Amposta (BIAM) ha batut rè-
cords de participació amb 246 
obres de 251 artistes. El jurat 
ha escollit dotze obres finalis-
tes i dissabte decidirà quina és 
la guanyadora. L’Ajuntament ha 
doblat la partida per al certa-
men. S’han modificat les bases 
de la Biennal de manera que 
tots els finalistes rebran 400 
euros d’honoraris, “per adap-
tar-les al model de bones pràc-

La Biennal d’Art bat rècords 
de participació

tiques del món artístic”, com ha 
destacat Aida Boix, directora 
del Centre d’Art Lo Pati, i tam-
bé s’ha incrementat la dotació 
econòmica del premi, ara de 
5.000 euros. 
A més de l’incentiu econòmic 
per a la participació, Boix ha 
assegurat que la participació 
en la BIAM fa moltes edicions 
que creix perquè s’ha consoli-
dat com un gran aparador per 
als artistes.

Subvenció per a actuacions de 
restabliment de béns i serveis afectats 
pels aiguats de l’1 de setembre de 2021

L’1 de setembre de 2021 les 
pluges torrencials van causar al 
municipi d’Alcanar greus des-
perfectes materials en béns i 
serveis de titularitat municipal, 
per la qual cosa des de la regi-
doria d’Urbanisme s’ha conside-
rat necessari tramitar la petició 
per al rescabalament dels des-
perfectes causats pel tempo-
ral. Arran d’aquestes pluges el 
municipi d’Alcanar va ser de-
clarat pel Consell de Ministres 
com a municipi afectat per una 
emergència de protecció civil 
(ZAEPC), anteriorment denomi-
nada zona catastròfica, com a 
conseqüència de les inundaci-
ons produïdes.
Per aquest motiu es va sol·licitar 
a la Diputació de Tarragona un 
ajut per a les despeses derivades 
dels fenòmens meteorològics 
excepcionals amb justificació 
de la tramitació d’emergència, 

per raó dels danys en béns i ser-
veis soferts pel temporal de se-
tembre de 2021. Ara, més d’un 
any després dels aiguats que va 
sacsejar Alcanar, la Diputació ha 
atorgat una subvenció amb un 
import de 80.000 € per a actu-
acions de restabliment de béns 
i serveis. L’import concedit es 
destinarà a fer front a les des-
peses derivades de les diferents 
actuacions que s’han execu-
tat per tal de restablir els béns i 

serveis municipals afectats pels 
aiguats de l’1 de setembre de 
2021 i que engloben des dels 
treballs urgents de neteja i res-
tabliment de la circulació viària.
Foto: ACN

La Diputació l’atorga 
a l’Ajuntament 

canareu

Al mes de novembre de 2021 el 
vehicle va ser retirat del carrer, 
i va quedar dipositat al magat-
zem municipal. Es va voler en-
viar notificació d’avís al propi-
etari, però no va ser possible 
localitzar-lo, de manera que el 
vehicle va continuar custodiat 
al magatzem municipal. Poste-
riorment, i de conformitat amb 
allò establert a l’article 44 de la 
Llei 39/2015, de procediment 
administratiu comú de les ad-
ministracions públiques, es va 
dur a terme la publicació al 
Butlletí Oficial de la Província 
i al tauler d’edictes de l’ajunta-
ment, donant un termini de dos 
mesos al propietari per passar a 
recollir el vehicle. En no acon-
seguir que el propietari, o al-
gun representant, es posés en 
contacte amb l’Ajuntament de 
Santa Bàrbara, es va estimar 
convenient acordar l’adjudica-

ció del vehicle als serveis de vi-
gilància i control del tràfic mu-
nicipal, per Decret d’Alcaldia. 
L’alcalde Antonio Ollés explica-
va que van fer-se tots els pas-
sos que marca la normativa “i si 
no apareix algú responsable del 
vehicle, si és un cotxe vell va a 
la deixalleria, però en aquest 
cas el cotxe és un model híbrid, 
no és molt antic... la normativa 
permet que el vehicle passi a 
disposició dels serveis munici-
pals, concretament al servei de 
Guàrdia Municipal”.
(La Plana Ràdio)
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Edicte de 14 d’octubre de 2022, pel qual es dona publicitat a la Resolució de 10 d’octubre de 2022 del director de l’Agència Catalana 
de l’Aigua, que assenyala el lloc, el dia i l'hora per a la redacció d'actes prèvies a l'ocupació de les finques afectades per l'execució 
del Projecte constructiu de sanejament i depuració de Tivissa, al terme municipal de Tivissa, clau: LSA.01238/02.E.

En aplicació de l’article 18 de la Llei d’expropiació forçosa, de 16 de desembre de 1954, s’ha publicat la relació de béns i drets afectats 
pel projecte esmentat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 8626 de 15 de març de 2022, als diaris El Periódico de 
Catalunya i al Diari Més de 15 de març de 2022, i ha estat exposada al tauler d’edictes municipals de l’Ajuntament de Tivissa.

El present projecte s’emmarca dins el previst a l’article 26.4 del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, segons el qual, l’aprovació dels projectes corresponents a les obres hidràuliques 
d’interès prioritari de la Generalitat de Catalunya comporta la declaració d’ocupació urgent dels béns o drets afectats.

D'acord amb el que preveu l'article 52, conseqüència 2, de la Llei d'expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954, el director de 
l’Agència Catalana de l’Aigua ha resolt:

Primer. Fixar el lloc, dia i hores assenyalades a l'annex d'aquesta Resolució per procedir a la redacció de les actes prèvies a l'ocupació 
dels béns i drets que s'expropien, i si s’escau de les actes d’ocupació definitiva, prèvia determinació del dipòsit previ i dels danys de 
la ràpida ocupació. L’efectivitat d’aquelles actes d’ocupació quedarà supeditada al pagament o dipòsit d’aquestes quantitats.

Segon. Que es notifiqui aquesta Resolució individualment a les persones interessades que hagin estat convocades, que són les que 
figuren a la relació exposada al tauler d'anuncis de l’Ajuntament esmentat i de l’ACA.

Han d'assistir a l'acte els titulars de béns i drets afectats, personalment o representats per una persona degudament autoritzada. 
Cal que presentin els documents acreditatius de la seva titularitat i l'últim rebut de l’IBI que correspon al bé afectat i, si ho estimen 
convenient, poden anar acompanyats, a càrrec seu, per un pèrit i/o notari.

La reunió tindrà lloc a l’Ajuntament esmentat. A continuació, els assistents es traslladaran, si escau, als terrenys afectats per tal de 
procedir a la redacció de les Actes.

La publicació de l’anunci d’informació pública del lloc, els dies i les hores per a la redacció de les actes prèvies a l’ocupació de les 
finques afectades per l’execució d’aquest Projecte produirà els efectes previstos a l’article 39.2, en relació amb els articles 44 i 45.1 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en relació als titulars de 
finques no identificats, desconeguts o amb domicili ignorat.

Es fa públic per a coneixement general i als efectes oportuns.

En aplicació de l’art. 42.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el qual 
disposa que totes les notificacions que es practiquin en paper hauran de ser posades a disposició de la persona interessada a la seu electrònica 
de l’Administració o Organisme actuant per tal que puguin accedir al contingut de les mateixes de manera voluntària, es fa avinent que la 
Resolució del director de l’Agència Catalana de l’Aigua per la qual es fixen les dates per a la redacció d'Actes Prèvies a l'Ocupació objecte del 
present anunci, es troba consultable al portal de l’Agència, secció d’Informació Pública, apartat d’Expropiacions: http://aca.gencat.cat/ca/laca/
informacio-publica/expropiacions/
Identificació del tractament: tramitació de la convocatòria de les actes prèvies a l’ocupació dels béns i drets afectats per a l'execució del 
projecte de referència.
Responsable del tractament: Àrea d’Execució d’Actuacions de l’Agència Catalana de l’Aigua.
Finalitat: procediment expropiatori..
Legitimació: exercici de poders públics.
Destinataris: les dades es podran comunicar als destinataris següents: Direcció General del Cadastre del Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques, Registre de la Propietat i Agència Estatal de l'Administració Tributària en el cas de petició expressa. Es comunicarà també al Jurat 
d'Expropiacions de Catalunya i als Jutjats i Tribunals en el cas de desacord en la fixació del preu just. També es comunicarà, si escau, a les 
societats concessionàries beneficiàries de l'expropiació. Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos 
previstos per la llei o quan ho hagueu consentit prèviament.
Drets de les persones interessades: sol·licitar l'accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o l'oposició al tractament. http://aca.
gencat.cat/ca/laca/proteccio-de-dades/drets-de-les-persones-interessades/
Informació addicional: si voleu ampliar aquesta informació consulteu la fitxa descriptiva del tractament que es farà de les vostres dades personals: 
http://aca.gencat.cat/ca/laca/proteccio-de-dades/registre-dactivitats-de-tractament/

Barcelona, 14 d’octubre de 2022                  
                         Silvia Esteve Garcia 
             Cap del Departament de Gestió Administrativa 

ANNEX

Es fixa el lloc, dia i hores assenyalades per a la redacció de les actes prèvies a l’ocupació dels béns i drets que s’expropien, i si s’escau 
de les actes d’ocupació, prèvia determinació del dipòsit previ i dels perjudicis derivats per la rapidesa de l’ocupació. L’efectivitat 
d’aquestes actes d’ocupació quedarà supeditada al pagament o dipòsit d’aquestes quantitats.

clau: LSA.01238/02.E
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NF PL PR Titulars afectats Dia Hora 
43150-001 76 9015 Ajuntament de Tivissa 15/11/2022 15.00 
43150-002 76 9002 Agencia Catalana de l'Aigua 15/11/2022 15.00 

43150-003 76 187 Teresa Benaiges Chorto; 
Gemma Ripoll Benaiges 17/11/2022 12.00 

43150-004 77 9016 Agencia Catalana de l'Aigua 15/11/2022 15.00 

43150-005 77 193 Teresa Benaiges Chorto; 
Gemma Ripoll Benaiges 17/11/2022 12.00 

43150-006 76 188 Juan Saladie Pages 16/11/2022 11.00 
43150-007 77 192 Juan Saladie Pages 16/11/2022 11.00 
43150-008 76 9012 Ajuntament de Tivissa 16/11/2022 15.00 
43150-009 76 183 Juan Saladie Pages 16/11/2022 11.00 
43150-010 76 167 Vicente Bru Font 17/11/2022 14.00 
43150-011 76 184 Juan Saladie Pages 16/11/2022 11.00 
43150-012 76 168 Maria Dolors Gilavert Margalef 16/11/2022 13.30 
43150-013 77 1 Jorge Luis Pages Cedo 15/11/2022 13.00 
43150-014 76 170 Joan Josep Homedes Rojals 15/11/2022 12.30 

43150-015 20 27 Juan Antonio Fandos Saladie; 
Susanna Fandos Quintana 16/11/2022 10.00 

43150-016 20 28 Francesc Borras Cedo 15/11/2022 11.30 
43150-017 20 9007 En investigación 15/11/2022 14.00 
43150-018 77 9018 Ajuntament de Tivissa 16/11/2022 15.00 
43150-019 77 9012 Ajuntament de Tivissa 16/11/2022 15.00 
43150-020 77 2 Joan Josep Homedes Rojals 15/11/2022 12.30 
43150-021 77 3 Maria Cinta Bargallo Saladie 16/11/2022 13.00 

43150-018 77 9018 Ajuntament de Tivissa 16/11/2022 15.00 
43150-019 77 9012 Ajuntament de Tivissa 16/11/2022 15.00 
43150-020 77 2 Joan Josep Homedes Rojals 15/11/2022 12.30 
43150-021 77 3 Maria Cinta Bargallo Saladie 16/11/2022 13.00 

NF PL PR Titulars afectats Dia Hora 

43150-022 77 4 Anna Maria Eusebia Porcar Monclus 15/11/2022 10.00 
43150-023 77 5 Jose Luis Borras Vernet 15/11/2022 13.30 
43150-024 77 6 Francisco Subirats Margalef 15/11/2022 11.30 
43150-025 77 9 Jose Luis Borras Vernet 15/11/2022 13.30 
43150-026 77 9004 Ajuntament de Tivissa 16/11/2022 15.00 

43150-027 77 169 Jose Luis Borras Vernet; 
Santiago Borras Vernet 15/11/2022 13.30 

43150-028 77 168 Josefa Bru Rojo 16/11/2022 10.00 

43150-029 77 164 Francisco Javier Gonzalez Rebolo; 
Vicente Enrique Sabate Margalef 15/11/2022 11.30 

43150-030 77 138 (Hereus de) Luis Cavalle Gelabert; 
(Hereus de) Luis Cavalle Callau 16/11/2022 11.00 

43150-031 77 10 Magdalena Cabre Micola 16/11/2022 11.00 
43150-032 77 11 Magdalena Cabre Micola 16/11/2022 11.00 
43150-033 77 9014 Ajuntament de Tivissa 16/11/2022 15.00 

43150-034 77 12 Margarita Lucia Margalef Cedo; 
(Hereus de) Margarita Cedo Pascual 16/11/2022 12.00 

43150-035 77 137 Maria Teresa Cedo Pena 17/11/2022 10.00 

43150-036 77 232 Maria Mercedes Ripoll Margalef; 
Maria del Pilar Ripoll Ripoll 16/11/2022 14.00 

43150-034 77 12 Margarita Lucia Margalef Cedo; 
(Hereus de) Margarita Cedo Pascual 16/11/2022 12.00 

43150-035 77 137 Maria Teresa Cedo Pena 17/11/2022 10.00 

43150-036 77 232 Maria Mercedes Ripoll Margalef; 
Maria del Pilar Ripoll Ripoll 16/11/2022 14.00 

43150-037 77 121 Jose Antonio Blade Ripoll 15/11/2022 13.00 

43150-038 77 122 

Silvia Roca Llach; 
Remedios Josefa Miro Marti; 
Montserrat Vallet Sabater; 
Concepcion Corbella Valenti; 
Pau Corbella Martínez;  
María del Pilar Corbella Martínez; 
Francisco Javier Corbella Martínez; 
María del Mar Massana Puigjaner; 
María Eugenia Massana Puigjaner; 
Rafael Massana Puigjaner; 
Xavier Massana Puigjaner; 
Laia Corbella López; 
Ariadna Corbella López; 
Mireia Corbella Roca 

17/11/2022 11.30 

43150-039 77 119 Ramon Rafael Olive Pentinat 17/11/2022 11.00 
43150-040 77 120 Margarita Lucia Margalef Cedo 16/11/2022 12.00 
43150-041 77 9020 Ajuntament de Tivissa 16/11/2022 15.00 
43150-042 77 13 (Hereus de) Jose Maria Perello Pallise 17/11/2022 12.30 
43150-043 77 213 Teresa Perello Montane 17/11/2022 12.00 
43150-044 77 117 Juan Antonio Ripoll Pellisa 16/11/2022 10.00 
43150-045 77 118 Maxima Montero Vernet 17/11/2022 10.00 
43150-046 77 116 Maria Pilar Casado Jaques 16/11/2022 14.00 
43150-047 77 114 Gema Rojals Castells 15/11/2022 12.00 
43150-048 77 113 Ramon Rafael Olive Pentinat 17/11/2022 11.00 

43150-049 77 198 Brokil SL; 
Remedios Josefa Miro Marti 15/11/2022 10.30 

43150-050 77 123 Antonio Benaiges Rojals 15/11/2022 10.00 
43150-051 77 219 Manel Rafel Aragones Marti 16/11/2022 11.30 
43150-052 77 14 Vicens Carles Enric Borras Cedo 17/11/2022 12.30 

NF PL PR Titulars afectats Dia Hora 

Terme municipal: Tivissa
NF: número de finca; PL: polígon; PR: parcel·la
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43150-053 77 225 Maria Montserrat Cedo Cedo; 
Jose Enrique Borras Cedo 15/11/2022 14.00 

43150-054 77 17 Vicens Carles Enric Borras Cedo 17/11/2022 12.30 
43150-055 77 78 Vicens Carles Enric Borras Cedo 17/11/2022 12.30 
43150-056 77 96 Pepita Maria Sabate Toset 17/11/2022 10.30 
43150-057 77 9021 Agencia Catalana de l'Aigua 15/11/2022 15.00 
43150-058 77 9006 Agencia Catalana de l'Aigua 15/11/2022 15.00 
43150-059 77 124 Rafael Saladie Miro 17/11/2022 10.30 
43150-060 77 95 Vicens Carles Enric Borras Cedo 17/11/2022 12.30 
43150-061 77 9015 Ajuntament de Tivissa 16/11/2022 15.00 
43150-062 77 125 Rafael Saladie Miro 17/11/2022 10.30 
43150-063 77 9009 Ajuntament de Tivissa 16/11/2022 15.00 
43150-064 78 499 Trinitat Espinos Ferrer 17/11/2022 12.00 
43150-065 77 94 Ajuntament de Tivissa 16/11/2022 15.00 
43150-066 78 22 Lluis Brull Lleo 16/11/2022 10.30 
43150-067 77 92 Ajuntament de Tivissa 16/11/2022 15.00 

43150-068 77 91 Juan Antonio Fandos Saladie; 
Susanna Fondos Quintana 16/11/2022 10.00 

43150-069 77 89 Jose Bertran Fornos 15/11/2022 13.30 
43150-070 77 9003 Ajuntament de Tivissa 16/11/2022 15.00 
43150-071 77 234 Ajuntament de Tivissa 16/11/2022 15.00 
43150-072 77 93 (Hereus de) Enriqueta Jariod Sole 17/11/2022 13.30 
43150-073 77 9023 Agencia Catalana de l'Aigua 15/11/2022 15.00 
43150-074 77 88 Magdalena Cabre Micola 16/11/2022 11.00 
43150-075 77 238 Jose Bertran Fornos 15/11/2022 13.30 

43150-076 77 87 

Irene Castillo Gotor; 
Matilde Castillo Gotor; 
Jaime Castillo Gotor, 
Maria Rosa Castillo Gotor; 
(Hereus de) Maria Pilar Castillo Gotor 

15/11/2022 12.00 

43150-077 93626 5 Edistribucion Redes Digitales SLU 15/11/2022 10.30 

43150-078 93626 6 Benedicto Rubio Muñoz; 
Josefa Gajo Prat 15/11/2022 10.30 

43150-079 77 86 

Irene Castillo Gotor; 
Matilde Castillo Gotor; 
Jaime Castillo Gotor, 
Maria Rosa Castillo Gotor;  
(Hereus de) Maria Pilar Castillo Gotor 15/11/2022 12.00 

43150-080 77 9008 Ajuntament de Tivissa 16/11/2022 15.00 
43150-081 77 202 Maria Dolores Piñol Castellnou 16/11/2022 13.30 
43150-082 77 85 Maria Carmen Burata Domenech 16/11/2022 12.30 
43150-083 77 64 (Hereus de) Carmen Saladie Miro 15/11/2022 14.00 

43150-084 77 76 Brokil SL; 
(Hereus de) Carmen Corbella Valenti  15/11/2022 10.30 

43150-085 18 9000 Ajuntament de Tivissa 16/11/2022 15.00 
43150-086 77 74 Jaime Piñol Font 15/11/2022 12.30 
43150-087 77 75 Irene Margalef Piquer 15/11/2022 12.00 
43150-088 77 73 Maria Carmen Burata Domenech 16/11/2022 12.30 
43150-089 77 65 Ajuntament de Tivissa 16/11/2022 15.00 
43150-090 77 66 (Hereus de) Josefa Cavalle Olive 17/11/2022 13.00 
43150-091 77 71 (Hereus de) Jorge Jardi Reverte 15/11/2022 11.00 
43150-092 77 67 (Hereus de) Josefa Cavalle Olive 17/11/2022 13.30 
43150-093 77 70 (Hereus de) Teresa Olive Pentinat 17/11/2022 14.00 
43150-094 77 68 Rafael Saladie Miro 17/11/2022 10.30 
43150-095 77 59 Montserrat Pages Bordera 17/11/2022 10.00 
43150-096 77 9002 Ajuntament de Tivissa 16/11/2022 15.00 
43150-097 77 56 Maria Josefa Espinos Olive 16/11/2022 13.30 
43150-098 77 58 (Hereus de) Maria Teresa Gil Margalef 17/11/2022 13.00 
43150-099 77 57 Ramon Cedo Pentinat 17/11/2022 10.30 
43150-100 77 55 Jose Saladie Gil 15/11/2022 13.30 
43150-101 77 54 Ana Maria Mercedes Borras Cedo 15/11/2022 10.00 
43150-102 77 43 Maria Cinta Fandos Saladie 16/11/2022 13.00 
43150-103 78 23 Ajuntament de Tivissa 16/11/2022 15.00 

43150-104 94601 27 
Rosa Lleo Brull; 
Maria Brull Lleo; 
Lluis Brull Lleo 17/11/2022 11.00 

43150-105 92608 13 Ferran Brull Lleo; 
Lluis Brull Lleo  15/11/2022 11.00 

43150-106 92608 22 Juan Bautista Pallares Lleixa 16/11/2022 10.30 

43150-018 77 9018 Ajuntament de Tivissa 16/11/2022 15.00 
43150-019 77 9012 Ajuntament de Tivissa 16/11/2022 15.00 
43150-020 77 2 Joan Josep Homedes Rojals 15/11/2022 12.30 
43150-021 77 3 Maria Cinta Bargallo Saladie 16/11/2022 13.00 

NF PL PR Titulars afectats Dia Hora 

43150-022 77 4 Anna Maria Eusebia Porcar Monclus 15/11/2022 10.00 
43150-023 77 5 Jose Luis Borras Vernet 15/11/2022 13.30 
43150-024 77 6 Francisco Subirats Margalef 15/11/2022 11.30 
43150-025 77 9 Jose Luis Borras Vernet 15/11/2022 13.30 
43150-026 77 9004 Ajuntament de Tivissa 16/11/2022 15.00 

43150-027 77 169 Jose Luis Borras Vernet; 
Santiago Borras Vernet 15/11/2022 13.30 

43150-028 77 168 Josefa Bru Rojo 16/11/2022 10.00 

43150-029 77 164 Francisco Javier Gonzalez Rebolo; 
Vicente Enrique Sabate Margalef 15/11/2022 11.30 

43150-030 77 138 (Hereus de) Luis Cavalle Gelabert; 
(Hereus de) Luis Cavalle Callau 16/11/2022 11.00 

43150-031 77 10 Magdalena Cabre Micola 16/11/2022 11.00 
43150-032 77 11 Magdalena Cabre Micola 16/11/2022 11.00 
43150-033 77 9014 Ajuntament de Tivissa 16/11/2022 15.00 

43150-034 77 12 Margarita Lucia Margalef Cedo; 
(Hereus de) Margarita Cedo Pascual 16/11/2022 12.00 

43150-035 77 137 Maria Teresa Cedo Pena 17/11/2022 10.00 

43150-036 77 232 Maria Mercedes Ripoll Margalef; 
Maria del Pilar Ripoll Ripoll 16/11/2022 14.00 
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La Sirga d’Or és atorgada cada 
dos anys per part del Consell 
Comarcal de la Ribera, que en-
comana al CERE la designació 
dels premiats. Els finalistes a 
títol individual són Pere Muñoz 
Hernández, de Flix, Joan Pujol 
i Pedret, de Móra d’Ebre i Julio 
Monfort i Tena, de Vilafranca 
(els Ports) i establert a Móra 
d’Ebre. En la categoria d’enti-
tats, el premi es decidirà entre 
Lo Rascle– Móra d’Ebre, Ràdio 
Flix i el Museu del Ferrocarril a 
Móra la Nova.

El CERE dóna 
a conèixer els 

finalistes de la 
Sirga d’Or 2022

RIBA-ROJA

Efectius del SEPRONA de la 
Guàrdia Civil de Tarragona, en 
servei extraordinari de control 
i cura del medi ambient en la 
zona del pantà de Riba-ro-
ja d’Ebre i els seus voltants, 
aquest passat cap de setmana, 
van formular un total de qua-
ranta-set  denúncies en matè-
ria de pesca, per realització de 
foc, per mala gestió de residus 
perillosos, com l’amiant i per 

La Guàrdia Civil obre 24 
expedients al pantà coincidint 

amb el Campionat de Pesca
acampar sense autorització en 
Zona de Domini Públic Hidràu-
lic (ZDPH). El Campionat de 
Pesca de Catalunya ha estat or-
ganitzat per la Federació Cata-
lana de Pesca Esportiva i Càsting 
(FCPEC). Van coincidir nombro-
sos aficionats.  Els especialistes 
del SEPRONA van identificar 54 
persones, van intervenir 15 ca-
nyes de pesca i van detectar 60 
kg de peixos exòtics.

Gandesa celebrarà aquest 
cap de setmana la ja tradi-
cional i popular Festa del Vi, 
que enguany arriba a la seva 
35a edició. Tres dies plens 
d’activitats per conèixer i 
també gaudir dels vins de la 
Terra Alta i la seua varietat in-
signe de la garnatxa blanca. 
Una festa que ja s’ha posici-
onat al Camp de Tarragona 
i a les Terres de l’Ebre com 
una visita obligada per a tots 
els amants del vi i l’enotu-
risme. L’any passat, i malgrat 
la Covid, hi van passar més 
de 12.000 persones i es van 
vendre 14.600 degustacions. 
Enguany la Festa del Vi re-
cupera tots els actes d’abans 
de la pandèmia i la tornada a 
la normalitat es notarà amb 
la presència a la Mostra de 
Vins de 23 cellers adscrits a la 

35a Festa del ViInauguració de la Festa de la Clotxa
La 17a edició de la Festa de la 
Clotxa de la Ribera d’Ebre tin-
drà lloc el proper diumenge, dia 
6 de novembre, a Móra la Nova. 
La festa, organitzada pel Con-
sell Comarcal, torna després de 
l’aturada de dos anys,. A més, el 
municipi viurà de nou la diada 
gastronòmica de referència el 
territori, un cop esta ja ha visitat 
tots els pobles riberencs. 
Fins al 4 de desembre dotze res-
taurants de la comarca acolliran 
les jornades gastronòmiques de 
la Clotxa.  La inauguració de la 
Festa serà a les 10.30 h, a l’ex-
terior del Pavelló Firal de Móra 
la Nova, amb la presència de 
Gemma Carim, presidenta del 
Consell Comarcal de la Ribera 
d’Ebre, Francesc Xavier Moliné, 
alcalde de Móra la Nova i Lau-
ra Griñó, regidora de turisme de 

RIBERA D’EBRE

La gran festa 
gastronòmica de la 

Ribera se 
celebrarà diumenge 

dia 6 novembre

per part del President de la 
Generalitat i del Conseller 
d’Empresa i Treball. Merescut 
reconeixement.
“L’enhorabona i a seguir 100 
anys més”.

Móra d’Ebre: Comerç Centenari

Dins de la nit de reconeixe-
ment dels Premis Nacionals 
als Comerços Centenaris, la 
setmana passada es va fer 
entrega d’un guardó a “Teixits 
Descarrega”, de Móra d’Ebre, 

Denominació d’Origen Terra 
Alta. Aquest any, com a nove-
tat, al costat de la Mostra s’ha 
muntat una zona batejada 
com ‘Gastroàrea’ en què di-
versos establiments de Gan-
desa oferiran una destacada 
oferta gastronòmica de tapes, 
‘punxadetes’ i dolços típics de 
la localitat.
La sommelier i comunicadora, 
Meritxell Falgueras, pronunci-
arà el pregó avui divendres.

GANDESA

Móra la Nova. A més de repre-
sentants dels restaurants de la 
Ribera que participaran en les 
Jornades. El pregó serà a càrrec 
de Julio Monfort. D’altra banda, 
este cap de setmana també té 
lloc a Móra la Nova una nova 
edició de la Festa del Tren al Mu-
seu del Ferrocarril.

L’Ajuntament, la 
Cooperativa i la Unió 

Gandesana mantenen 
els actes emblema com 
la Nit de les Garnatxes i 

el Concurs
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Els ferits
ja van estar donats 

d’alta

Una baralla acaba amb sis persones 
intoxicades per gas pebre

Sis joves van haver de ser atesos 
per intoxicació, dimarts a la ma-
tinada, després de veure’s impli-
cats en una baralla amb esprai 
de gas pebre, a l’Ametlla de Mar. 
Els fets van succeir al voltant 
de les 3.30 h de la matinada, a 
l’exterior del Poliesportiu Muni-
cipal on s’hi estava celebrant la 
Festa Halloween. La baralla al 
carrer va acabar amb la ruixada 
de gas pebre, afectant sis perso-
nes que hi havia al voltant. Cinc 
dels implicats van ser traslladats 
al Centre d’Atenció Primari de la 
població, amb afectacions lleus, 
mentre que un dels joves va ser 
desplaçat per una unitat de su-
port vital del SEM fins a l’hospi-
tal Verge de la Cinta de Tortosa, 
pel seu diagnòstic més greu. Els 
ferits ja han estat donats d’alta.
Al lloc dels fets es va desplaçar 
la Policia Local, els Mossos d’Es-
quadra, el SEM i el SUM.
El gas pebre pot produir irritació 
a les mucoses, insuficiència res-

piratòria o fins i tot una aturada 
cardiorespiratòria, en cas d’as-
ma bronquial o al·lèrgia. Un ús 
injustificat i irresponsable pot 
comportar conseqüències pe-
nals. Per aquesta raó, els cossos 
de seguretat estan a l’espera 
dels resultats dels informes mè-
dics i del pronunciament dels 
implicats, per tal de procedir a 
la denúncia per tinença i ús d’un 

L’AMETLLA DE MAR

esprai de defensa  i diligències 
per lesions greus.
(Notícia de La Cala Ràdio).

Ports de la Generalitat ha ce-
dit a l’Ajuntament de l’Ametlla 
de Mar  l’edifici de les antigues 
oficines del port marítim. És 
una cessió d’ús per un mínim 
de 15 anys i per uns 6.000 
euros anuals de lloguer. El 
consistori celebra que el mu-
nicipi pugui disposar d’aquest 
nou equipament i prepara un 
projecte “engrescador” basat 
en la promoció de la cuina 
tradicional marinera i els pro-

Espai enogastronòmic a les 
antigues oficines del port

ductes del mar, però també 
en l’enologia i el món del vi. 
El nou espai enogastronòmic 
‘Cuina de Mar’ permetrà oferir 
tallers i classes pràctiques i ser 
un pont de trobada del sector. 
El projecte està valorat en 
400.000 euros i s’ha presen-
tat a la Generalitat per fer-lo 
optar a fons Next Generation, 
una resolució que s’ha de re-
soldre ara al novembre.
(ACN)

 El Servei Provincial de Costes 
ha consolidat un tram de pe-
nya-segat de la cala Bon Capó, 
a l’Ametlla, que corria el risc 
d’esfondrar-se arran de l’ero-
sió de la seva base pels tempo-
rals marítims dels últims anys. 

Costes consolida un penya-segat 
que podria esfondrar-se 

a la cala Bon Capó
Una situació que podia posar 
en perill els usuaris del camí 
de Ronda o sender GR-92, que 
transcorre per la part superior 
del mateix penya-segat i re-
gistra habitualment un elevat 
trànsit de veïns i visitants.

CAMPREDÓ

La regidoria de Promoció Eco-
nòmica de Campredó i l’Asso-
ciació Cultural Soldevila han fet 
públiques les bases del tercer 
Concurs d’olives posades. El 
concurs constarà de dos cate-
gories: olives trencades i olives 
senceres. La jornada, diumen-
ge vinent dia 6, començarà a 
les 9 hores amb una caminada 
fins a l’olivera monumental del 
Pla de Pino. Punt de trobada:
camí del Xiprers (davant de Pa-
vistamp). A les 10.15 h es pre-
veu l’esmorzar al voltant de 
l’olivera monumental (cadascú 
ha de portar el seu esmorzar). 
A les 11 h està previst el Tast i 
les deliberacions del jurat del III 
Concurs d’olives posades i a les 
12h hi haurà un vermut a càr-
rec del @clubcliclistacampredo 
i tast de les olives participants.
Les mostres es lliuraran en pot 
de vidre de 500 grams a l’Ajun-
tament Campredó. Es tindrà en 
compte la presentació. La data 
límit de lliurament és el 4 de no-
vembre a les 14 hores. El jurat 

III Concurs
d’olives posades

estarà format per 5 persones: 
tres gastrònoms, un membre de 
l’Associació Soldevila i un pagès 
o una pagesa.
D’altra banda, també a Cam-
predó, ja s’ha informat del pro-
grama dels Tastos de salut per 
a la tardor-hivern del 22-23, 
“els quals han d’ajudar-nos a 
conèixer i a xalar de noves ex-
periències físiques i emocionals 
en forma de tallers, xerrades i 
activitats diverses. Com sempre, 
intenten arribar a tothom i ser 
originals, i compten amb la col.
laboració de diverses entitats 
del poble. TotsTastos són gra-
tuïts, però cal inscripció prèvia. 
Podeu apuntar-vos-hi a les ofi-
cines de l’Ajuntament o escri-
vint al correu (info@campredo.
cat) i donant les vostres dades 
(nom i cognoms, telèfon i DNI).  
En la descripció de les activitats 
se’n detallen les característiques 
i també s’indica si necessiteu 
portar algun material per realit-
zar-les. La informació, disponi-
ble a la www.campredo.cat”.

** LA RÀPITA engega, la set-
mana vinent, les XX Jornades 
Gastronòmiques del Llagostí. 
De l’11 de novembre a l’11 de 
desembre.
** EL CONSELL COMARCAL 
DE LA TERRA ALTA presenta 
6 plans d’acció per fomentar i 
consolidar la diversificació del 
sector agroalimentari.
** UNA RECERCA de la URV 
reivindica la reutilització de les 
centrals nuclears un cop des-
contaminades. Decidir el futur 
d’aquests espais un cop allibe-
rats de radiació pot suposar un 
repte per al territori.
** BENIFALLET: dimarts, el Lla-
gut tancà la temporada. Aquest 
any l’han visitat 10.084 perso-
nes.
** ULLDECONA recupera el 
projecte “Engresca’t” amb acti-
vitats per a joves a partir de 12 
anys.
** TIVENYS: el proper mes de 
novembre, exposició a l’Ajun-
tament. “Un viatge per conèixer 
la història de la indumentària a 
Catalunya de la mà d’una ex-
posició que ens mostra l’evo-
lució i la diversitat dels vestits, 
tradició i història d’un llegat 
molt gran”.
** XERTA celebra la festa en 
honor a Sant Martí, del 29 d’oc-
tubre fins al 13 de novembre. 

BREUSASCÓ

Els porcs senglars han esdevin-
gut, en els darrers temps, en un 
important perill a les carreteres 
de casa nostra. En aquest sen-
tit, durant la matinada de dime-
cres, en un interval de menys 
d’una hora, es van produir fins 
a tres accidents de trànsit cau-
sats per la presència d’aquests 
animals a la calçada, segons va 
informar el ‘Diari de Tarragona’.
Els fets van tenir lloc als termes 
municipals de Sarral, Banyeres 
del Penedès i Ascó. Sortosa-
ment, en cap dels accidents 
es va haver de lamentar danys 
personals.
Els tres accidents
El primer incident es va produir 
abans de les cinc de la matina-
da avís a les 4.53 hores— al punt 
quilomètric 6,9 de la carrete-
ra C-241D, al terme municipal 
de Sarral. Mitja hora després, a 
les 5.29 hores, es va rebre l’avís 
d’un segon accident, en aquest 

Tres accidents provocats per 
porcs senglars en menys d’una 

hora a carreteres de TGN

cas al terme municipal de Ba-
neres del Penedès. Els fets van 
succeir a l’AP-7, en sentit Tarra-
gona, quan un turisme en què 
viatjaven quatre persones va 
xocar contra un senglar.
El tercer cas fou a tres quarts 
de sis de la matinada, al punt 
quilomètric 77,5 de la carretera 
C-12, al terme municipal d’As-
có, en sentit Móra d’Ebre.
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3 TÈCNICS HAN 
CAIGUT I 4 PODEN 
ESTAR A PROP 
Que difícil és ser en-
trenador. Aguantar tot 
un vestidor, tenir molts 
jugadors amb mala cara per 
no jugar i moltes nits sense 
dormir perquè de vegades 
no surten les coses. Tres 
entrenadors de 2a catalana 
ja han caigut: Kiki, Pascuale 
i Jordi Vallés. Cadascú per 
una circumstància. Jugadors 
que fan el llit, resultats...
motius diversos en cada cas. 
També dir que el sistema de 
competició de Segona és ex-
prés, i els tècnics els pagans. 
Un entrenador em deia: “si 
guanyem

tres partits sóc un Déu. 
Si es perd no ets res”. Al 
nostre futbol, actualment 
hi ha quatre entrenadors 
que pengen d’un fil. No 
ho entenc. Al futbol on no 
es respecta la figura dels 
tècnics. A la plana 19, com a 
reconeixement, poso com a  
cracs a tècnics debutants al 
nostre territori en categoria 
amateur

Gestionar un vestidor és 
més complicat que fer una 
tàctica. En un vestuari, 
només que tres jugadors 
diguin que no els agrada 
l’entrenador ja estem al lio. 
Aquesta setmana tres en-
trenadors no van pegar ull. 
Així estem i, mentrestant,  
al Barça, Xavi exerceix amb 
un staff gairebé de quarta 
catalana, amb l’amic, el 
germà... inaudit.

CELMA

SOLETAT
Avui Celma parla del que pa-
teixen els entrenadors. Estic 
molt d’acord. I en categories 
amateurs, en qualsevol es-
port, l’adversitat incrementa 
un cop al vestidor hi ha amics. 
I després està l’entorn dels 
pares i les mares. És la soletat 
de l’entrenador. Però jo tam-
bé vull afegir altres soletats 
que són manifestes. Algú ha 
pensat com de sols estan els 
àrbitres? Ningú els aplaudeix. 
Només reben queixes. I han 
de dominar un espai amb 22 
enemics. A més, al nostre 
territori, estan vigilats per les 
càmeres de Minut 91. I se’ls 
jutja i poques vegades es des-
taca quan encerten. Malgrat 
les campanyes encetades, 
continuen rebent insults i 
quan acaba el partit, continua 
la seua soletat. S’ha d’estar 
molt preparat per ser àrbitre. 
És la meua opinió. I des d’aquí 
el meu suport. Gràcies a ells 
podem disfrutar de l’esport. 
Però si la soletat dels tècnics i 
dels àrbitres existeix, atenció 
a la que viuen presidents i di-
rectius. També la passen, tot i 
que ja es més compartida. En 
tot cas, per a  mi, la soletat 
més gran és la d’aquells 
directius que han donat la 
vida pel seu club i que quan 
ho deixen són totalment 
oblidats. A més d’oblidats, 
són trinxats perquè els 
que agafen el relleu els fan 
culpables. Passen a estar en 
silenci, sense ser recordats 
ni tenir cap reconeixement, 
al contrari.  Coneixo d’a prop 
totes estes soletats. 

MICHEL
TERCERA FEDERACIÓ

Rapitenca-Girona diu 16h

PRIMERA CATALANA

Sarrià-Ascó diu 12h

SEGONA CATALANA

Ulldecona-Catalònia  dissa 16h

La Sénia-Ebre E  diu 16.30h

Camarles-Ampolla diu 16.30h

R Bítem-Aldeana diu 16.30h

Tortosa-M Nova diu 17.30h

Jesús i Maria-Roda diu 17h

TERCERA CATALANA: 

Dissabte: Ametlla-J i Maria B 16h

Masdenverge-Xerta 16.30h

Flix-S Bàrbara 17 h

Tortosa B-Rapitenca B  19.30h

Diumenge: Godall-Corbera 15.45h

Benissanet-Roquetenc 16h

Perelló-la Cava 17h

Gandesa-Amposta 17.30h 

QUARTA CATALANA

Dissabte: Catalònia B-la Cava B 
16.30h

Amposta B-Gandesa B 17h

S Jaume-Tivenys 18h

Ametlla-J i Maria 18h

Alcanar-Olimpic 18.30h

Diumenge

La Galera-Aldeana B 15.15h

Ginestar-Pinell 16h

Fatarella-Camarles B 16h

LA PROPERATERCERA FEDERACIÓ
La Rapitenca rebrà el 
Girona B, diumenge 16 hores
La Rapitenca va fregar la sor-
presa el diumenge passat en la 
seua visita al camp del líder Eu-
ropa (1-0). Tot i rebre el gol al 
minut 12, va mantenir-se ferma 
i va contenir el joc del rival, te-
nint presència a camp contrari. 
A la represa és cert que l’Euro-
pa va pressionar i va fer diverses 
aproximacions a la porteria de 
Dan, que va solventar la feina, 
però, amb els minuts, la incer-
tesa va planejar pel Nou Ser-
danya perquè els locals no van 
poder decidir i la Rapitenca va 
competir fins el darrer instant. 
No era empresa fàcil puntuar al 
camp d’un líder de rècord que 
ha guanyat els 8 partits dispu-
tats. 
La Rapitenca, tot i haver sumat 
dos punts de 21, va acabar el 
partit amb bones sensacions. És 
cert que aquestes no compta-
bilitzen amb punts. Però cal es-
perar que aviat es pugui rever-
tir la situació. Albert Company 

‘Beto’, mister de la Rapitenca, 
admetia que “seguim el full de 
ruta i sabem per on anem i el 
que estem fent. Es veritat que 
això va de gols i de punts i que 
des dels resultats adversos es 
fa complicat el missatge. Però 
només ens queda seguir i poder 
reflectir amb un resultat la fei-
na que es du a terme”. L’equip 
rapitenc, cuer a la taula, rebrà 
diumenge el Girona B (16h). Una 
altre partit complexe en el que 
la reacció s’ha de compensar 
amb un resultat positiu que ho 
canvii  tot. La novetat és el fit-
xatge de Junior Kore, davanter 
de 21 anys que estava al Cerda-
nyola. Podria debutar. 

Minut 91 i els partits de la jor-
nada es poden veure encara en 
estrena a canal te. Les reemissi-
ons, tant dels partits de la jorna-
da com de Minut 91, ja són pel 
nou canal esports te.  Al nou ca-
nal, de dilluns a divendres, a les 

Derrota de l’Ascó

10 h i a les 16 h, es podran veure 
els partits Enregistrats. I també 
la programació esportiva de la 
casa i de la Xarxa. Pel You Tube, 
tot plegat, s’ha de seguir pel de 
la nova tele, esports te. MINUT 
91 (dilluns) comença a les 22 h.

esports te

L’Ascó va perdre contra el Sant-
boià (1-3). Un partit en el que 
les indecisions li van passar fac-
tura, tot i avançar-se aviat amb 
un gran gol de Konu, que s’es-
trenava. Però una falta evitable 
va comportar un llançament 
posterior magistral del visitant 
Adrià. A la represa, amb l’1-1, 
una pilota a l’espai no va ser 
ben defensada i el Santboià va 
establir l’1-2. El partit va tren-
car-se i els visitants van ampliar 
l’avantatge amb el tercer gol. 
L’Ascó va tenir opcions, com 
un remat de Moha al pal o un 

tret de Gerard. A més, va haver 
un gol anul.lat que hagués po-
gut ajustar el marcador. Al final, 
1-2. Nova derrota i l’equip, amb 
un punt, que segueix a la cua. 
Josep Ferré ‘Coco’, mister de 
l’Ascó admetia que “les errades 
ens van penalitzar i el càstig va 
ser excessiu amb l’1-3, havent 
tingut possibilitats per entrar 
en el partit com un gol anul.lat 
quan va ser el porter visitant qui 
va topar amb un jugador nostre 
i no a la inversa. Hem de seguir. 
El proper partit al camp del Sar-
rià és molt important”.

Tal com vam avançar, 
s’incorpora un 

davanter Junior Kore 
(Cerdanyola)

El partit de
canal te:

 

Gandesa-Amposta 
diumenge 23h

MINUT 91. 
Dilluns a les 22 h
Dimarts  a les 23h
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SEGONA CATALANA

DERROTA AL 
CAMP DE LA 
POBLA DE 
MAFUMET B (4-0)
El Jesús i Maria va perdre 
4-0 en la seua visita al camp 
de la Pobla de Mafumet B. 
Mateix resultat que l’ante-
rior desplaçament. Fou un 
partit en què els primers 25 
minuts van ser de domini 
altern i amb arribades a 
les dues àrees però sense 
concretar. La Pobla s’avan-
çava al marcador als 28’ 
fruit d’un mal rebuig de la 
defensa visitant que propi-
ciava un 2x1 que Moha va 
aprofitar davant Marc. Tot 
i això el partit va continuar 
en la mateixa tònica i a les 
acaballes del primer temps, 
arran d’una jugada quasi bé 
calcada a la del primer gol, el 
mateix jugador va establir el 
2-0 al marcador.
A la represa sortida en trom-
ba de l’equip partidalenc que 
va gaudir de tres ocasions 
per retallar distàncies, dos 
d’elles acabades en pal. Però 
no va ser possible entrar en 
el partit. Tot i això l’equip 
ho va continuar intentant 
però va ser la Pobla qui es va 
beneficiar dels espais lliures 
va per montar contres dos de 
les quals van acabar en gol, 
“això sí les dues en posició 
més que dubtosa”.  

UD JESÚS I 
MARIA L’Ulldecona segueix líder en 

vèncer a la Sénia (4-1)

Victòria de l’Aldeana, 
contra el Tortosa (1-0)
L’Aldeana, encara amb baixes 
com Nacho o Paez, va guanyar 
el Tortosa. El Tortosa va tenir les 
seues opcions, principalment en 
una primera meitat en què va es-
tar millor i quan va reclamar un 
penal del local Francis que no 
fou xiulat. A la represa el partit 
va estar més obert i Badia, amb 
un tret creuat, va marcar l’1-0. 
Keba tindria l’empat per al Tor-
tosa. Ferran Simó, tècnic de l’Al-
deana: “als primers 30 minuts el 
Tortosa ens va passar per sobre. 
Va tenir pilota i ocasions. Natros 
no vam entrar en situació fins el 
minut 35. A partir del 35 ja vam 
fixar més per dins i ells ja no van 
estar tan còmodes. A més, vam 
tenir alguna arribada com el pal 
de Badia. A la represa, vam es-
tar millor, Vam pressionar dalt i 
vam tenir més pilota, creant si-
tuacions i fent Badia el gol.  Amb 
l’1-0 vam fer un pas enrere però 

vam defensar amb odre i ens 
vam endur 3 punts importantís-
sims”. Fabregat, del Tortosa: “la 
valoració fou positiva en molts 
aspectes però negativa amb el 
que realment importa, que son 
els punts. Els vam tenir a l’abast, 
perquè vam dominar en deter-
minades fases, tenint iniciativa i 
creant ocasions, jugant, en estes 
fases, amb molta més fluidesa 
que l’adversari. Però vam arribar 
al descans amb el 0-0 quan el 
partit havia estat més decantat al 
nostre costat. A la represa, d’en-
trada, no vam interpretar el joc. 
Ells, a més, van agafar força. L’Al-
deana, amb dos jugadors amb 
criteri, com Badia i Aleix, va tenir 
profunditat. I a natros esta pro-
funditat ens va faltar. En general, 
ens falta per ser un equip com-
pacte que lluite per estar entre 
els 4 primers. Tot i fer coses bé, 
no va ser suficient per puntuar”.

L’Ampolla guanya el R BítemL’Ebre Escola s’enlaira amb el 
triomf davant del Camarles

L’Ulldecona va guanyar a la Sénia 
(4-1). Ibra va avançar a la Sénia 
que va començar millor. Però 
l’artilleria local va comportar la 
reacció falduda amb l’empat 
de Callarisa. A la represa, amb 
el partit igualat, una rematada 
de Deco a boca de canó fou el 
2-1. L’Ulldecona ja va estar més 
còmode i Dani Quesada, apro-
fitant una indecisió visitant, va 
establir el 3-1. Al final, Balada, 
culminant una gran jugada, va 
ampliar l’avantatge. L’Ulldecona 
és líder invicte. La Sénia, amb 
baixes com les d’Albert, Lleixà 
o Roberto, va fer símptomes de 
millora però la pegada local va 
decidir. Gerard Capera, mister 
de l’Ulldecona: “el partit va ser 

molt intens. La Sénia va sortir 
d’una forma diferent, sent més 
directe i va començar molt ben 
posat fent el 0-1. A natros, tot i 
empatar, ens va costar. A la re-
presa, vam tenir una mica més 
de calma. Vam millorar amb pi-
lota i amb el 2-1, arran de dos 
transicions, vam matar el partit”. 
David Vilanova, tècnic de la Sé-
nia: “vam treballar per canviar 
la dinàmica i a la primera meitat 
vam estar bé, tot i que ens van 
empatar. A la represa, les forces 
van baixar i l’Ulldecona va apre-
tar més i ja no vam poder con-
trarestar l’embestides d’un rival 
que no va perdonar perquè té un 
gran potencial. Malgrat la derro-
ta, vam sortir amb el cap alt”.

L’Ebre Escola va guanyar (3-1) el 
Camarles i segueix en bona di-
nàmica de resultats (13 de 15). 
Povero va obrir la llauna amb 
un golàs, amb un tret des de 
fora de l’àrea. El mateix Povero, 
que s’enfrontava al seu exequip, 
va establir el 2-0 aprofitant una 
assistència de Buera. Una juga-
da confosa perquè l’assistent 
va aixecar la bandera en l’acció 
prèvia, per una possible falta 
de Buera. El Camarles va entrar 
en el partit amb un gran gol de 
Beranuy que va fer una bona in-
cursió i va batre a Pino amb una 
vaselina carregada de qualitat. 
A l’inici de la represa, una pilota 
filtrada pels locals va compor-
tar el gol d’Oussama, que ja va 

decidir. Balart, tècnic de l’Ebre: 
“molt satisfet del treball de 
l’equip que va fer un partit molt 
complet. Amb el 2-1 el partit va 
poder estar incert però amb es-
pais, a la represa, vam fer el 3-1 
que ja ens va donar seguretat i, 
amb molt treball, vam mantenir 
el resultat”. Gilabert, del Camar-
les: “sabíem que seria un partit 
complicat. A més, aviat ells es 
van avançar i natros vam anar 
a remolc. Després, arran d’una 
indecisió entre l’assistent, que 
va aixecar la bandera, i l’àrbitre, 
va venir la jugada del 2-0. Vam 
entrar en el partit amb un gran 
gol però a la represa, quan mi-
llor estàvem, ells van fer el 3-1 
que ja va decidir”. 

L’Ampolla va tornar a véncer, 
després de l’ensopegada a Tor-
tosa. Va fer-ho  (2-0) contra un 
R-Bítem que no ha guanyat 
fins ara. Subi va debutar a la ban-
queta de l’equip de Bítem.
Mario Javaloyes, mister de l’Am-
polla: “partit complicat; quan un 
equip canvia d’entrenador busca 
revertir la situació i surt molt in-
tens. Però la veritat és que natros 
vam estar molts posats des de 
l’inici i vam contrarestar-ho, sent 
dominadors a la primera meitat, 
tot i no generar moltes ocasi-
ons clares, excepte un parell de 
situacions. El gol d’Enric ens va 
donar tranquil.litat. A la segona 
meitat, ells van fer un pas avant. 
Això ens va permetre trobar es-
pais. En moments de la represa 
vam tenir control de pilota, però 
si tens possessió també pot pas-

sar que el rival pugui fer mal en 
transicions. No obstant, vam es-
tar bé en l’aspecte defensiu, sen-
tenciant amb el 2-0”. 
Subi, mister del R Bítem: “a la 
primera meitat vam estar ben 
situats i vam tenir la nostra oca-
sió amb un pal. Però ells es van 
avançar arran d’un tret d’Enric 
que va desviar un jugador nostre 
i la pilota va fer una paràbola. A la 
represa ens va costar, però vam 
lluitar i vam arriscar en el darrer 
tram de la confrontació, amb 
defensa de tres. Ens van anular 
un gol per fora de joc que els 
jugadors asseguren que no ho 
era. I vam tenir una altra ocasió 
que la van traure sota els pals. 
La dinàmica és esta i tot va en 
contra. Al final ells van fer el 2-0. 
Seguirem treballant per revertir 
la situació”. 

EL MÓRA 
LA NOVA ES 
RECUPERA 
DAVANT D’UN 
CATA QUE NO 
REACCIONA (2-0)

El Móra la Nova va trencar la 
dinàmica de derrotes, quatre 
seguides, contra un Catalònia 
que ara és qui porta 4 derro-

tes seguides. Roman va fer l’1-
0 a la primera meitat i Pau, amb 
un golàs, va sentenciar al minut 
80. Ambros, del Mora la Nova: 
“en general, vam estar bé. Vam 
concedir poques ocasions al 
rival, i és que vam tenir més 
control del joc i de la pilota. Al 
minut 20 vam marcar i això ens 
va donar més força i confiança. 
A la represa, van haver uns deu 
minut en què vam baixar una 
mica per la por a perdre però 
vam reaccionar i vam crear di-
verses ocasions per sentenci-

ar. Al final vam fer el 2-0 i vam 
obtenir 3 punts importants per 
trencar la dinàmica negativa”.  
Pau Alegria, del Catalònia: “el 
Móra la Nova, en línies gene-
rals, va estar millor. Natros no 
vam estar del tot ben posats, 
com ens està passant en les 
darreres jornades. Penso tam-
bé que quan millor estàvem a 
la primera meitat, amb el partit 
igualat, ens van fer l’1-0 arran 
d’un error defensiu nostre. A 
partir d’allí, ja a la represa, vam 
intentar fer  un pas avant cre-
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ant les nostres situacions per  
a empatar, la més clara una 
de Sergi amb el cap. Però no 
vam empatar i ells amb espais 
a la segona meitat van ge-
nerar més ocasions, i al final 
vam fer el 2-0. Penso que el 
resultat just va ser una victò-
ria del Móra la Nova. Estem 
en dinàmica negativa, s’acu-
mulen lesions, gent malalta 
durant la setmana, sancions....
tot s’ajunta i a més que ara no 
estem bé. Però hem de bus-
car reaccionar”.    
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J I MARIA B, 0
GANDESA, 5

3A CATALANA

El Gandesa, líder havent gua-
nyat els cinc partits, va vèncer al 
camp del J i Maria B. Santi Fo-
rastero, tècnic del Jesús i Maria: 
“vam fer concessions en errades 
d’atenció que ens van condem-
nar a la primera meitat, amb dos 
gols. L’equip ho va intentar, te-
nint ocasions com una amb el 
0-1. Penso que el marcador no 
indica el que va succeir. Vam 
pressionar dalt i vam treballar 
bé, pressionant a camp contra-
ri. Però ells són un equip amb 
qualitat i que fa anys que juguen 
junts. Natros vam lluitar fins el 
final. El que passa és que quan 
concedeixes tant, en accions a 
pilota aturada, un equip com el 
Gandesa ho aprofita. El partit ens 
ha de servir per seguir aprenent i 
adaptar-nos a la categoria”. Ivan 
Romeu, del Gandesa: “dos parts 
diferenciades. A la primera ells 
van pressionar molt amunt. Tot i 
que natros vam marcar aviat, ens 
va costar perquè ens vam preci-
pitar amb pilotes a l’espai. Vam 
anar millorant, interpretant la si-
tuació del partit, i al descans vam 
marxar amb el 0-3. A la represa 
vam poder tenir més calma, fent 
circulacions més llargues i ge-
nerant 3 ó 4 situacions que ens 
van permetre fer els altres gols, 
mantenint-nos ferms per con-
servar el zero a la porteria”. En 
la propera jornada, el líder rebrà 
l’Amposta.

LA CAVA, 3
MASDENVERGE, 0
La Cava va decidir a la primera 
meitat amb els gols de Crespo 
(2), 1 de penal) i De la Torre. Jor-
di Roca, tècnic de la Cava: “vam 
sortir pel partit des del minut 1 
realitzant una gran primera part, 
amb circulació de pilota ràpi-
da, pressionant molt bé a camp 
contrari, i filtrant pilotes a l’es-
quena rival. I així una acció per 
banda dreta va propiciar el penal 
que va suposar l’1-0, de Crespo. 
Després, amb dues pilotes ben 
filtrades, van arribar el segon i el 
tercer gol, marcats per De la Tor-
re i Crespo respectivament. La 
segona part es va iniciar amb una 
tònica semblant, però, per les 
lesions i les expulsions, fins a dos, 
ja fou travada. L’equip visitant va 
tenir alguna opció però natros, 
tot i ser 9 jugadors, vam dispo-
sar de les més clares a la contra, 
fins i tot fent un pal”. Cristian, del 
Masdenverge: “en general, ens va 
costar adaptar-nos al partit i vam 
estar espessos quan vam fer un 
pas avant i vam buscar jugar més 
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PERELLÓ, 0

XERTA, 1
FLIX, 1

Partit sense història. El Perelló 
va començar ben posat, defen-
sant-se amb ordre i no passant 
angúnies. L’Amposta va ser do-
minador, movent la pilota d’un 
costat a l’altre, tot i que sense 
excessiva velocitat en les circula-
cions. No obstant, tot va canviar 
al minut 28 quan Felipe va fer l’1-
0. Acte seguit va arribar el segon 
gol i el Perelló, amb baixes i lesi-
ons, va desaparèixer. Molt feble 
animicament. Cada arribada de 
l’Amposta va ser gol i al descans 
el resultat va ser 6-0. La represa 
va ser un tràmit. El Perelló va fer 
el que va poder i l’Amposta va 
ampliar l’avantatge. El partit no 
era de la lliga del Perelló però 
caldrà refer-se animicament per-
què la derrota va ser dolorosa. De 
l’Amposta dir que ha fitxat al ju-
gador Cristo. L’equip va estrenar 
nova equipació.

El Xerta va salvar un punt als dar-
rers minuts, arran d’un penal. Des 
del club xertolí consideraven que 
“vam sortir ben posats i intentant 
ser protagonistes. En el primer 
tram vam tenir arribades però 
no vam aconseguir el gol. El Flix 
amb algunes sortides mostrava 
la seva capacitat de generar pe-
rill amb molt poc. En una segona 
jugada arran d’una pilota parada 
el rival es trobava amb el 0-1. El 
marcador a la mitja part que no 
feia justícia al que s’havia vist en 
el primer temps. A la segona part 
vam continuar sent dominadors 
de la disputa però no fou fins als 
instants finals quan vam aconse-
guir el premi del gol, arran d’un 
penal. Aquest fou clar com han 
corroborat les imatges televisi-
ves. Tot i que vam merèixer els 
tres punts, l’equip va aconseguir 
un punt i segueix invicte a casa”.
Albert Saltor, del Flix: “partit molt 
disputat amb ocasions pels dos 
equips i un resultat injust sobre 
tot per com va arribar el gol del 
Xerta. Injust perquè al minut 92 
l’àrbitre va assenyalar un penal 
inexistent que només havia vist 
ell i que els jugadors del Xerta ni 
el van protestar, A continuació 
vam treure de centre i va pitar 
el final. Sembla que l’àrbitre es 
va quedar tranquil i els aficionats 
del Xerta contents per l’empat. 
Ja vaig dir que se necessitaria 
més que alguna cosa per treu-
re’ns punts, Amb això dic ajudes 
arbitrals. Treball no recompensat 
i mal gust de boca a l’acabar el 
partit d’aquesta manera. Per mi 
el futbol és de mèrits i traure 
punts així no ho accepto. Quan 
l’àrbitre va pitar el penal li va pre-
guntar al central nostre: qui va 
ser? El central se va quedar parat 
per la pregunta i li va contestar 
un altre jugador que no tenia res 
a veure amb la jugada. I l’àrbitre 
li va ensenyar la targeta groga. 
Sincerament l’arbitratge va estar 
tacat per aquesta jugada, i, com 
he dit,  va amenaçar al central 
que si no li deia qui havia sigut 
qui havia fet el suposat penal, li 
treuria la targeta a ell”. 

AMETLLA, 3
ROQUETENC, 0
L’Ametlla en una segona meitat 
engrescadora, va golejar el Ro-
quetenc i va sumar la tercera 
victòria seguida. Xavi Subirats, 
de l’Ametlla: “la  primera part va 
ser  travada i amb molt migcam-
pisme sense generar ocasions. 
A la segona tot va canviar. Rullo 
va fer un gran gol, després d’una 
molt bona jugada per banda de 
Fages. Això va obrir el partit. Ells 
no van poder aguantar el ritme i 
la intensitat i es van veure supe-
rats en tots els aspectes. No ens 
van crear perill en tot el partit. 
Posteriorment, arran d’una bona 
contra, vam fer el 2-0, també 
obra del Rullo. I amb la matei-
xa dinàmica i seguint guanyant 
el mig del cap, una gran jugada 
colectiva la va definir molt bé 
Marc. Una primera part travada 
i una segona amb molta supe-
rioritat de la Cala. Partidàs de 
l’equip”. 
Des del Roquetenc admeti-
en que “la primera part va ser 
bastant disputada amb domini 
altern i sense ocasions clares. 
En canvi a la segona part els lo-
cals van sortir amb una marxa 

RAPITENCA B, 9
BENISSANET, 0
La Rapitenca va golejar un Be-
nissanet minvat que va presen-
tar-se amb 11 jugadors de camp 
i dos porters. Francesc Calduch, 
segon mister de la Rapitenca B: 
“el partit no va tenir gaire histò-
ria. Sabíem com ens jugaria el 
rival i així vam plantejar-lo, ges-
tionant la creació d’espais. Va 
ser important aconseguir aviat 
l’1-0 i al descans ja vam encar-
rilar la confrontació amb el 3-0. 
A la represa, van arribar els altres 
gols, creant altres ocasions. Cal 
destacar que ells, per una lesió, 
es van quedar amb 10 i no tenien 
més canvis i natros vam retirar un 
jugador per continuar 10 contra 
10. El resultat va ser anecdòtic. 
El que estem contents és que 
vam ser un equip, vam ser una 
pinya. Hem de fer-nos forts com 
a grup”. Ramon Grau, del Benis-
sanet: “vam anar molt limitats. 
Tot i les baixes, també cal dir que 
va haver falta d’actitud i ganes. 
Som un equip de treball, però 
dissabte vam ser dèbils. Hem de 
recuperar-nos i passar pàgina. La 
Rapitenca va ser molt superior a 
nosaltres. Tot va  quedar decidit 
a la primera meitat. M’agradaria 
destacar que quan natros ens 
vam quedar amb deu per lesió i 
no teníem mes canvis, l’entrena-
dor de la Rapitenca va traure un 
jugador seu per jugar 10 contra 
10. Vull destacar-ho perquè va 
ser un gest molt esportiu i que 
vull remarcar, i així li vaig dir en 
acabar el partit”.  

més i van aprofitar la fragilitat 
defensiva del Roquetenc per 
crear nombroses ocasions de 
les quals en van aprofitar 3 per 
aconseguir una clara victòria. El 
Roquetenc la temporada passa-
da no va rebre més de 2 gols en 
cap partit, i l’últim cop que els de 
Roquetes van encaixar 3 gols va 
ser a la jornada 15 de la tempo-
rada 20/21, i curiosament contra 
l’Ametlla en un partit boig que el 
Roquetenc va guanyar per 6 a 3”.

CORBERA, 0
TORTOSA B, 4a camp contrari, una vegada ells 

s’havien avançat. Vam començar 
defensant en un bloc més baix 
sent conscients que ells pressio-
narien des de l’inici. Un penal va 
suposar L’1-0. La Cava va fer bo-
nes circulacions i natros no vam 
estar fluids amb pilota. Vam in-
tentar-ho a la represa però amb 
el 3-0 va ser complicat poder 
entrar en el partit”.

Ruben Viudez, mister del Cor-
bera: “la diferència entre els dos 
equips va ser que el Tortosa va 
sortir molt enxufat i natros no 
vam fer-ho al mateix ritme. No 
vam saber contrarrestar els seus 
atacs en la fase inicial de la con-
frontació. Durant este primer 
tram del partit, el  Tortosa va ser 

superior i efectiu en les ocasi-
ons, establint un 0-4. A partir 
d’aquí, vam reaccionar i vam ser 
una mica natros. Però no va ser 
suficient per reduir distàncies. A 
la represa vam pressionar més i 
vam crear ocasions, davant d’un 
Tortosa que va jugar ben reple-
gat. No vam poder entrar en el 
partit. De les derrotes s’aprèn. 
Hem de millorar perquè estem 
tenint fases en els partits en què 
som irregulars i en què no estem 
posats”. Rumense, del Tortosa B: 
“molt satisfet del treball dels ju-
gadors, que van adaptar-se a les 
condicions del camp i van dur a 
terme el que havíem parlat. Tot 
això, a més, amb eficàcia ofen-
siva que va permetre que als 25 
minuts ja guanyàvem per 0-4. 
L’equip a la segona meitat va 
continuar ferm i va mantenir la 
porteria a zero”. 

S BÀRBARA, 2
GODALL, 3
El Santa va perdre en el derbi 
contra el Godall. Jefrey, tècnic 
del Santa: “afrontàvem el par-
tit amb moltes ganes, davant de 
l’afició que en bon nombre va 
venir al camp a animar-nos.  La 
primera meitat va ser molt iguala-
da, amb poques ocasions. Natros 
vam jugar un xic precipitats. Som 
un equip jove i costa gestionar les 
emocions. Volíem arribar massa 
ràpid i estàvem imprecisos. A la 
represa, als cinc minuts, ens van 
fer el 0-1. Llavors, ens vam posar 
mes nerviosos i poc després ens 
van marcar el 0-2. Això ens va 
condicionar. No obstant, l’equip 
va intentar-ho, fent l’1-2. Però 
en estos moments de partit ens 
falta tenir l’ofici que sí que tenen 
altres equips. Podem tenir un bon 
nivell futbolístic però ens falta ex-
periència en moments claus. Ja 
l’agafarem. Amb l’1-2 vam inten-
tar-ho i ens vam abocar. Però, ar-
ran d’una contra visitant, ens vam 
equivocar i  va venir el penal. Fou 
l’1-3. Al final, també de penal, na-
tros vam marcar el 2-3 però ja no 
vam poder igualar el marcador. 
Tirarem endavant, intentant mi-
llorar les actuacions dels darrers 
partits”. Juanjo Agustí, del Goda-
ll: “partit molt competit, molt in-
tens, propi d’un derbi. Va ser molt 
igualat.  A la primera meitat va ha-
ver molt migcampisme i poques 
ocasions. A la represa, amb els 
canvis, el partit va obrir-se, amb 
moltes més arribades. Ens vam 
posar amb el 0-2 i vam saber patir 
quan vam rebre el gol. Arran d’un 
penal vam establir l’1-3 i tot i que 
ells, també de penal, van marcar 
el 2-3. Vam conservar l’avantatge. 
Destacar el gran treball defensiu, 
en bloc, rectificant coses d’ante-
riors partits”.
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ELS GERMANS CAPERA

EQUIP DE LA JORNADA

· Gerard Verge segueix sense 
jugar i entrena a la Rapitenca, 
· Nacho i Marià segueixen sense 
anar al plató de Minut 91 a fer  
un cara a cara amb Michel.
· Es diu David Escandell (Cuket). 
Va ser mister del Tortosa el 2016. 
Després va agafar les maletes i 
va marxar a la República Domi-
nicana entrenant a l’At Pantoja. 
Allà va guanyar la lliga i la copa a 
la cocachampions. Mes tard va 
fitxar pel Sant Jordi d’Eivissa. Va 
fer el play off, i, enmig de tot,  ha 
estat pare dues vegades. O si-
gue, un Superman. Té una ofer-
ta però s’ho està pensant.
· Un equip de futbol té pro-
blemes: els jugadors demanen 
canvis, alguns no volen a l’en-
trenador, però ell no en té cap 
de culpa. Si els jugadors corre-
guessin més i li fessin més cas 
un altre gall cantaria.
· El que va ser delegat de l’Es-

panyol, Aranda, va fitxar per l’Ei-
vissa i allà estava el nou mister, 
Anquela, que va ser segon de 
Teixidó al Jaen. Tots dos parla-
ven un dia de Teixi i van dir i si 
el truquem perquè sigui el nostre 
segon? Van trucar però Teixidó 
els va dir no.
· Jordi Fabregat ha rebut una 
oferta del Jerez Deportiu. L’ha 
rebutjada per seguir al Tortosa.
· Hi ha un entrenador de 4a ca-
talana que està passant uns mals 
dies de salut, no diré el nom per 
respecte però des d’aquí una 
abraçada molt gran.
· Qui és una de les aficionades 
amb més brio del futbol ebrenc? 
Un dels seus fills juga en un equip 
de tercera catalana i la seva filla 
té un xicot de la mateixa catego-
ria. Aquesta dona és maca i dues 
vegades ha vingut a veure’m a 
Madrid. Amb Celma, no hi ha 
perill; està casada i jo també.

TOP SECRET
· Tots els meus pronòstics, de 
moment, encertats. Vaig dir 
que la Rapitenca i l’Ascó pa-
tirien, que l’Ulldecona entra-
ria al play off d’ascens i que el 
Gandesa podria ser campió. 
Fins ara, una sola errada: l’Al-
canar. Però dir que la setma-
na passada van recaptar més 
entre taquilla i bar que tota la 
temporada anterior,
· Amb els anys, Chimeno cada 
vegada està millor. La passada 
temporada va fer 15 gols. En 
aquesta ja en porta 8 en 5 par-
tits i això que fou substituït al 
minut 50.
· Junior Kore és el nou ga-
làctic de la Rapitenca. Ha ju-
gat al Cerdanyola, Leganés B 
i Manchego. Veurem amb el 
temps si convenç el fitxatge.
· Ho vaig dir fa poques setma-
nes que aquesta temporada 
no serà fàcil guanyar a Xerta, 

LA JORNADA
equip que segueix invicte a casa.
· Està en crisi el Catalònia? No. La 
segona catalana és molt dura. El 
mister em diu “el futbol és injust 
amb nosaltres”. Pau Alegria esta-
va mal acostumat de la tempo-
rada passada a Tercera. Patiran 
però se salvaran.
· Tornem a veure el Dilla de la 
2a catalana. Ja porta 8 gols. Ba-
trà la seva marca de la passada 
campanya quan ne va marcar 20. 
Dada curiosa: només tres juga-
dors del Gandesa han marcat. I 
de 5 partits, 4 porteria a zero.
· El Benissanet va anar a la Ràpita 
amb només dos canvis, i quan ja 
havia fet tots dos, es va lesionar 
un jugador. El mister de la Rapi-
tenca B va treure dun jugador del 
seu equip per jugar 10 contra 10. 
Chapeau.
· Feia molts anys que l’Amposta 
no marcava 10 gols i si mirem 
l’hemeroteca, es recorda un 10-

1, rebut a Tàrrega. Serrano ja 
toca el piano, 10 jugadors ja 
han marcat en 5 jornades.
· Quina gran temporada està 
fent l’exmister de l’Ascó, Cas-
tillejo, amb l’Osasuna B, al 
qual va ascendir-lo i ara és 
tercer a la 1a Federació. Estic 
segur que arribarà lluny.
· Si voleu seguir els resultats 
en directe, mireu la pàgina 
Futbol Ebrenc.

ENTRENADOR DE LA JORNADA: JOSEP BALART (EBRE ESCOLA)

LA PORTADA DE LA SETMANA

JO
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CRACS EBRENCS. 5 TÈCNICS QUE DEBUTEN ESTA TEMPORADA AL NOSTRE FUTBOL

Josep Ferré ‘Coco’ (Ascó) Mario Javaloyes (Ampolla) Sergio Ruiz (Xerta) Albert Saltor (Flix) Jefrey (Santa Bàrbara)

Els germans Capera, 
Baltasar i Gerard, l’any passat estaven 
junts a l’Ampolla. Va haver destitució 

i cadascun va emprendre un rumb 
diferent. Un és ara el mister de 

l’Ulldecona (Gerard) i l’altre, Baltasar, 
està al cos tècnic de Fabregat al 

Tortosa (i és mister del juvenil). Tots 
dos van líders. Balta amb el juvenil. 
Potser tornaran a estar junts  algun 

dia, un com a president de l’Ampolla i 
l’altre com a entrenador.

LA FRASE DE LA SETMANA:

JORDI FABREGAT: “QUAN ES PENSA EN 

EL RESULTAT, ES TÉ POR AL JOC”

ALEMANY
(Tortosa B)

DAVID GARCIA
(La Cava)

DAN
(Rapitenca)

PERE ESTELLÉ
(ULLDECONA)

SINY
(Xerta)

MARC LOPEZ
(Amposta)

CHIMENO
(Rapitenca B)

ROMAN
(Móra Nova) 

ROYO
(Ebre Escola)

DILLA
(Gandesa)

RULLO
(Ametlla)

JORDI TOMÀS
(Ampolla) 

BADIA
(Aldeana)
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PINELL, 2
CATALÒNIA B, 0

4A CATALANA

El Pinell, amb gols de Salva i 
Moha als primers minuts, va 
guanyar el Catalònia i segueix 
líder. Lizaso, del Pinell: “el par-
tit es va posar molt bé amb el 
2-0, dominant el joc i podent 
sentenciar amb una ocasió per 
poder fer el 3-0 Fins el descans 
vam tenir la situació controlada. 
La segona meitat ja va ser dife-
rent. Només disposàvem de 12 
jugadors per les baixes i el fisic 
es va notar. Ells són un equip 
jove i anaven a totes i natros ens 
vam haver de fer enrere, buscant 
la contra, tot i que sense massa 
claredat. Vam acabar amb deu 
i defensant l’avantatge, la qual 
cosa vam aconseguir. Per tant, 
victòria treballada davant d’un 
bon rival. Ells al segon temps 
van dominar molt més al cen-
tre del camp i van tenir un parell 
d’opcions”. Dani, mister del Ca-
talònia B: “vam tenir un mal inici. 
Ens va faltar concentració i in-
tensitat; tot i haver-ho parlat, no 
vam poder contrarrestar el joc 
local. Als 15 minuts ja perdìem 
2-0, clarament superats. Fins el 
descans vam igualar una mica 
les forces però vam ser inferiors, 
malgrat tenir dues opcions, una 
amb l’1-0 i l’altra ja amb el 2-0. 
A la represa, tot va canviar. Vam 
sortir més posats i ens vam tro-
bar més còmodes. El Pinell ja 
va inquietar poc, excepte un 
tret llunyà i una altra arribada. 
Ells ja van gestionar el marca-
dor, i també va ser mèrit nostre 
perquè vam estar millor. Ens va 
falta arribar més, tot i disposar 
d’algunes opcions. El Pinell, en 
línies generals, va merèixer la 
victòria. Natros vam reaccionar 
a la represa, però ens va fer falta 
més presència a l’àrea per poder 
entrar al partit. Al Pinell, si li res-
pecten les lesions, serà capda-
vanter sense dubte”.

GANDESA B, 4
ALCANAR, 0
Victòria del Gandesa que va 
encarrilar aviat amb dos gols, 
però no va poder sentenciar fins 
el final. Sergi Vidal, tècnic del 
Gandesa: “sabíem que seria un 
partit complicat. A més, volíem 
recuperar sensacions a casa. 
Vam sortir ben posicionats, te-
nint pilota i disposant d’eficàcia 
marcant dos gols, que ens van 
permetre encarrilar el partit. Ens 
vam fer dominadors del joc, tot 
i que l’Alcanar també va fer sen-
sació de perill en algunes acci-
ons. A la represa vam llegir el 
partit, considerant que ells van 
arriscar. Es cert que vam dispo-

En afegit, de penal, la Fatarella va 
guanyar l’Aldeana. Pere va fer els 

TIVENYS, 1
AMETLLA B, 0

LA CAVA B, 0
AMPOSTA B, 2

El Tivenys va aconseguir la prime-
ra victòria a casa, contra l’Amet-
lla (1-0). Tot i fallar un penal, un 
gol de Musta en la recta final del 
duel va valdre l’1-0. David Mon-
tardit, president del Tivenys: ”a la 
primera part, tot i crear i arribar 
a porta contrària, no vam tenir 
gaire fluïdesa en el joc, perdent 
moltes pilotes i jugant massa di-
rectes. Els caleros pràcticament 
no ens van fer perill a la nostra 
porteria. A la segona meitat, vam 
fer un pas avant, arribant encara 
més a l’àrea rival però sense en-
cert en l’última passada o remat. 
Sobre els 20 minuts i per sego-
na vegada consecutiva a casa 
vam fallar un penal. Vam seguir 
insistint i trobant espais i passa-
da la mitja hora ens vam avan-
çar al marcador. Als pocs minuts 
els visitants en un dels pocs xuts 
que van efectuar, des de fora 
l’àrea, van estavellar una pilota 
al travesser. Tot i que vam gene-
rar més ocasions no vam estar 
capaços d’ampliar l’avantatge”. 
Jordi Subirats, tècnic de l’Ametlla 
B: “partit complicat en el que ens 
va costar adaptar-nos. En gene-
ral va ser igualat, però amb més 
domini i ocasions del Tivenys; 
recordo dues a la primera i tam-
bé  a la segona, amb un penal, 
que fou clar, i que van fallar. Fal-
tant 15 minuts ells van fer l’1-0 en 
una contra. En els darrers minuts 
vam tenir les ocasions més clares 
amb un tret al pal i una remata-
da de Julen que van traure sota 
els pals. En general, el Tivenys va 
tenir més ocasions i va ser supe-
rior, disposant de més domini, 
més adaptat al seu camp. Natros 
no vam poder marcar el ritme del 
partit”.

Tercera victòria seguida de 
l’Olímpic que s’enlaira. El partit 
va ser molt intens. Els locals van 
començar millor, fent Martí el gol 
i disposant d’altres opcions, amb 
un pal. Amb els minuts, el Sant 
Jaume va igualar el partit, fent ja 
aproximacions a l’àrea morenca. 
La represa  va ser del tot oberta. 
El Sant Jaume va fer un pas avant 
i va poder empatar, amb una re-
matada al pal. L’Olimpic, amb es-
pais, també va crear possibilitats 
per poder sentenciar. L’emoció 
va durar fins el final, amb l’1-0 
que va ser el resultat definitiu. 
Jordi Barrufet, coordinador de 
l’Olímpic: “vam entrar força bé al 
partit, fent el gol i podent-lo en-
carrilar. Després es va igualar i a la 
represa cal dir que la confronta-
ció va estar oberta i incerta fins el 

CAMARLES B, 2
GINESTAR, 1
Florin, del Camarles: “una prime-
ra meitat en què vam comen-
çar millor, tenint dues opcions. I 
ens vam avançar amb una pas-
sada de Serral a Cristian que va 
marcar. Amb l’1-0 vam crear un 
parell d’opcions més. Però amb 
els minuts vam estar imprecisos 
darrera. I ells recuperaven pilotes 
a la zona d’iniciació nostra. Des-
prés d’una falta penjada ens vam 
empatar. Vam perdre la marca 
en la jugada. Fins el descans, el 
partit va estar igualat, amb ana-
da i tornada. Al descans vam 
parlar-ho, d’estar més tranquils 
i buscar traure al Ginestar i in-
tentar superar línies. La segona 
meitat va ser totalment nostra. 
No recordo cap opció clara del 
Ginestar, que va jugar bastant 
directe. Natros vam estar atents 
en defensa i vam generar ocasi-
ons clares, fent dos pals, a més 
del segon gol de Cristian. I amb 
el 2-1 vam tenir diverses con-
tres, amb un penal reclamat 
pels jugadors per unes mans. 
Penso que vam merèixer algun 
gol més. Vam estar ferms en els 
duels, sent més intensos en una 
gran segona meitat”. Morales, 
del Ginestar: “crec que van ha-
ver dues parts diferenciades. Tot 
i haver parlat de que el Camarles 
sortiria fort, així va ser i ells van 
generar una ocasió i van fer l’1-0. 
Vam reaccionar i vam empatar, 
estant dins del partit i recupe-
rant pilotes al seu camp fruit de 
la pressió. Ens va faltar més en-
cert en les darreres passades per 
aprofitar les jugades en què vam 
recuperar pilotes a prop de la 
seua àrea. A la segona meitat, no 
vam estar a l’altura. L’equip no va 
ser intens en els duels i ells es van 
anar imposant, marcant el segon 
gol i tenint altres possibilitats. No 
vam tenir resposta i seguim sent 
intermitents en els partits, un as-
pecte que hem de millorar”.

final”. Anton, mister del Sant Jau-
me: “no vam entrar bé al partit. 
Ens va costar i ells van marcar en 
esta primera fase. Fins el descans 
vam poder igualar la confronta-
ció. La represa va ser més nos-
tra i vam poder empatar, jugant 
a camp contrari i a prop de la 
seua àrea. Vam tenir opcions per 
poder igualar el marcador. L’im-
portant és que seguim millorant, 
competint fins el final els partits”.

FATARELLA, 2
ALDEANA B, 1  

Empat sense gols. Els locals 
consideren que mereixien més 
mentre que per la Galera el punt 
permet sumar i agafar més con-
fiança. David Torres, tècnic el 
Jesús i Maria B: “ va ser un partit 
complicat, només disposàvem 
de 12 efectius,  per les baixes. 
Com la setmana anterior, vam 
perdre dos punts perquè vam 
generar moltíssimes ocasions, 
molt clares. Som un equip molt 
jove al que li falta una referèn-
cia dalt que enguany no tenim. 
Ja a la primera meitat vam te-
nir oportunitats per encarrilar el 
partit. A la segona, la dinàmica 
va ser la mateixa, jugant a camp 
contrari i generant més opor-
tunitats. Vam pressionar fins a 
darrera hora però no vam po-
der materialitzar-ne cap. Com 
sempre l’equip competeix molt 
bé dins de les nostres possibili-
tats. Molt content dels nois i de 
la competitivitat que demostren 
cada setmana”.

sar de més control que no pas 
atacs. Però vam poder con-
trarrestar els intents del rival i 
a darrera hora vam sentenciar 
amb dos gols. Molt content del 
treball de l’equip, tornant a ser 
ell mateix després de la derro-
ta en l’anterior partit a casa”. 
Sisco, del CF Alcanar: “resultat 
enganyós ja que vam tenir les 
nostres oportunitats, la millor 
just abans de l’1-0. El Gandesa 
va aprofitar les ocasions que va 
tenir a la primera part i natros 
vam desaprofitar les que vam 
tenir per poder posar-nos dins 
del partit abans del Descans. A 
la represa,  vam dominar mes 
el joc, però a la contra el Gan-
desa va fer perill, i als últims 10 
minuts, amb l’equip abocat, ens 
van fer els dos 2 gols per tan-
car el marcador. Confiem amb 
el treball i també amb que els 
resultats arribaran”.

gols i és el pichichi amb sis dia-
nes. Se l’ha batejat com el ‘Pere-
vandoski’ del conjunt terraltí. 
Xavi Soler, mister de la Fatarella: 
“vam sortir amb convicció i ga-
nes, tenint algunes ocasions. Al 
minut 20, el nostre killer, Pere-
vandoski, va marcar l’1-0. Vam 
ser més dominadors fins el des-
cans. A la represa, tot i portar el 
pes del partit, el rival va comen-
çar a arribar a la nostra porteria. 
I al minut 82 va fer l’empat. Des-
prés ens vam abocar per  buscar 
el triomf. I en afegit, ‘Perevan-
doski’ va transformar un penal 
xiulat per unes mans. Fou el 2-1 
que ens va donar un triomf molt 
celebrat per tota l’afició”. Des 
de l’Aldeana comentaven que 
“la primera meitat va ser amb 
anades i tornades, amb molt joc 
directe. La Fatarella va ser més 
dominador, tenint més presèn-
cia en àrea contrària, marcant 
l’1-0 arran d’una contra que va 
culminar Pere Nacher. Amb l’1-
0 vam arribar al descans quan 
vam canviar algunes coses. A la 
segona meitat vam estar millor, 
buscant combinar i tenint més 
presència, en un partit que va se-
guir sent de lluita i intens. A falta 
de 10 minuts vam empatar. Pot-
ser l’equip es va relaxar, després 
d’anar a remolc i lluitar per asso-
lir l’empat. La Fatarella, va insistir 
per buscar la victòria i, en afegit, 
una jugada dins de l’àrea nostra 
va ser penal per unes mans. I la 
Fatarella va marcar el 2-1, sense 
temps per a més. Derrota dura, 
quan ja teníem l’empat. L’equip 
seguirà entrenant per progressar 
i aixecar el cap i a seguir”.

L’Amposta va sumar una victò-
ria, molt treballada que li per-
met progressar. Per la Cava va 
ser la segona derrota seguida.  
Ramon Cruelles, mister la Cava 
B: “un partit bastant igualat, 
jugat de tu a tu, sobre tot a la 
primera meitat, amb el 0-0. A la 
represa, va haver-hi un parell de 
lesionats que van condicionar 
el nostre equip i ells, a la vega-
da, van pujar la pressió. Sobre 
el minut 70 ells van aconseguir 
el 0-1, en una acció en què no 
vam arribar a temps a les aju-
des. Vam haver de fer més can-
vis obligats per lesions. L’equip 
es va desubicar i arran d’una 
indecisió de marcatge ens van 
fer el 0-2. Vam intentar-ho però 
sense tenir la claredat de partits 
anteriors. A seguir , esperant re-
cuperant gent”. Andreu Cano, 
de l’Amposta B: “un partit simi-
lar, a nivell de plantilla, al de la 
setmana passada, amb nom-
broses baixes. Vam agafar juve-
nils i vam afrontar-lo, en tot el 
cas, amb garanties. Cal dir que 
no vam entrar-hi bé, fent-ho 
amb un ritme molt lent, sense 
controlar del tot el joc. No va 
ser una bona primera meitat. Al 
descans vam parlar-ho, fent al-
gun canvi. A la represa vam po-
sar una marxa més i vam tenir 
opcions per obrir el marcador. 
Van arribar els dos gols, tenint 
ja amb el partit més controlat. 
I al final, 0-2. Per tant el partit 
va tenir dues parts. A la segona 
l’equip va posar el que havia de 
posar. Tres punts molt bons en 
una categoria en la que ja es veu 
com tots els equips apreten”. 

OLIMPIC, 1
SANT JAUME, 0

JESÚS I MARIA C, 0
LA GALERA, 0
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BY JOAQUIN CELMA

HANDBOL
A Qatar amb Abelló 

Autotec

HYUNDAI

Després de la jornada de 
descans, torna a l’activitat 
per als equips d’handbol. 
Pel que fa a l’Handbol Am-
posta de Divisió d’Honor 
Plata cal dir que demà es 
desplaçarà a Lleida en  la se-
tena jornada del campionat.
Per la seua part, l’Ascó, de 
lliga catalana femenina, re-
brà a la seua pista a l’Hand-
bol Terrassa, diumenge a les 
18 hores. 
A la Primera catalana fe-
menina, el Perelló jugarà a 
la seua pista, demà dissab-
te (17hores) contra el Lleida 
Handbol Club B. L’Ampolla, 
per la seua banda, es des-
plaça a Santpedor on jugarà 
demà a les 19 hores.
El Perelló, que encara no ha 
puntuat, buscarà el primer 
triomf en aquesta tempo-
rada, contra un rival que té 
dos punts. 
L’Ampolla, a Santpedor,  in-
tentarà aconseguir la quarta 
victòria en el debut a la ca-
tegoria. 

Hyundai Motor España va fer una 
promoció al setembre, per als 
clients que, durant aquell mes, 
van provar o compar un vehicle 
Eco en els més de 70 concessi-
onaris de la marca a l’estat espa-
nyol. La promoció consistia en 3 
premis. Cada premi suposava el 
viatge i l’estància a Qatar, durant 
3 dies i 3 nits, amb dues entrades 
per veure un partit de la selecció 
de Bràsil. Tot pagat. 
Milers de proves, més de 70 
concessionaris i un sorteig da-

vant de notari. I un dels 3 gua-
nyadors, a tot l’estat, va ser una 
parella de Tortosa després de la 
seua visita, al setembre, al con-
cessionari Hyundai Abelló Auto-
tec de Tortosa, per la prova d’un 
Tucson Eco.
Josep Abelló, gerent del conces-
sionari, va fer entrega del premi 
als guanyadors (imatge de la fo-
tografia). 
Els guanyadors ja estan fent les 
maletes per gaudir de Qatar en 
les properes setmanes. 

Torna  
l’activitat

Club Volei Roquetes: Súperlliga2, 
victòria contra el Xàtiva

La setmana passada van aca-
bar han acabat els treballs de 
construcció del mur del camp 
de futbol de gespa natural de 
Roquetes que es va esfondrar 
pels efectes dels aiguats ara fa 
just un any.
L’alcalde de Roquetes, Ivan 
Garcia, va explicar que es va 
aprofitar l’aturada de l’activitat 
al camp de futbol, motivada 
per aquestes obres, perquè els 
serveis municipals efectuessin 
la ressembra anual de la ges-
pa. En les pròximes setmanes 
és previst que la gespa estigui 
en perfectes condicions per 
reprendre novament les com-
peticions.
Ivan Garcia, va voler agrair 
a la Diputació de Tarragona 
haver finançat part de l’obra 
del mur que ha tingut un cost 
de 31.000 euros, i també als 
serveis municipals i empresa 
constructora per finalitzar els 
treballs amb els terminis com-
promesos amb el Club Depor-
tiu Roquetenc.
De moment, el conjunt de Ro-
quetesestà jugant els partits 
com a visitant, fins que estigui 
la resembra enllestida.

El sènior masculí de Súperlli-
ga 2 va guanyar. Gran victòria 
i debut davant l’afició contra 
l’imbatut Club Voleibol Xàti-
va. L’equip es va imposar per 
3-2 amb parcials (25-21/25-
19/20-25/11-25/15-10).
Partit on l’equip va demostrar 
un gran nivell de joc i gràcies a 
l’empenta de l’afició va assolir 
la victòria. El proper desplaça-
ment serà demà dissabte a la 
pista del Club Voleibol Zara-
goza. 
Altres resultats del cap de set-
mana passat: derrota del sè-
nior masculí B contra el Club 

Volei Hospitalet (1-3). Triomf 
del juvenil masculí (1-3) a la 
pista  Volei Vilanova verd. Vic-
tòria del cadet masculí blanc 
(2-3) a la pista del Torredem-
barra.
Derrota de l’infantil masculí 
(3-0) a la pista del Club Volei 
Sp i SP. Els infantils femenins 
blanc i blau, el cadet masculí 
blau, el sènior, cadet i juve-
nil femenins descansaven en 
esta jornada. 

Nota i foto: CV Roquetes

a la meta. Este peculiar ral.li, 
en la present edició, ha tingut 
participació ebrenca amb dos 
equips. Tots dos van culminar 
la prova: Pandateamebre (pi-
lot Toni Cano i copilot Lluís 
queral) i Ebrepandateam (Pi-
lot Jose Largo i copilot Albert 
Mauri).
Pandateamebre (4x2) va aca-
bar el lloc 21. Ebrepandateam 
(4x4) va quedar el 49 de la 
seua categoria. Un dels pilots 
ebrencs, el tortosí Toni Cano, 
mostrava la satisfacció per 
haver completat la prova: “els 
dos vehicles, dels dos equips 
ebrencs, vam completar-la. 
Estem extraordinàriament sa-
tisfets. És una experiència úni-
ca i que s’ha de viure. Val la 
pena”.

** Segona divisió Futbol 11. 
4 jornada. 
Esc FB Calafell-Gandesa sus 
Esc FB Vendrell-Aldeana 1-8
** Lliga Ebre futbol-7. 5 jornada
Tortosa-Amposta 7-1
La Plana-Ampolla 5-3
Femení Alcanar-Olimpic 10-0
R Bítem-J i Maria 10-0

Futbol femeníEbrencs al Panda Raid

El Panda Raid va tenir lloc la 
setmana passada. És un ral·li 
amateur de llarga distància i 
resistència, on 303 equips van 
decidir desafiar la suprema llei 
del sentit comú i llançar-se a 
una aventura a bord d’un vell 
Panda (o també Marbella). La 
prova es va dur a terme al Mar-
roc a través d’un recorregut de 
6 etapes, que en alguns casos 
van posar a prova les capa-
citats físiques i mentals dels 
equips, valors suprems d’un 
esforç mecànic i de camara-
des que pretén deixar enrere, 
almenys per uns dies, el bullici 
de la civilització i la dependèn-
cia de la tecnologia. El que és 
important no és el temps ni la 
velocitat; superar Panda Raid 
implica abans de res arribar 

La Cava-Arnes 2-0
Campredó-la Cava 2-1
Roquetenc-Rapitenca 8-0
El femení Alcanar és líder ha-
vent guanyat els 5 partits. El Ro-
quetenc és segon. El Perelló és 
tercer amb quatre partits jugats.
** Juvenil Futbol 11 1a divisió
FFTerres de l’Ebre-Cornellà 2-5

Propera jornada 5a: Alcanar-Tortosa, Perelló-Ametlla; Roque-
tenc-Amposta; Rapitenca-Canareu i Vinaròs-S Bàrbara. 
Recuperat: Santa Bàrbara-Perelló (2-0); Aldeana-Alcanar (1-3)

Veterans: cinquena jornada

Futbol sala
** LLIGA DIVISIÓ D’HONOR: El FS Roquetes va golejar el Futsal Valls 
per 8-3 en un duel que va decidir-se a la segona meitat amb els gols 
de Baiges, David i Moha, L’equip, passades cinc jornades, és segon a la 
taula. En la propera jornada visitarà la Sentiu.  
** LLIGA 1A DIVISIÓ: segona jornada. Al grup 6 A, el CE Futsal Tortosa 
va guanyar en el derbi a la Sénia 4-8. L’Amposta va véncer al Playas 
de Salou 11-0. I el Tivissa va sumar els punts en la seua visita a l’Alforja 
(1-2). Els riberencs són líders.  Al grup 6B, l’Hostal Anton de Batea va 
guanyar a el FutsalPax Tarragona per 5-3. En el derbi de la Ribera, el 
Móra d’Ebre va caure amb el Flix (2-4). En la propera jornada, la quarta, 
el Batea, líder havent guanyat els 3 partits, visita el Morell.  
** LLIGA 2A DIVISIÓ: Vinallop-Alcanar (1-9), Catllar-Rapitenc (3-4), Vi-
laseca-Experience Amposta (1-5); Miami-Roquetes B (4-2); Ulldeco-
na-Ampolla (3-5); Capçanes-Miravet (4-3). Masroig-Ascó (4-7), M No-
va-Ribaroja (3-3), Botarell-Guiamets (2-4); Vandellós-Rasquera (11-3).   

Sènior masculí del CV Roquetes.

Obres al camp 
municipal de 

Roquetes
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A LA CUINA
TOT S'APROFITA!

TORRADES 
FRANCESES 

O PAIN PERDU
Ingredients: (10 persones)
· 6 llesques gruixudes de pa 
sec
· 2 ous
· 250 ml de llet
· 3 cullerades de sucre
· Mantega per fregir
· Una culleradeta de vainilla
· Per acompanyar: xarop de 
caramel, crema de cacau i 
talls de fruita

Preparació:
1. En un bol posem: el sucre, 

els ous, la vainilla i la llet. Amb 

ajuda d'una batedora barregem 

tots els ingredients fins que la 

mescla quedi homogènia.

2. A continuació, mullem les lles-

ques de pa en aquesta mescla 

amb ajuda d'una escumadora i 

les retirarem tot vigilant que no es 

trenquin.

3. En una paella hi posem una cu-

llerada de mantega i quan aquesta 

s'hagi desfet, fregim les llesques de 

pa fins que quedin daurades.

4. Després s'ha de tornar a se-

guir tot aquest procediment fins 

a fregir totes les llesques de pa.

5. Posa les llesques sobre paper 

de cuina perquè s'absorbeixi l'ex-

cés d'oli.

6. Finalment, servir les torrades 

franceses amb els toppings que 

et vinguin més de gust!

RECEPTA PER APROFITAR EL PA SEC
Si us ve de gust començar el dia amb energia, esmorzeu unes delicioses 

torrades franceses! Aquesta recepta es pot acompanyar tant amb 
ingredients dolços (xocolata, melmelada, fruites, xarop de caramel, etc.) com 
amb ingredients salats (abocat amb formatge fresc o pernil dols, salat, etc.).
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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

112

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

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Saturn es va tensant 
amb el Sol i podries 
sentir que algú no 
et valora o et fa el 
buit. Si és així, no 
et quedis on no et 
volen. T'interesses 
per parlar una nova 
llengua.

aquari
21/01 al 19/02

Si tens una vocació 
professional que 
havies aparcat, ara 
pots recuperar-la. 
Amb el pare o una 
figura d'autoritat, te-
niu diferències, però 
arriba el moment de 
parlar-ne.

sagitari
23/11 al 21/12

Júpiter és de nou 
per Casa IV i si estàs 
pensant a mudar-te, 
podries trobar 
algunes oportuni-
tats. Notícies d'un 
familiar que viu lluny. 
Descobreixes que 
algú et menteix.

escorpí
24/10 al 22/11

Júpiter ha tornat a 
la teva Casa V i si 
tens parella, gaudiu 
plegats de moments 
de diversió. Tens 
algunes percepcions 
o fortes intuïcions 
que t'anirà bé tenir 
en compte.

balança
24/09 al 23/10

Estàs recuperant la 
relació amb algunes 
persones i això et 
satisfà. Darrerament, 
potser estàs més co-
municatiu, necessites 
explicar el què sents 
i fer valer la teva 
opinió.

àries
21/03 al 20/04

Mart està retrògrad 
i tu que ets persona 
d'acció, ara tens 
dubtes i prefereixes 
fer les coses amb 
calma. L'economia 
pot treure't una 
mica el son i dema-
nes un ajut o crèdit.

cranc
22/06 al 23/07

Augment de la ferti-
litat. Si cerques tenir 
descendència, pot 
ser un bon moment 
per intentar-ho. 
Envoltar-te de 
l'element aigua pot 
actuar com a equili-
brador de l'ànim.

verge
24/08 al 23/09

Amb Mercuri tocant 
al Sol i a Venus t'im-
porta la imatge que 
els altres tenen de 
tu i moderes el teu 
discurs. Una persona 
t'atrau força, però de 
moment no goses 
dir-li res.

taure
21/04 al 21/05

Pot aparèixer algú 
amb qui sentiràs 
que us coneixeu de 
sempre. Si treballes 
per compte d'altri, 
podries sentir-te 
excessivament pres-
sionat o amb massa 
funcions. Posa límits.

peixos
20/02 al 20/03

Júpiter ha tornat 
al teu signe i en 
aquests dies pots 
viure sorpreses 
d'allò més curioses. 
T'anirà bé practicar 
la moderació econò-
mica i controlar 
millor les despeses.

lleó
24/07 al 23/08

No tensis tant les 
coses amb algú de 
la família perquè pot 
trencar-se totalment 
la relació. Penses 
molt en algú del pas-
sat i tens curiositat 
per saber com li va 
actualment.

bessons
02/05 al 21/06

Mart retrògrad incli-
na a tornar a viure 
algunes situacions al 
sector laboral. Si te-
nies algun problema 
de salut i no li feies 
massa cas, ja no 
esperes més i vas al 
metge.

TORTOSA
CHICA

MADURITA
¿DESEAS TENER 

UNA CITA? 

613 272 066

TORTOSA
RELAX LATINAS

SERVICIOS A 
DOMICILIO 
Y HOTELES
24 HORAS

877 075 973

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

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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DAVID VIVANCOS 
PRESENTA EL SEU 
ÚLTIM LLIBRE A LA RÀPITA

Serà demà, dissabte 5 de 
novembre a les 12.30 hores, 

i la cosa promet ja des del títol, 
'Los extraños casos'. I si afegim 
que es celebrarà a La Pensió 
(carrer d'en Gorria 18, la Ràpita), 
els ingredients per a reunir-se i 
parlar del nou llibre de l'escriptor 
David Vivancos (Barcelona, 1970), 
on els cèlebres Sherlock Holmes 
i Dr. Watson cobren una nova i 
inusitada dimensió, sempre, o 
gairebé sempre, acompanyats per 
l'enigmàtica Sra. Hudson, estan 
ja salpebrats sobre la taula. Per 
descomptat, esguarda també el 
perill del malvat Moriarty, així 
que, la intriga i el misteri ja s'han 
endinsat als carrers de la Ràpita.

Tinc el mal costum de comen-

çar a llegir un llibre pel principi, i 

de cop entropesso amb una frase, 

la primera, molt intrigant: «Vivan-

cos  menteix», deixa caure a boca 

de canó Arantza Portabales, autora 

del pròleg del llibre. I jo decidei-

xo ficar-me de ple en les pàgines 

de 'Los extraños casos' i entrevistar 

aquest estrany personatge.

A veure, senyor  Vivancos, es-
tem parlant de gènere negre o 
amb el seu llibre vostè vol con-
fondre'ns les idees?
Jo no tracto de confondre a ningú, 

amic  Margaretto, en tot cas serà 

vostè qui es confon. El llibre reuneix 

una sèrie de casos protagonitzats 

per Sherlock Holmes escrits en clau 

d'humor. Haurà vist que estan publi-

cats en la col·lecció La risa floja de 

l'editorial Pez de plata. "La  risa flo-

ja". Més honestedat és impossible. 

He de confessar-li que m'he diver-

tit buscant 'Los  extraños  casos' en 

les llibreries perquè, honestament, 

confesso que ni jo mateix hauria sa-

but on situar una obra tan singular: 

un llibre de contes breus d'humor 

sobre el detectiu més famós de tots 

els temps. Per a la meva sorpresa, o 

no, en la majoria dels casos ho ha-

vien inclòs en la secció de novel·la 

negra/policíaca.

Clar, però si repassem el seu 
llibre, entre les seves pàgines 
descobrim a personatges molt 
negres o, almenys, impregnats 
des de sempre d'un halo de mis-
teri:  Poirot,  Dupin, Jack l'Esbu-
dellador, Madame Tussaud, el 
doctor Livingstone, Jules Verne, 
el capità Nemo, Marlowe, Bar-
tleby, el Dr. Hyde... Subjau en 

les seves pàgines algun tipus de 
misteriós homenatge?
No ha estat un homenatge consci-

ent, per descomptat, però ara que 

vostè m'ho planteja, m'adono que 

probablement així és. Un homenat-

ge a les lectures de la meva joventut 

i crec que, per extensió, de la joven-

tut de la majoria de nosaltres. Poirot, 

l'Esbudellador, Jekyll i Hyde o els 

personatges de Verne han arribat als 

lectors inquiets de la nostra quinta a 

patolls, tots alhora. I quina benedic-

ció! Perquè són meravellosos tots. 

En realitat, els vaig utilitzar perquè 

són, en la seva majoria, contem-

poranis de Holmes i em va semblar 

que serien uns perfectes secundaris. 

Pensi vostè que quan s'escriuen tex-

tos tan breus es té molt de guanyat 

si el lector ja coneix prèviament als 

personatges o els escenaris per on 

aquests van transitant. L'autor s'es-

talvia aquestes presentacions i pot 

passar directament a l'acció. Per 

això, també, em vaig valer d'ells.

I permeti'm ara, senyor  Vivan-
cos, que em remeti a la contra-
portada del seu llibre: «I és que 
això és aquest llibre: un gran 
joc, el gran joc de David Vivan-
cos». Estic d'acord que a vostè 
li agrada jugar, i particularment 
amb les paraules, i només cal 
remetre'ns a alguns dels títols 
dels seus llibres publicats, 'Pro-
ducto interior muy bruto' o 'Cru-
entos ejemplares y otras micro-
ficciones', i fins i tot al propi nom 
del seu blog:  Grimas  y  leyen-
das. És la literatura un joc?
Per a mi, per descomptat que sí. Es-

criure és una activitat que em diver-

teix i amb la qual pretenc fer passar 

una bona estona als altres. Aquest 

objectiu lúdic és una de les raons 

per la qual amb freqüència trio el 

microrelat per a contar la història 

imaginada. És un dels gèneres més 

entremaliats, per dir-ho d'alguna 

manera, que existeix. Permet jugar 

amb les paraules i amb els lectors, 

experimentar amb la forma de la 

narració i en aquest terreny em tro-

bo molt a gust. Altres autors ente-

nen la literatura com una cosa més 

transcendent, com a eina de denún-

cia o d'exorcisme  dels seus propis 

fantasmes, cosa que em sembla 

molt bé també, només faltaria, però 

m'atrau poc.

I si parlem de jocs, sembla obli-
gat referir-nos als escacs. Vostè 
és jugador d'escacs i ha escrit lli-
bres amb títols molt significatius: 
'Mate en 30', 'Las  jugadas  in-
termedias' o 'Veinticuatro  mi-
niaturas rusas', i a més un dels 
relats de 'Los  extraños  casos' 
porta per títol 'El extraño  caso 
de los dos ajedrecistas'. Literatu-
ra i escacs, tenen alguna cosa a 
veure?
Bé, tant els escacs com la literatura 

són formes d'expressió que reque-

reixen un camp d'execució en blanc 

i negre, veritat? Bromes a part, amb 

el microrelat sí que veig molt clara 

la relació amb els escacs. Coincidi-

rem tots dos que el jugador d'escacs 

ha d'elaborar un pla en el seu joc 

que la pròpia partida li exigirà i que 

qualsevol imprecisió en l'ordre o en 

l'execució dels seus moviments el 

conduirà a la derrota. Amb el micro-

relat passa una cosa semblant, cal 

tenir clara l'estructura que tindrà la 

història abans de posar-se a escriu-

re-la, per breu que aquesta sigui, i 

triar amb molta cura cadascuna de 

les paraules. Una coma mal situada, 

un verb mal triat o un adjectiu de 

més pot arruïnar una bona idea.

I després està l'humor, sem-
pre present en els seus tex-
tos breus, o 'textículos', com 
prefereix definir-los el seu 
desvergonyit Sherlock. En el 
pròleg de la seva obra s'em-
fatitza que aquest llibre deixa 
«la  sensación  de que  uno  pue-
de  reírse  de  todo,  hasta  de 
uno  mismo.  Porque  todos  so-
mos  Holmes». És humor o és 
amor?
És humor. Jo soc un autor amb molt 

d'humor propi. Per a l'amor ja tenen 

vostès a Neruda i als cantautors amb 

“vocecita” trista i mirada absent.

Com que aquesta capçalera 
em permet ser políticament in-
correcte, vull posar-lo en un 
compromís. El seu gènere pre-
ferit, i on ha rebut importants 
reconeixements, és el microrelat 
que s'ha publicat en renome-
nades publicacions. Aleshores, 
estan de moda els microrelats? 
I permeti'm que sigui una mica 
impertinent: El fet de ser 'mi-
cro' fa que tots pensem que és 
un gènere fàcil i que qualsevol 
pot ajuntar quatre línies i ano-
menar-les microrelat o fins i tot 
literatura?
L'opinió més estesa és que sí, que el 

microrelat està de moda i que inter-

net, en general, i els blogs, en par-

ticular, han afavorit aquest “arreón”. 

No hi ha més que veure la quantitat 

de concursos de microrelats convo-

cats per programes de ràdio, diaris, 

biblioteques, per a pensar que això 

és així. Tanmateix, no serà tan cert 

quan, si donem un cop d'ull al nos-

tre voltant, aquells a qui veiem llegir 

en el transport públic o al parc sem-

pre tenen entre les mans novel·les 

històriques molt gruixudes, i mai un 

llibre de contes. I de microrelats ja ni 

parlar-ne.

Respecte a la seva pregunta imper-

tinent, li respondré també amb una 

pregunta, amb la intenció que com 

a líric de dilatada trajectòria que és, 

intueixo  compartirà. Qualsevol pot 

ajuntar quatre línies i anomenar-les 

poesia o fins i tot literatura?

D'acord, deixem-nos de  menu-
deses. Demà, en la presentació 
del seu llibre a la Ràpita l'acom-
panyarà Sergi Cambrils, que ha 
il·lustrat el seu llibre i que, se-
gons m'han informat, té un cert 
lligam amb la Ràpita. Què pot 

dir-nos sobre aquest tema?
Col·laborar amb Sergi és una de 

les majors alegries que m'ha do-

nat aquest llibre. Ja ens coneixíem 

d'abans, però aquest treball penso 

que ens ha enriquit a tots dos. És un 

artista plàstic fabulós, també un gran 

escriptor, però sobretot és un bon 

amic i un tipus molt divertit. Només 

per veure'l dibuixar en directe i xerrar 

una estona amb ell ja valdria la pena 

anar demà a la Pensió. A més, toca 

el bombardí a la banda de Peñíscola, 

què més seny li pot demanar a un 

ésser humà?

Així doncs, senyor  Vivancos, 
ens veiem demà a la Ràpita, 
però abans d'acabar l'entre-
vista no puc resistir-me. És que 
no puc.  Dorando  Pietri!!! Això 
m'ha arribat al cor. El gran Do-
rando  Pietri  apareix també en 
el seu llibre. Digui'ns qui és i per 
què l’ha convertit en personat-
ge.
I ja surt l'italià que Margaretto porta 

dins!!! Dorando Pietri és un dels ca-

meos de 'Los extraños casos'. Com 

ho són Phileas Fogg, Fu-Manchú o 

tots els personatges que va citar 

vostè anteriorment. En això el llibre 

s'assembla a aquelles pel·lícules de 

catàstrofes dels setanta i els vuitanta, 

plagades de velles glòries cinemato-

gràfiques tractant de sobreviure a un 

accident d'aviació, al naufragi d'un 

transatlàntic o a un colós en fla-

mes. Pietri em va servir com a excu-

sa per a situar l'inici d'un dels textos 

en l'ambaixada italiana de Londres. 

Va participar en la marató dels Jocs 

Olímpics de 1908 i va arribar a l'esta-

di, “dando tumbos”, exhaust i deshi-

dratat. Només va poder aconseguir 

arribar a la meta amb l'ajuda dels 

jutges i d'alguns espectadors, entre 

els quals es trobava  Arthur  Conan 

Doyle. I per això va ser desqualificat, 

clar. A mi em sembla un personatge 

entranyable, que ha passat a la His-

tòria en la seva qualitat de perdedor, 

cosa que em resulta fascinant. Per-

què és falsa la cèlebre sentència es-

portiva segons la qual tothom recor-

da al campió i ningú es recorda del 

segon. Falsa com la falsa moneda, 

falsa com l'esport en si mateix. Però 

aquesta és una altra història.
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