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Florette duplica la producció
i els llocs de feina

a la planta ebrenca
L’empresa estudia implantar el model propi de 

producció i comprar terrenys per produir la 
matèria primera a la zona
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« « Hem perdutHem perdut
un altre llençolun altre llençol  »»
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LA SEDUCCIÓ DEL PODER
Hi ha molts líders polítics 

que utilitzen les 3P com 
a estratègia de seducció 
del poder: Populisme, 
polarització i postveritat. 
Així aconsegueixen les 
autocràcies el consens. Com 
sabem, una autocràcia és 
una forma de govern en què 
el poder polític és ostentat 
per una sola persona, seria 
sinònim de despotisme, 
tirania o dictadura, l'oposat 
a una oligarquia, el govern 
d'una minoria o petit grup, 
i democràcia, govern de la 
majoria, el poble.
En ple segle XXI, el Parlament 
Europeu ha qualificat l'Hongria 
de Viktor Orbán d'"autocràcia 
electoral". Una classificació en 
la qual entrarien molts altres 
països, dispersos pels diferents 
continents: Veneçuela d'Hu-
go Chávez, Filipines de Rodrigo 
Duterte, Índia de Narendra Modi, 
Brasil de Jair Bolsonaro, El Sal-
vador de Nayib Bukele, Turquia 
de Recep Tayyip Erdogan, Egipte 
d'Abdel  Fattah  al-Sissi  i, segons 
per qui, fins i tot els Estats Units 
de Donald Trump.  Estos  Líders 
no convencionals, van observar 
la decadència del poder tradi-
cional i van entendre que un 
enfocament radicalment nou 
podria obrir la porta a oportu-

nitats no aprofitades a través de 
l'estratègia de les 3P: populisme, 
polarització i postveritat. Com 
estem pràcticament en portes 
de les eleccions, comentàrem 
les autocràcies, però electorals, 
perquè formen una categoria 
política que fa temps que des-
perta la curiositat i fins i tot la 
preocupació dels analistes. Va 
ser amb l'arribada de Trump a la 
Casa Blanca que va començar 
tot? O potser amb líders com 
al-Sissi o Putin que van sentir la 
necessitat de demostrar haver 
guanyat unes eleccions ober-
tament simulades per demos-
trar que és el poble qui els ha 
escollit? Per ells, l'estratègia de 
les 3P és perfecta per dur a ter-
me el seu pla criminal contra la 
democràcia. Això és del tot dra-
màtic perquè les societats lliures 
d'arreu del món s'enfronten a un 
nou enemic implacable. És un 
enemic que no té ni exèrcits ni 
flotes; no prové de cap país que 

EDITORIAL

es pugui localitzar en un mapa. 
Està a tot arreu i enlloc alhora, 
perquè no és allà fora, sinó aquí 
dins. En lloc d'amenaçar les so-
cietats amb la destrucció des de 
fora, com van fer els nazis i els 
soviètics, aquest enemic les està 
sacsejant des de dins. I quin és 
aquest nou enemic que posa en 
perill la nostra llibertat, la nostra 
prosperitat i fins i tot la nostra 
supervivència com a societats 
democràtiques? La resposta és 
el poder, en una nova forma 
maligna: el populisme, un ins-
trument de conquesta i exercici 
del poder extremadament ver-
sàtil, que pot funcionar en els 
més diversos contextos i que 
pot ser compatit amb qualse-
vol ideologia de govern, i fins i 
tot sense ideologia. Certament, 
"Il Cavaliere" Silvio Berlusconi va 
ser un precursor del populisme 
i també de la tècnica del "fan-
dom", la transformació dels par-
tidaris polítics en fans, segons la 

pràctica derivada de la televisió 
que Donald Trump també va 
utilitzar. La polarització, en can-
vi, consisteix a demonitzar els 
opositors polítics i a insistir en 
temes que divideixen el país. Un 
vell enfocament marxista que 
consisteix a "aguditzar les con-
tradiccions", i que avui ha de-
mostrat la seva eficàcia. Encara 
que avui en dia és emprat prin-
cipalment pels polítics de dre-
tes, com va passar a França amb 
Le Pen i a Itàlia amb la darrera 
campanya electoral. Finalment, 
l'últim ingredient i el més recent, 
és la postveritat, on no es tracta 
tant de fer passar les mentides 
com a veritats, sinó de desdi-
buixar les línies fins al punt que 
se'ns fa difícil distingir la veritat 
de la mentida.
Podríem resumir-ho de la se-
güent manera. Els populistes de 
la postveritat poden prometre 
lliurement als seus partidaris so-
lucions indolores i immediates 
que reviven esperances i aixe-
quen expectatives. Una faula 
tòxica que fins ara ha funcionat 
i els ha portat al poder. Mentre 
que els demòcrates semblen 
proposar idees abstractes, com 
l'estat de dret, la llibertat d'idees 
i d'expressió... En definitiva, tot 
allò que atreu aquelles persones 
que no tenen problemes per 
cobrir les seves necessitats di-
àries. Així va guanyar Viktor Or-
bán que governa Hongria, una 
"autocràcia electoral". I això és 
tot menys un bon auguri per a 
aquells que creuen en els valors 
de la democràcia.

La tercera setmana de no-
vembre se celebra l’aniver-
sari de la constitució de la 
UNESCO. Que, com sabeu, 

vetlla per la Pau Mundial tre-
ballant per la cooperació in-
ternacional en l’àmbit edu-
catiu, cultural, científic i de 

comunicació.
Amb aquest motiu, l’Asso-
ciació d’Amigues i Amics de 
Tortosa per a la UNESCO 
farà un acte dijous dia 17 de 
Novembre, a les 18h, a la 
sala d’actes de la Cambra de 
Comerç de Tortosa.
Amb el lema “Cultura de Pau” 
es parlarà de la necessitat de 
fomentar la Pau al món des-
tacant la figura de Federico 
Mayor Zaragoza com una de 
les persones que ha treballat 
per aconseguir-la.
A continuació hi haurà una 
visita guiada al llegat de 
Federico Mayor Zarago-
za. Aquest va ser donat a la 
ciutat l’any 2.000 i  forma 
part de l’herència cultural 
viscuda per Federico Mayor 
durant els 12 anys que va 
ocupar el càrrec de Direc-
tor General de la UNESCO 
(1987-1999). En el seus viat-
ges va rebre molts obsequis i 
és just aquí on podem apre-
ciar part d’aquestes vivèn-
cies en més de 200 obres i 
3.000 llibres .
També es podrà visitar la 
Casa Brunet.

CULTURA DE PAU  Fe d’errata

La data de l’edició 1113 
del Més Ebre on figurava 

l’EDICTE: 
Del 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.

No era 4 d’octubre. 
La data correcta DE 

L’EDICIÓ 1113 és 4 de 
NOVEMBRE.

!
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Tot i que sigui una mesura 
temporal, les Terres de l’Ebre 
es queden sense cap via ràpi-
da amb el tram de 100 km/h.  
“Com ens queixem que hi ha 
camions a l’AP-7 si tenen pro-
hibit circular per les carrete-
res Nacionals des del 2018”, 
ha recordat Llorenç Navarro, 
portaveu de la plataforma veï-
nal Mai Més Peatges. “La culpa 
la tenen els qui ahir feien una 
roda de premsa i treballen 
conjuntament per arribar a la 
vinyeta i que es torni a priva-
titzar la via”. Navarro rebutja 
que la reducció de la velo-
citat a l’autopista ebrenca es 
justifiqui amb la sinistralitat i 
ha recordat que la mortalitat 
s’ha reduït un 11%. “La lectura 
que fem és que hi ha hagut 23 
morts en la via més transitada 
del país. Cal que analitzin què 
ha passat. A Barcelona han 
mort 22 motoristes i vianants 
amb un límit de velocitat de 
40 km/h”, ha apuntat. A la ve-
gada, el portaveu de la plata-
forma ha indicat que al tram 
de pagament de la C-32 no 
s’ha plantejat cap mesura de 
reducció de la velocitat com 
a l’AP-7.

Alcaldes i entitats lamenten que la reducció de velocitat 
en un tram de l’AP-7 deixa l’Ebre sense via ràpida

Les Terres de l’Ebre han rebut 
amb indignació la decisió de 
reduir la velocitat a 100 km/h al 
tram de l’autopista AP-7 entre 
l’Ampolla i Calafat (Baix Ebre). 
L’AP-7 és l’única via ràpida del 
territori, després que es limités 
la velocitat, es construïssin ro-
tondes a cada poble i es fixés 
doble línia contínua en tot el 
tram ebrenc de l’N-340. Alerten 
que sense inversió en aquesta 
secció, l’Ebre es convertirà en 
un coll d’ampolla del Corredor 
del Mediterrani i pot desanimar 
el bon moment industrial, per 
exemple, del polígon Catalunya 
Sud, a tocar de l’AP-7. Des de la 
plataforma veïnal Mai Més Pe-
atges, el portaveu, Llorenç Na-
varro, adverteix que la mesura 
amaga intencions per justificar 
una nova privatització de la via 
o la implantació de l’impost de 
la vinyeta. Els alcaldes de l’Am-
polla i l’Ametlla de Mar, els dos 
municipis del tram en què s’ha 

decidit reduir la velocitat de 
l’AP-7, han recordat al govern 
espanyol que aquesta no és la 
solució per descongestionar el 
trànsit a la via. “La solució està a 
invertir en infraestructures, fer 
l’A-7 i si l’autovia ha sortit de 
les agendes actuals, que facin 
el tercer carril i que tinguin en 
compte que caldran barreres 
acústiques perquè creua diver-

ACTUALITAT

sos nuclis habitats”, ha defensat 
Jordi Gaseni alcalde de l’Amet-
lla de Mar. També ha afegit a 
les peticions que l’accés des de 
l’autopista a l’actual autovia, a 
l’Hospital de l’Infant, es pugui 
fer “de forma contínua i sense 
grans desplaçaments com ara”.
“Ens deixen com estàvem a la 
dictadura”, ha denunciat Na-
varro. "Estan destrossant les 

dues vies del Corredor del Me-
diterrani que tenim”, ha afegit. 
Aquesta mesura, per a l’alcal-
de de l’Ametlla de Mar, “cons-
tata que hi ha territoris al país 
que van a diferents velocitats”. 
“No ho podem comportar”, ha 
afegit. De fet, els alcaldes te-
mem que les noves implanta-
cions industrials, i sobretot les 
futures, es vegin perjudicades 
per aquesta decisió del govern 
espanyol. “Hem perdut un al-
tre llençol”, ha lamentat Jordi 
Gaseni. (ACN)

Reclamen 
inversions per 

descongestionar el 
trànsit a l’autopista i 
rebutgen l’argument 

de l’augment de 
sinistralitat

Mesura 
temporal

L’empresa Florette ha doblat 
la producció i els llocs de fei-
na de la seva planta ebrenca, 
l’única a Catalunya, quan fa 
poc més d’un any de la posa-
da en marxa de fàbrica. Amb 
l’última ampliació, ja disposa 
de 6.300 metres quadrats, 
dona 130 llocs de feina i pro-
dueix 24 milions de bosses 
anuals. La companyia navar-
resa ha destacat que treballa 
amb empreses de serveis de 
la zona, que ofereix contrac-
tació directa i de qualitat i 
ha avançat que no descarta 
desplegar el seu model de 
producció de matèria prime-
ra. “Hi ha un projecte incipi-
ent que es treballa per tenir 
col·laboradors i camps pro-
pis de conreu a la zona”, ha 
explicat Àlex Astruc, director 
del centre de producció de 
Florette a les Terres de l’Ebre. 
Com ha contat Astruc, direc-
tor de la planta ebrenca de 
Florette, l’empresa compta 
amb 1.800 col·laboradors per 
abastir-se de matèria prime-
ra i portar cada dia 750.000 
bosses d’amanida i verdura 

Florette dobla la producció i els llocs de feina a la planta 
ebrenca, en poc més d’un any de la posada en marxa

al mercat. Ho fa amb un “mo-
del d’integració” amb el qual 
el 70% del producte que fan 
servir prové de camps de con-
reu propis o de col·laboradors, 
terrenys que gestiona la divisió 
agrícola de l’empresa. Florette 
estudia implantar aquest mo-
del a les Terres de l’Ebre, so-
bretot a la plana deltaica, on 
encara no compra producte 
agrícola, i podria fer-ho a tra-

vés dels diferents “models le-
gals de gestió” amb els quals 
pot coordinar-se amb els pro-
pietaris dels camps de cultiu o 
els arrendataris, però fent de 
gestor dels camps i la produc-
ció.
Florette ha destacat que treba-
lla amb empreses de serveis de 
la zona i que ofereix contracta-
ció directa i de qualitat. Astruc 
també ha remarcat que col·la-

Borràs, Subdelegat del Go-
vern a Tarragona, Xavier Royo, 
Alcalde de l’Aldea, Meritxell 
Roigé, Alcaldessa de Tortosa, 
i la Diputada al Parlament de 
Catalunya Irene Negre. 
L’Alcalde de l’Aldea Xavier 
Royo ha manifestat que “es-
tem molts contents tant per 
l’arribada de Florette i altres 
empreses al nostre polígon, 
com per la consolidació del  
seu centre, que avui estem 
celebrant aquí. Florette ha 
fet un efecte crida per la im-
plantació de noves indústri-
es al polígon Catalunya Sud, 
que avui per avui és i serà 
un dels  grans motors eco-
nòmics que tenim al nostre 
territori. A efecte local des 
de l’arribada de Florette, l’Al-
dea es va veure incrementa-
da d’una manera molt potent 
l’activitat econòmica, al ser 
la població més propera a la 
indústria, donem servei als 
treballadors i treballadores 
de la planta i del polígon”. 
Florette Terres de l’Ebre ha 
duplicat el seu volum de pro-
ducció, arribant a les 6.000 
tones de vegetals l’any. La 
industria que comptava amb 
una parcel·la de 49.000 m2, 
s’ha ampliat en 650 m2 ocu-
pant en l’actualitat un  total 
de 6300 m2.

boren amb entitats del territo-
ri com les fundacions Gentis i 
Diagrama per donar oportuni-
tats laborals i formació a per-
sones amb discapacitat. L’acte 
de presentació ha tingut lloc al 
propi centre de Florette Terres 
de l’Ebre i ha comptat també, 
entre altres, amb la presència 
d’Albert Castellanos, Secreta-
ri d’Empresa i Competitivitat 
de la Generalitat, Joan Sabaté 
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La Reial Arxiconfraria de Nos-
tra Senyora de la Cinta de Tor-
tosa ha renovat la seva junta 
de govern coincidint amb la 
Missa Dominica del mes de 
novembre, escollint a Joaquin 
del Pino Homedes com a nou 
primer majordom, una elecció 
que es va fer com sempre pel  
tradicional sistema d’insacu-
lació entre tots els candidats. 
Del Pino, que substitueix en 
el càrrec a Joan Bonfill, va dir 
durant la seva presentació a  la 

Joaquin del Pino, escollit 
Primer Majordom de 

l’Arxiconfraria de la Cinta

Real Capella de la Cinta de la  
Catedral de Tortosa, que per 
ell era “un orgull i  un privi-
legi”, al temps que recordava 
que la història de les ciutats es 
un compendi de moltes apor-
tacions, fets, activitats, i acci-
ons de famílies, agrupacions, 
gremis i confraries, “i m’atrevi-
ria a dir, que a Tortosa els més 
de 400 anys de l’Arxiconfraria 
han suposat l’aportació i el lle-
gat religiós i cultural més gran 
de la seva història”. 

L’alcaldessa remarca que el govern seguirà treballant 
per a crear la llar d’infants municipal al nucli urbà

El govern de Tortosa manté la 
voluntat de crear una llar d’in-
fants municipal al nucli urbà 
de Tortosa amb vista al pròxim 
curs. Ho fa, malgrat que durant 
el ple ordinari de dilluns quatre 
grups municipals de l’oposició 
(Movem Tortosa, ERC, Ciu-
tadans i la CUP) van votar en 
contra d’iniciar la creació d’una 
comissió tècnica per a estudi-
ar-ne la viabilitat. Així ho ha 
assenyalat l’alcaldessa, Merit-
xell Roigé, que ha manifestat 
que el govern seguirà duent a 
terme les passes necessàries 
per a establir este servei. Roigé 
ha recordat que, este curs, el 
govern municipal ja havia creat 
les llars d’infants públiques als 
nuclis dels Reguers i Vinallop, 
que s’han unit a les existents 
als pobles de Jesús, Bítem i 
Campredó. A més, ha assenya-
lat que “ara es presenta una 
situació que facilita constituir 

una llar d’infants municipal al 
nucli urbà, una situació que 
abans no existia”, ha apuntat, 
ja que el fet de poder disposar 
de places finançades al 100% 
per la Generalitat per als en-
senyaments de P2, i segons es 
preveu també a P1 en pròxims 
cursos, permeten poder posar 
en marxa el servei d’una ma-
nera molt més fàcil. “L’oposi-
ció mira de rentar-se la cara 
dient que han votat en contra 
perquè volen més transparèn-
cia. Precisament, jo mateixa 
els hi vaig explicar els detalls 
en junta de portaveus setma-
nes enrere, i des de llavors 
ningú m’havia mostrat cap re-
cel ni m’havia demanat que la 
comissió tècnica tingués una 
composició o una altra. Han 
preferit posar-se d’acord i es-
perar al ple per a tombar una 
nova proposta del govern. Una 
vegada més, han volgut posar 

POLÍTICA

bastons a les rodes per a blo-
quejar i impedir que el govern 
puga governar, tot i que a qui 
perjudiquen són a les famílies 
amb infants en edat d’esco-
larització en llar d’infants. La 
resta de grups s’han deixat en-
comanar de les ganes d’entor-
pir que en tot moment practi-
ca el grup que sempre ho vota 
‘no’ a tot”, ha lamentat l’alcal-
dessa.

Roigé rebutja el 
bloqueig provocat pel 
vot negatiu de quatre 

grups municipals a 
l’oposició i recorda 

que la decisió passa 
per la comissió 
política i pel ple

Del 18 al 20 de novembre,
  torna Ebreokasió

El pavelló firal de Remolins 
recupera la fira del vehicle 
d’ocasió de Tortosa, Ebre-
okasió. Ebreokasió torna amb 
molta més força ja que preveu 
exposar més de 300 vehicles 
en un espai de 7.000 metres 
quadrats de superfície, repar-
tits entre l’interior i l’exterior 

Una vegada ja es disposa 
dels terrenys, l’Ajuntament 
prosseguirà la tramitació 
per poder redactar el pro-
jecte i, posteriorment, lici-
tar i executar les obres de 
construcció. L’operació per 
l’adquisició va començar 
fa més de 4 anys i que s’ha 
pogut formalitzar ara. “Com 
que el POUM ja preveia que 
esta zona a Jesús havia de 
ser d’equipaments, nosaltres 
sempre havíem previst que 
servís per a acollir la nova 
pista”, ha dit l’alcaldessa, 
Meritxell Roigé.

Tortosa ja ha fet efectiva 
l’adquisició dels terrenys que 
acolliran la nova pista d’atle-
tisme del municipi. 
Esta setmana ha fet el paga-
ment per a l’expropiació dels 
terrenys, que tenen un preu 
de 517.500 euros. 
El solar està situat al poble 
de Jesús, just al costat de 
les actuals instal·lacions del 
WIN Jesús. Ocupen una su-
perfície de gairebé 44.000 
metres quadrats que s’este-
nen des de la carretera que 
uneix Jesús i Roquetes fins 
al canal de la dreta de l’Ebre. 

del pavelló. Entre els vehicles 
que estaran a la venda n’hi ha 
de segona mà i també de qui-
lòmetre zero i de gerència. 
També s’ampliarà la zona des-
tinada a sectors com els de les 
autocaravanes, les autoesco-
les o els productes de neteja 
per a vehicles.

PLE MUNICIPAL
El que sí que va prosperar al 
Ple va ser l’aprovació inicial 
de la modificació puntual del 
POUM, relativa a l’antiga 
escola de Sant Josep, al Rastre. 
Es tracta d’un canvi que ha de 
permetre enderrocar la part 
d’aules dels Josepets situades 
a tocar del carrer Callao, que 
actualment presenten un estat 
de ruïna. En el seu lloc es pro-
jecta la construcció d’un pave-
lló poliesportiu, que supose un 
impuls de l’activitat al barri per 
tal de contribuir a la seua recu-
peració. Hi van votar a favor els 
grups de Junts, Esquerra i PSC, 
mentre que la resta de grups 
municipals s’hi van abstindre. 
El plenari va començar prenent 
en consideració la renúncia 
d’Enric Roig a la seua acta de 
regidor de l’Ajuntament, anun-
ciada setmanes enrera. Pel que 
fa a l’apartat de mocions dels 
grups municipals, es va aprovar 
per unanimitat la proposta 
presentada per Movem, per fer 
una ciutat més inclusiva vers al 
col·lectiu Trastorn de l’Espectre 
Autista. També es van aprovar 
la moció conjunta de Movem 
i Esquerra per a la modificació 
de les ordenances fiscals, o 
la proposta d’Esquerra per 
reconèixer i fer un desgreuge 
a les víctimes del franquisme. 
També va prosperar la moció 
de la CUP per a la millora de la 
percepció de seguretat de les 
dones a la ciutat. En canvi, no 
van comptar amb els vots su-
ficients les mocions de la CUP, 
per tal que els representants 
polítics de l’Ajuntament no 
participen com a representants 
públics als actes religiosos; i les 
dos de Ciutadans, per demanar 
la millora i ampliació dels parcs 
infantils i per la implantació 
d’un pla de xoc de minimització 
de les incidències en l’enllume-
nat públic.

JORNADES DEL 
PATRIMONI 
LITERARI
Del 14 al 19 de novembre, la 
biblioteca Marcel·lí Domingo 
abordarà la importància histò-
rica del ‘Llibre de les Costums 
de Tortosa’, en les octaves 
jornades del Patrimoni Literari 
Ebrenc, que se centren en este 
codi jurídic, el primer que va 
ser escrit en català, del qual 
enguany se’n commemoren els 
750 anys de la compilació.

L’Ajuntament adquireix els terrenys 
per la nova pista d’atletisme, al 

costat del WIN Jesús
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TU FAS AMPOSTA!
De l’11 de novembre a l’11 de 
desembre, les persones ma-
jors de 16 anys empadrona-
des a Amposta (o que ho han 
estat en els últims 5 anys) 
podran escollir on invertir 
200.000 euros del pressu-
post del 2022. El procés de 
pressupostos participatius 
Tu fas Amposta! arriba així 
a la fase de votació, amb 92 
propostes vàlides de les més 
de 130 que es van presentar 
durant l’estiu. La votació 
enguany es farà de forma 
telemàtica (a tufas.amposta.
cat), però també amb punts 
de votació presencials fixes 
(als baixos de l’Ajuntament, 
Lo Sindicat, el Casal Cívic Ruiz 
Salgado i la piscina municipal) 
i un punt mòbil de votació 
que recorrerà els diferents 
barris durant el mes que duri 
la votació. Podran votar les 
veïnes i veïns d’Amposta ma-
jors 16 anys, empadronades 
a la ciutat en els últims cinc 
anys. En cada votació s’haurà 
de votar tres propostes, una 
de les quals haurà de ser 
obligatòriament d’un barri 
diferent.

L’antiga Llar del Jubilats, 
cedida a Creu Roja

L’alcalde d’Amposta Adam 
Tomàs, en qualitat de Presi-
dent del Patronat de la Fuss-
mont, i la presidenta de Creu 
Roja Amposta, Tere Reche, 
acompanyats del president 
provincial de Creu Roja, Ra-
mon Grau, i el voluntariat de 
l’entitat, han signat el conveni 
de cessió de l’antiga Llar de 
Jubilats situada al carrer Cer-
vantes, 58 d’Amposta. Amb la 
cessió d’aquest espai es dona 
compliment al compromís 
del govern amb Creu Roja de 
dotar-los d’una seu on poder 
desenvolupar les activitats 

ACTUALITAT

socials que es treballen de 
forma conjunta amb Serveis 
Socials de l’Ajuntament.
La nova seu de Creu Roja té 
una superfície de 436 me-
tres quadrats distribuïts en 
planta baixa i planta primera 
i disposa de despatxos i sales 
que permetran incrementar 
el suport a programes tant 
importants com el projec-
te d’igualtat d’oportunitats 
amb infants i joves “reforç 
i esforç” per contribuir a la 
millora de les competències 
educatives. El conveni pre-
veu la cessió durant 20 anys.

OBRES
Millora 
d’espais verds 
a l’avinguda 
Catalunya
Millorar els triangles verds de 
l’avinguda Catalunya així com 
solucionar diferents proble-
mes de manteniment. Aquest 
és el principal objectiu de les 
obres de millora d’aquest es-
pai, que han començat aques-
ta setmana. A més de dignificar 
l’espai, les obres també volen 
millorar la infiltració de l’aigua 
de pluja al sòl, disminuir l’es-
correntia eliminant els pen-
dents del parterre, substituir la 
gespa per altres espècies amb 
un requeriment hídric menor 
i més sostenibles, augmentar 
la cobertura verda i florida del 
parterre amb diferents espèci-
es i de diferents volums a dife-
rents alçades. Segons l’alcalde, 
Adam Tomàs, per primer cop es 
fan projectes de les zones ver-
des tenint en compte criteris de 
futur.

Renovació de 
la xarxa de 
serveis del 
Grau
La junta de Govern local de di-
lluns 7 de novembre ha apro-
vat inicialment el projecte “Re-
novació de Serveis Mínims al 
Barri del Grau” amb un pressu-
post de gairebé 1 milió d’euros
El projecte, que està en expo-
sició pública, preveu la substi-
tució i retirada de la xarxa de 
clavegueram existent i de to-
tes les escomeses, instal·lació 
de nova xarxa separativa d’ai-
gües pluvials i connexió de les 
baixants de les cobertes dels 
immobles, substitució i retira-
da de la xarxa d’aigua potable 
existent. Pel que fa a pavimen-
tació, els carrers afectats es 
reurbanitzen amb configura-
ció de plataforma única prio-
ritzant la circulació de vianants 
davant la circulació de vehi-
cles i eliminant també barreres 
arquitectòniques.
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Els Mossos d’Esquadra van de-
tenir tres homes, de 24, 25 i 44 
anys, com a presumptes au-
tors del robatori de 500 quilos 
de garrofes de l’interior d’un 
magatzem situat en una finca 
agrícola de l’Ametlla de Mar. 
Els fets van tenir lloc el passat 
dia 29 d’octubre, quan el pro-
pietari va denunciar la sostrac-
ció del fruit. Segons va relatar, 
feia tres dies que un vehicle 
ocupat per tres desconeguts 
rondava la zona i que en tres 
ocasions els havia localitzat a 
l’interior de la finca, d’on mar-
xaven quan eren detectats. 
En una d’aquestes ocasions, 
el denunciant va comprovar 
que li havien forçat la porta del 
magatzem i li havien sostret 
500 quilos de garrofes que hi 
tenia emmagatzemades. La 
investigació dels fets denun-
ciats va permetre els mossos 
localitzar i detenir els tres pre-
sumptes autors del robatori. 
Els arrestats van quedar en lli-
bertat després de declarar i es-
tan pendents de comparèixer 
davant l’autoritat judicial. (La 
Cala Ràdio)

DELTA DE L’EBRE Tres detinguts 
per robar 500 

quilos garrofes

Agents del SEPRONA de la 
Guàrdia Civil han rescatat 
25 gossos en una finca pri-
vada de Camarles, 12 dels 
quals eren cadells lactants. 
Els animals vivien en males 
condicions sanitàries i higi-
èniques, desnodrits i sense 
control veterinari. No tenien 
prou aigua ni menjar i alguns 
presentaven símptomes de 
desenvolupar malalties per 
falta de cura. La Guàrdia Ci-
vil ha intervingut els gossos 
i els ha posat en mans de 
l’associació ARCA, a Aldover. 
El seu propietari presentava 
símptomes de patir el cone-
gut com a síndrome de Noè, 
un trastorn pel qual s’acullen 
més animals de companyia 
dels que poden cuidar. 
Els agents van contactar amb 
els serveis socials de Camar-
les i es va donar atenció psi-
cològica a l’home durant el 
comís dels animals. (ACN)

La Guàrdia Civil 
rescata 

25 gossos

CAMARLESCONSELL COMARCAL

El president del Consell Co-
marcal del Baix Ebre, Xavier 
Faura, ha presentat al Con-
sell d’Alcaldes l’esborrany del 
pressupost comarcal 2023, 
que serà de 23,6 milions d’eu-
ros, per tal que els batlles fa-
cin les aportacions que consi-
deren adients.
El pressupost també s’ha tras-
lladat als grups de l’oposició 
de l’ens comarcal amb l’ob-
jectiu de consensuar-lo abans 
de plantejar la seua aprovació 
al ple, el pròxim 25 de novem-
bre.
Pel que fa al capítol d’in-
versions, la previsió és d’un 
pressupost d’inversions de 
2,3 milions d’euros i entre les 
actuacions previstes hi ha di-
verses actuacions en matèria 
de sanejament, com ara el 
projecte de l’EDAR de l’Alma-
drava de l’Ametlla de Mar i la 
remodelació de la de Tivenys. 
També s’adquirirà un vehicle 
pel servei de transport adap-

Faura presenta l’esborrany 
del pressupost comarcal 2023

tat i un vehicle elèctric pels 
desplaçaments dels treballa-
dors del Consell per prestar 
els serveis a la comarca de 
manera més sostenible (actu-
alment, el Consell ja disposa 
de dos vehicles elèctrics).
Al pressupost de la corporació 
comarcal s’ha d’afegir el pres-
supost del COPATE, que serà 
de 19,7 milions d’euros; de la 
societat Baix Ebre Innova, que 
serà de 306.974,01 euros i el 
del Consorci pel Desenvolu-
pament del Baix Ebre i Mont-
sià (BEMO), de 202.388,14 eu-
ros.
Durant el Consell d’Alcaldes 
del Baix Ebre també s’ha pre-
sentat el programa d’actua-
ció comarcal 2023-2026; els 
costos dels residus pel 2023 i 
l’oficina comarcal de transició 
energètica.

L’AMETLLA

Acció Climàtica reforçarà les guardes de 
protecció de les basses a principis d’any

Serà de 23,6 milions

El departament licita 
les obres a tres 

llacunes amb un 
pressupost d’uns 

quatre MEUR

Acció Climàtica preveu iniciar a 
principis de l’any vinent les obres 
de reforç de les basses del del-
ta de l’Ebre. El departament ha 
tret a licitació els treballs als ma-
lacons que rodegen les llacunes 
de l’Encanyissada, la Tancada i el 
Canal Vell, per valor d’uns qua-
tre milions d’euros. L’adjudicació 
es preveu resoldre al desembre. 
Les guardes de protecció tindran 
1,20 metres d’altura sobre el ni-
vell del mar i una amplada de 4 
metres. Es preveu que les obres 
comprenguin 52 quilòmetres, 
tant de les basses com dels ca-
nals de connexió amb el mar. Es 
mobilitzaran 122.000 metres cú-
bics de sorra i sediments de les 
mateixes basses i canals.
Aquesta infraestructura ha d’anar 
lligada a les guardes de protec-
ció dels Alfacs i el Fangar per 
assegurar “totalment i completa-
ment” que no entri aigua salada 
als arrossars amb els temporals i 

l’augment del nivell del mar. Els 
camps que envolten les llacunes 
del Delta es troben, en alguns 
casos, entre 10 i 20 centímetres 
per sota del nivell del mar. El dis-
seny del projecte s’ha fet en col-
laboració amb les comunitats de 
Regants de la Dreta i l’Esquerra, 

la Confraria de Sant Pere, la Fe-
deració de Caça i el Parc Natural 
del Delta de l’Ebre. Es tindran en 
compte els períodes de nidifica-
ció de les aus i no es faran tre-
balls durant aquestes fases per 
evitar afectacions en la fauna.
Foto: Territori Rural

Mèdiques (SEM) es van adre-
çar a l’indret i van comprovar 
que l’accidentat havia sofert 
lesions lleu. També van veu-
re que presentava símptomes 
d’estar sota la influència de 
begudes alcohòliques.
Un cop assistit pels efectius 
del SEM els Mossos van sot-
metre l’individu a les proves 
de detecció de begudes alco-
hòliques. Segons la policia, el 
resultat va ser de 0,97 mil·li-
grams d’alcohol per litre d’aire 
expirat, taxa que gairebé qua-
druplica la màxima permesa, 
de 0,25.

Multen un home que es va 
accidentar a l’N-340 amb un patinet 

elèctric conduint ebri

Un home de 50 anys ha es-
tat multat després d’acciden-
tar-se al quilòmetre 1.115,6 de 
la carretera N-340, en terme 
municipal de l’Ametlla, men-
tre conduïa en estat d’embri-
aguesa un patinet elèctric. Els 
fets van tenir lloc dissabte 5 
de novembre cap a dos quarts 
de set de la tarda. El telèfon 
d’emergències 112 va rebre 
un avís segons el qual hi havia 
una persona a terra en aquest 
punt de la carretera N-340, 
aparentment inconscient. 
Mossos, Bombers i efectius 
del Sistema d’Emergències 
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L'ALDEA

El dissabte 19 de novembre, 
l’Ampolla tornarà a gaudir 
d’una nit de germanor amb el 
sopar popular de la Festa de la 
Segregació. Com és tradició, el 
sopar tindrà lloc al Casal Mu-
nicipal i cadascú es portarà el 
seu menjar. Tot seguit, hi haurà 
ball amb l’orquestra Pensylva-
nia; la festa continuarà a partir 
de les 3 de la matinada amb 
una sessió de música amb el 
Dj. Nex.
L’entrada és gratuïta, però és 
imprescindible presentar el ti-
quet per accedir al recinte. Les 
entrades es poden adquirir a 
l’Ajuntament fins al dijous 17 
de novembre.
Enguany, també es pot com-
prar per 1 euro un tiquet per 
col·laborar amb la iniciativa del 
‘Pastisset solidari’. Tots els fons 
recaptats aniran destinats a La 
Marató de TV3 d’aquest any. 
Aquests tiquets solidaris també 
es poden comprar al mateix 
Ajuntament.

Festa de la 
Segregació

L’AMPOLLA

Aleix Vallespí. La cursa tanca-
rà el pròxim diumenge dia 20 
el circuit ebrenc de curses de 
muntanya, que procedirà el 
següent dia 2 de desembre a 
fer l’entrega de premis.
Cada any es recapten diners 
a través de tallers, activitats o 
venda de productes fets a mà 
que aniran íntegrament desti-
nats a la lluita contra el càncer 
de les comarques de Tarrago-
na i de les Terres de l’Ebre.

L’Ajuntament de l’Ampolla 
congelarà els impostos i les 
taxes municipals per a l’any 
2023 i mantindrà totes les bo-
nificacions i reduccions apli-
cades darrerament. El govern 
local ha decidit no augmentar 
la pressió fiscal sobre la ciu-
tadania, tenint en compte les 
elevades xifres en les quals se 
situa la inflació. En el marc de 
la transició energètica, recent-
ment s’ha aprovat la modifica-
ció de l’ordenança fiscal regu-
ladora de l’Impost sobre béns 
immobles i la taxa de l’orde-
nança fiscal sobre l’ICIO amb 
relació als sistemes d’aprofita-
ment tèrmic i plaques solars, 
amb l’objectiu de promou-
re l’ús d’energia neta entre la 
ciutadania. Concretament, la 
modificació de la taxa de l’IBI 
consisteix en una bonificació 
d’un 30% durant quatre anys 
per a tots aquells habitatges 
i locals comercials que op-
tin per la instal·lació d’aquests 
sistemes per tal d’abastir-se 

L’Ajuntament congela els tributs 
municipals per a l’any 2023

d’energia renovable. Les co-
munitats de veïns que optin 
per aquestes instal·lacions per 
cobrir les necessitats de les 
zones comunes tindran una 
bonificació del 3% per a cada 
veí de la comunitat. Pel que fa 
a l’ICIO, es bonificarà el 95% 
de la taxa que grava el permís 
d’obres (ICIO) per a fer la instal-
lació d’aquests elements. “Som 
conscients que l’increment de 
costos que estem vivint també 
afectarà l’administració local, 
però volem estar al costat de 
la ciutadania i per això creiem 
que la millor decisió és no in-
crementar la pressió fiscal als 
veïns i veïnes de l’Ampolla, ja 
que la situació econòmica de 
moltes famílies pot ser com-
plicada”, explica Francesc Ara-
sa, alcalde de l’Ampolla.

BENIFALLET

Lo pastisset celebra el pròxim 
diumenge dia 20 de novembre 
11a edició de la seua popular 
cursa de muntanya, després 
de més de dos anys d’inactivi-
tat a causa de la pandèmia de 
la covid. Una cursa que torna 
renovada i amb moltes ganes 
de poder-se celebrar, ja que 
reuneix totes les característi-
ques per ser una cursa única: 
promoció de l’activitat física, 
respecte del medi ambient, re-
valoració de la serra de Cardo 
i del terme de Benifallet i una 
clara aposta per la solidaritat 
amb la versió del “Pastisset So-
lidari”. 
“Lo pastisset té un fort prota-
gonista: la serra de Cardo. Un 
espai que és increïblement bo-
nic i paisatgístic i que compta 
amb molts racons meravello-
sos. A banda, té moltes rutes 
de muntanya que són espec-
taculars i que molta gent des-
coneix; és per aquest motiu 
que ho volem posar en valor”, 
explica el director de la cursa, 

Torna, després de 2 anys, 
La Cursa del Pastisset

Millores a les àrees infantils de la població
Amb l’objectiu de millorar la 
seguretat dels infants amb el 
seu temps d’esbarjo i actua-
litzar els elements instal·lats a 
les àrees infantils, la regidoria 
d’Espais Verds, conjuntament 
amb la regidoria d’Acció Ur-
bana i Rural, han realitzat una 
sèrie de millores a les places de 
l’Aldea on s’hi troben els ele-
ments d’oci per als més me-
nuts. Carlos Gilabert regidor 
d’Espais Verds: “Des de la re-
gidoria d’Espais Verds i junta-
ment amb la regidoria d’Acció 
Urbana i Rural s’ha procedit a 
canviar elements de jocs in-
fantils de les places del poble 
que estaven en mal estat o ob-
solets, a part  s’han instal·lat 
alguns de nous per completar 
les àrees de joc. També s’han 
fet actuacions per a reparar el 
cautxú de dues places com la 
Plaça de l’Estació i la Plaça dels 
Estudiants per millorar la segu-
retat perquè els nostres petits/
es juguin en total tranquil·litat 

i seguretat. Per una altra part 
s’han millorat dos tobogans, 
un de la Plaça Països Catalans 
i l’altre de la Plaça dels Infants 
per part d’una empresa del po-
ble, amb el conseqüent estalvi 
que això suposa en comptes 
de comprar-ne un de nou”.

En la mateixa línia d’actuació, 
l’Ajuntament també ha realit-
zat l’arranjament d’elements 
deteriorats de la Plaça Infants i 
la Plaça dels Segadors, i com-
pleta aquesta acció totalment 
necessària per garantir el ben-
estar i la seguretat dels infants.

Canvi d’elements de 
jocs infantils de les 

places del poble que 
estaven en mal estat 

o obsolets

Dimarts van finalitzar les 
obres de millora de drenatge 
de la carretera T301 a l’alça-
da del cementiri municipal.
Segons informa l’Ajuntament 
de Tivenys, “aquestes obres 
portades a terme per la Di-
putació de Tarragona, s’han 
fet amb l’objectiu de millorar 
el drenatge d’una zona que 
presentava històricament 
problemes. Aquestes mi-
llores han de permetre una 
millor evacuació en casos de 
pluges fortes i millorar i evi-
tar acumulacions en aquell 
espai. Gràcies als equips de 
Diputació per poder fer pos-
sible les millores i als veïns i 
veïnes de la zona per la pa-
ciència durant les matei-
xes obres i els anys previs. 
Seguim millorant els espais 
municipals”.

Obres per al 
drenatge de la 
carretera T301 
a l’alçada del 

cementiri

TIVENYS

“Volem estar al costat 
de la ciutadania”

Tindrà lloc el 
diumenge dia 20 de 

novembre. 

Lo Pastisset disposa 
també de la seua 

versió
més solidària
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I JORNADA DE 
SALUT D’INFANTS 
I ADOLESCENTS 
L’Institut Català de la Salut, 
a través de l’Equip d’Atenció 
Primària La Ràpita-Alcanar, 
engega, amb el suport de 
l’Ajuntament, la I Jornada 
de Salut d’Infants i Adoles-
cents a la Ràpita. La jornada 
tindrà lloc els dies 11, 12 i 13 
de novembre al Maset Espai 
Jove i acollirà xerrades, tallers 
i activitats perquè els infants 
i adolescents prenguin cons-
ciència de la importància de 
cuidar la seva salut. 

NOVA FORMACIÓ 
POLÍTICA: ‘LA 
RÀPITA XXI  
Dimecres es va donar a conèi-
xer públicament La Ràpita 
XXI, un nou partit local que 
es presentarà en les properes 
eleccions, de caire indepen-
dent i desvinculat de totes 
les sigles ja existents. La idea 
principal és donar als rapitencs 
i rapitenques “una alternativa 
real a les ja conegudes”.

LA RÀPITA
montsià

XX Jornades 
Gastronòmiques del Llagostí

L’Ajuntament de la Ràpita im-
pulsa, una edició més, les XX 
Jornades Gastronòmiques del 
Llagostí que ja es troben en la 
seva vintena edició. La Ràpita 
acollirà, des d’avui 11 de no-
vembre fins a l’11 de desem-
bre, els menús gastronòmics 
de nou restaurants en què el 
crustaci més identitari i emble-
màtic del nostre municipi serà 
l’element protagonista. Es trac-
ta d’unes jornades amb un pro-
ducte molt identitari del nostre 
territori que permeten gaudir 

de la gastronomia rapitenca 
quilòmetre 0. Així ho explica 
l’alcalde de la Ràpita, Josep 
Caparrós, qui apunta que “po-
sem en marxa la vintena edició 
d’unes jornades gastronòmi-
ques que ofereixen a la ciuta-
dania un producte de qualitat 
de la nostra mar de l’Ebre com 
és el llagostí, a partir de pro-
postes culinàries innovadores 
i de cuina tradicional marinera 
dels restaurants de la Ràpita”.
9 establiments rapitencs oferi-
ran menús gastronòmics.

Premis #jocomproacasa per 
potenciar el comerç local a la 
campanya de Nadal
L’Ajuntament de la Ràpita, amb 
la col·laboració de la Unió de 
Comerç Rapitenc, impulsa 
la tercera edició dels premis 
#jocomproacasa per potenciar 
el comerç local a la campanya 
de Nadal. Els premis #jocom-
proacasa són la campanya de 
dinamització comercial que 
premia les persones que com-
pren als establiments de la 
Ràpita a través d’un sorteig de 
premis de 100 € o 200 € per 
gastar-los en el comerç local. 
La Regidoria de Comerç desti-
na una partida de 20.000 € que 
es repartiran en 50 premis de 
200 € i 100 de 100 €. La seva 
regidora, Conxi Vizcarro, de-
clara que “tenint en compte la 
bona rebuda de les dues edici-
ons anterior, seguim apostant 
per convocar aquests premis 
que dinamitzen i promouen el 
comerç local”. Vizcarro afegeix 
que “amb aquest incentiu pre-

tenem conscienciar la ciutada-
nia de la importància d’escollir 
els comerços del poble a l’hora 
de fer les compres de Nadal”. 
En el sorteig podrà participar 
tothom que efectuï una com-
pra mínima de 25 € entre el 15 
de novembre de 2022 i el 5 de 
gener de 2023 en els establi-
ments adherits.  Els comerços 
faran arribar a l’ajuntament les 
butlletes per al sorteig entre el 
9 i el 13 de gener.
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LA SÉNIA

montsià

L’Ajuntament de la Sénia orga-
nitza el Certamen Literari Vila 
de la Sénia amb l’objectiu de 
promoure i estimular la creació 
d’obres de qualitat literària en 
les modalitats de narrativa, po-
esia i relat curt per autors locals.
El Premi tindrà les següents 
modalitats:
Premi Vila de la Sénia de Nar-
rativa, amb una dotació de 
1000€. Premi Vila de la Sénia 
de Poesia, amb una dotació de 
1000€.
Premi Vila de la Sénia de relat 
curt per a autors/es locals amb 
una dotació de 200€. A més de 
la dotació econòmica, les obres 
premiades, a excepció de la ca-
tegoria local, seran publicades 
per editorial Antinea, en un mà-
xim de temps d’un any, a partir 
de la data del lliurament.
La dotació econòmica inclou 
els drets d’autor de la prime-
ra edició. Poden participar en 
aquest premi tots/eS els escrip-
tors i les escriptores de qualse-
vol nacionalitat, majors de 18 
anys.

Certamen 
literari

ALCANAR

Dimarts a la tarda va co-
mençar el Taller de memò-
ria per a gent gran a Sant 
Jaume d’Enveja que ofereix 
gratuïtament la regidoria 
d’Atenció a les persones. 
Després de quasi tres anys 
de parèntesi, un total de 54 
persones del municipi, ma-
joritàriament dones, van re-
trobar-se a la sala multiusos 
de la plaça Marcel.lí Domin-
go per realitzar la primera 
sessió d’aquest curs, que 
es va començar a impulsar 
l’any 2017.
El taller, que pretén exerci-
tar la memòria i afavorir el 
manteniment de les funci-
ons cognitives, mitjançant 
activitats, jocs i exercicis, és 
obert a tota la ciutadania, i 
es durà a terme tots els di-
marts, en dos torns d’una 
hora cadascun (a les 16h i a 
les 17h).”Si alguna persona 
està interessada, pot assistir 
el proper dimarts directa-
ment a classe”.

 Taller de 
memòria

S JAUME

L’Ajuntament ha celebrat el 
ple ordinari. Entre altres punts 
tractats, s’ha aprovat la verifi-
cació del text refós del pla es-
pecial urbanístic “Lo pantanet” 
que possibilitarà la instal·lació 
de la primera àrea amb ser-
veis especialitzats per autoca-
ravanes. El ple va servir també 
per fer la donació de compte 
de la liquidació de pressupost 
2021. La despesa realitzada 
és de 6.391.428 euros, amb 
un augment de 998.521 eu-
ros respecte el 2020 degut al 
major nombre d’inversions, de 
préstecs amortitzats i per la 
incorporació del servei públic 
de la residència assistida. Pel 
que fa als ingressos liquidats, 
són 7.031.051’68, un augment 
molt considerable respecte als 
ingressos del pressupost ante-
rior (que van ser 5.021.704’80 
euros) degut al cobrament 
d’un gran. La diferència en-
tre ingressos i despeses és 
639.623’68 euros en positiu.

Liquidació del 
pressupost

ULLDECONASANTA BÀRBARA
Gala de 

reconeixement al 
“Mèrit Esportiu”

MAS DE BARBERANS

L’assemblea de militants d’Es-
querra Republicana del Mas de 
Barberans ha escollit Daniela 
Lleixà i Lleixà per encapçalar 
la candidatura a les eleccions 
municipals de 2023. Persona 
molt vinculada a la vida asso-
ciativa i cultural del poble, Da-
niela Lleixà treballa com a in-
fermera d’atenció primària, ha 
estat professora associada del 
Grau d’Infermeria a la Universi-
tat Rovira i Virgili i es Màster en 
gestió; d’aquí la seva vinculació 
a la direcció d’equips d’Atenció 
Primària. Lleixà s’ha mostrat 
molt il·lusionada de liderar una 
candidatura transversal, reno-
vada: “després de més de qua-
ranta anys de govern socialista, 
pensem que l’Ajuntament del 
Mas de Barberans viu un cert 
estancament, són molts anys 
governant els mateixos. El po-
ble necessita un canvi, noves 
idees i il·lusions. Nosaltres ens 

Daniela Lleixà serà la 
candidata d’Esquerra 

Republicana a l’alcaldia

presentem per ser l’alternativa 
que aporti aire fresc, regeneri 
l’Ajuntament i doni un nou im-
puls al nostre poble. Presenta-
rem un equip i un projecte per 
assumir aquest repte i obrir una 
nova etapa”, ha afirmat Lleixà. 
En les darreres eleccions muni-
cipals, per primera vegada des 
de la recuperació de les institu-
cions democràtiques, Esquerra 
va presentar candidatura acon-
seguint representació al plenari 
amb un regidor.

11-13 de novembre: IV Congrés d’Història

El congrés se 
celebrarà a la 

Cisterna del Vall

L’ajuntament planer ha decidit 
donar suport a la creació d’un 
reconeixement al mèrit espor-
tiu, després que els regidors No 
Adscrits fessin la proposta per 
tal de reconèixer a títol indivi-
dual o col·lectiu  als diferents 
esportistes planers. La passada 
setmana en una comissió infor-
mativa de la regidoria d’esports, 
es van donar detalls del contin-
gut de les bases que s’han de 
fer servir per a la constitució 
dels premis, tant dels guardons, 
com del jurat o  per fer la de-
signació de qui serien els pre-
miats etc. Antonio Ollés alcalde 
de Santa Bàrbara explicava que 
“igual que tenim els premis lite-
raris, pensem que seria interes-
sant tenir uns premis esportius. 
Molts pobles del voltant a finals 
d’any ja fan aquest tipus de ga-
les, tant en l’àmbit individual 
com col·lectiu”. El regidor No 

Adscrit, Ximo Martí, va felici-
tar el govern municipal perquè 
aquesta proposta feta pel seu 
grup, tires endavant “agraïts 
perquè tiri endavant. Sempre 
que hem fet propostes ha estat 
per ajudar i col·laborar amb el 
poble. Tenim esportistes locals, 
clubs, tenim el futbol amb més 
de cent anys d’història i això 
servirà per a reconèixer l’es-
port”. La resta de regidors van 
estar d’acord amb la iniciativa 
per potenciar l’esport i destacar 
els millors esportistes de l’any. 
(La Plana Ràdio)

Des d’avui al diumenge 13 de 
novembre de 2022 tindrà lloc el 
IV Congrés d’Història d’Alcanar, 
que té per objectiu recollir i di-
fondre els treballs d’investigació 
en tots els àmbits de la cultura 
d’Alcanar des de la celebració 
del darrer Congrés, l’any 2010. 
A la vegada, el Congrés vol pro-
jectar i implicar els centres edu-
catius del municipi en la preo-
cupació pels estudis de caràcter 
local, comarcal i de les Terres de 
l’Ebre. Joan Roig, regidor de cul-
tura i alcalde d’Alcanar, remarca 
la importància d’aquesta trobada 
cultural,  “gràcies a les diferents 
ponències i comunicacions que 
es presenten, recollim tota la 
producció historiogràfica i do-
nem importància a moments i 
fets de rellevància al nostre mu-
nicipi. La història ha constituït el 
que som avui i ho continua fent, 
un agraïment a totes les perso-
nes que amb el seu treball con-
tribueixen a dignificar-la i a po-
sar-la en valor”. Aquest congrés, 
que se celebrarà a la Cisterna del 
Vall, recull treballs de recerca de 
2n de Batxillerat de l’Institut Sòl-

de-Riu; treballs d’investigació 
universitaris relatius a Alcanar; 
treballs individuals i col·lectius 
que facen referència a l’entorn 
més proper. Està organitzat per 
l’Ajuntament d’Alcanar i compta 
amb la col·laboració del Depar-
tament d’Educació, l’MRP Terres 
de l’Ebre, l’Institut Sòl de Riu, 
l’Institut de Ciències de l’Educa-
ció de la URV i l’Institut Ramon 
Muntaner. La ponència inaugu-
ral d’avui divendres, a les 17.15 

h, anirà a càrrec de Joan Bta. 
Beltran Reverter amb El canon-
ge José Matamoros Sancho. El 
Congrés inclou també una vin-
tena de comunicacions de dife-
rent temàtica.
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ribera/terra alta

El cap de setmana del 19 de 
novembre, Flix es traslladarà al 
1938, des de la primera ocu-
pació franquista a l’abril fins 
al final de la Batalla de l’Ebre. 
Comptarà amb la presència de 
160 recreadors de setze grups 
d’arreu del país i vehicles mili-
tars de l’època. Els actes s’ini-
ciaran el dia 16 (19h) amb  la 
inauguració de l’exposició 
“Mossos d’Esquadra. Segona 
República i Guerra Civil 1931-
1939” instal·lada a Ca Don 
Ventura.

Flix: recreació 
del final de 

la Batalla de 
l’Ebre

ASCÓ

L’Ajuntament ha informat d’una 
nova intervenció per la millora 
del nucli antic. S’està execu-
tant la darrera fase del projecte 
de la zona de la Figuereta: part 
alta del carrer Esquerrer, car-
rer Figuereta i carrer del Sac. 
La intervenció ha consistit en 
la pavimentació amb llambor-
dí adequat al paisatge urbà del 
nucli antic, canvi dels pendents 
per conduir l’aigua pel mig dels 
carrers, adaptació d’algunes 
rasants per millorar l’accessibi-

Nova intervenció per la millora 
del nucli antic

litat, substitució de la xarxa de 
subministrament d’aigua i cla-
vegueram, creació d’una xarxa 
d’evacuació d’aigua de pluja 
als llocs on no existia. “Amb 
l’obra, finançada amb el Pla 
d’Acció Municipal de la Dipu-
tació, haurem intervingut en 6 
carrers i 1 plaça del casc antic 
d’Ascó. Aconseguim un doble 
objectiu, actualitzar totes les 
instal·lacions per oferir un bon 
servei públic i  homogeneïtzar 
la imatge del casc antic”. 

El teatre municipal de La 
Llanterna es va tornar a om-
plir en l’acte d’entrega dels 
guardons de la setena edi-
ció dels Premis a l’Excel·lèn-
cia Acadèmica Javier Bardají 
Garrido 2022, organitzat per 
l’Ajuntament de Móra d’Ebre. 
Aquests premis són un reco-
neixement als alumnes que 
van assolir les millors quali-
ficacions acadèmiques en el 
curs 2021-2022 als diversos 
centres educatius de Móra 
d’Ebre: Escola Lluís Viñas, 
Escola Santa Teresa i Institut 
Julio Antonio.
Un cop lliurats els guardons, 
la vídua del Dr. Bardají, Car-
me Costa, va rebre un ram 

Reconeixement als 
alumnes excel·lents amb 

els Premis Bardají

Més de 13.335 degustacions i prop de 
10.000 persones

Gandesa va tancar diumenge la 
35a edició de la Festa del Vi-Mos-
tra de Vins de la Terra Alta amb 
una enorme afluència de públic 
i una altíssima valoració per part 
dels assistents però sobretot dels 
23 cellers presents a la fira. Així, 
de les edicions que han durat 
tres dies (divendres, dissabte i 
diumenge), la d’enguany ha ba-
tut tots els rècords no només de 
visitants, sinó de copes de vi ve-
nudes i nombre de degustacions. 
Malgrat que les xifres d’enguany 
són inferiors a les de 2021, s’ha 
de tenir en compte que la pas-
sada edició va coincidir amb el 
pont de Tots Sants i, per tant, la 
festa es va perllongar un dia més. 
Es van vendre prop de 2.000 co-
pes de vi i es van servir un total de 
13.335 degustacions. Tot això su-

GANDESA

Les xifres de la Mostra 
de Vins de la Terra Alta 
suposen un rècord entre

totes les edicions de 
3 dies

havia sigut primer tinent d’al-
calde i regidor de l’Ajunta-
ment de Miravet i vicepresi-
dent i conseller del Consell 
Comarcal de la Ribera d’Ebre.

Josep Maria Sáez relleva Xavier 
Pallarès com a director de l’IDECE

Josep Maria Sáez Pujol és el 
nou director de l’Institut per 
al Desenvolupament de les 
Comarques de l’Ebre (IDE-
CE), en substitució de Xavier 
Pallarés Povill. Amb la remo-
delació del Govern des de la 
sortida de Junts, a més del 
relleu en el càrrec també s’ha 
incorporat l’IDECE a un nou 
departament, ara a Empresa 
i Treball. Josep Maria Sáez, 
de Miravet, ha exercit des del 
2019 de gerent del Consell 
Comarcal de la Ribera d’Ebre 
i de director del Consorci de 
Residus de la Ribera d’Ebre, el 
Priorat i la Terra Alta. Abans 

de flors de mans de l’alcalde 
del consistori, Rubén Biarnés. 
Per finalitzar l’acte, la regido-
ra d’ensenyament, Rosa Pons, 
la gerent de la regió sanitària 
de les Terres de l’Ebre, Ín-
grid Roca, i l’alcalde de Móra 
d’Ebre, Rubén Biarnés, han fet 
sengles parlaments de felici-
tació als premiats.

MÓRA D’EBRE

posa, pel cap baix, una assistèn-
cia de prop de 10.000 persones. 
Al popular dinar de La Clotxa, es 
van servir unes 700 racions. A la 
Nit de les Garnatxes Blanques, 
hi van assistir 405 persones que 
van poder degustar 27 referènci-
es de vins de 17 cellers de la DO 
Terra Alta.

ribera/terra alta
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terres de l’ebre

terres de l’ebre

El Consorci de Polítiques Ambien-
tals de les Terres de l’Ebre (COPATE) 
continua treballant per consolidar 
el model porta a porta de recollida 
de la fracció orgànica als municipis 
de Benifallet i Paüls amb la col·la-
boració dels ajuntaments. En aquest 
sentit, es distribuiran uns cubells, 
amb una capacitat de 25 litres, que 
incorporen un sistema d’identifica-
ció electrònica que permet conèixer 
el percentatge de reciclatge de cada 
domicili. Avui, el COPATE ha fet un 
parell de xerradesinformatives al 
Centre d’Interpretació de Benifallet 
i demà se’n faran dues més, per tal 
d’informar la ciutadania d’aquest 
nou model de recollida dels residus 
orgànics.
A més de les xerrades, el pròxim 11 
de novembre s’instal·larà un punt in-
formatiu a la plaça de l’Ajuntament 
de Benifallet, on també es podrà 
recollir el kit per la implantació del 
nou sistema de recollida de l’orgà-
nica. Finalment, el dissabte 19 de 

novembre es durà a terme la fes-
ta del compost, en què es lliurarà 
compost als assistents i es progra-
maran activitats infantils.
També a Paüls es faran xerrades 
informatives i s’instal·larà un punt 
informatiu per donar a conèixer el 
sistema d’identificació electròni-
ca dels cubells, concretament serà 
els dies 22 i 23 de novembre, men-
tre que la festa del compost es farà 
el 26 de novembre. Els cubells que 
distribueix el COPATE porten un xip 
amb un codi de barres que identifica 
el domicili, de manera que es podrà 
conèixer el percentatge de reci-
clatge de cada usuari i en un futur 
es podrà aplicar una taxa justa. La 
recollida porta a porta amb identi-
ficació d’usuari a Benifallet i Paüls 
forma part de la campanya ‘Tanca el 
cercle’ que inclou la recollida selec-
tiva porta a porta als grans produc-
tors de la zona litoral del Baix Ebre i 
Montsià, que s’implantarà a principi 
de 2023.

El COPATE incorpora un sistema 
d’identificació electrònica als 

cubells de recollida de la fracció 
orgànica a Benifallet i Paüls



13anunci DIARI MÉS EBRE • divendres 11 de novembre / 2022



14 DIARI MÉS EBRE • divendres 11 de novembre / 2022 terres de l’ebre

El ple de dimecres va tenir 
moments de tensió. Els  grups 
de l’oposició es van absentar 
abans de la votació del pres-
supost com a queixa. Aleix 
Ferré, el portaveu del PSC a 
Deltebre, va manifestar el seu 
descontent un cop més sobre 
“les poques ganes que té l’ac-
tual equip de govern d’arribar 
a acords i consensos polítics 
en benefici del conjunt de la 
població”. El PSC és consci-
ent de que “la decisió pot ser 
impopular i alguns ciutadans 
i ciutadanes poden no enten-
dre, i per això, demanem dis-
culpes per si hem decepcionat 
els nostres afiliats/des, votants 
i simpatitzants”. Ferré vol dei-
xar clar que: “aquestes decisi-
ons només es poden enten-
dre des de dins i convivint dia 
a dia amb aquesta actitud de 
prepotència i desconsideració 
del govern d’Enlairem  cap als 
grups de l’oposició. Poc des-
prés de la marxa del ple d’Aleix 
Ferré, es va produir la d’ERC. 
El portaveu Joan Alginet va fer 
la seua exposició també quei-
xant-se de que “som ignorats 
i no se’ns té en compte, tot i 
presentar propostes”.

La Plataforma pel nou hospital de les Terres de l’Ebre porta 
22.000 signatures al Parlament reclamant un nou centre

La Plataforma pel nou hospi-
tal de les Terres de l’Ebre ha 
portat al Parlament les 22.000 
signatures recollides al territo-
ri per exigir la construcció d’un 
nou equipament que substitu-
eixi el Verge de la Cinta, cons-
truït el 1976. Acompanyats de 
diputats del PSC, ERC, Junts, 
els Comuns i la CUP, els repre-
sentants del moviment ciutadà 
han reclamat una discriminació 
positiva cap a un territori enve-
llit, econòmicament deprimit i 
despoblat perquè es materialitzi 
un compromís que ja es va po-
sar públicament sobre la taula 
l’any 2006. Segons han explicat, 
han aconseguit el compromís 
d’aquestes formacions d’habi-
litar una partida pressupostària 
mínima de 500.000 euros per 
redactar l’avantprojecte d’un 
nou centre públic i universitari. 
“Les diverses conselleres i con-
sellers de Salut han apostat més 
per unes reformes que no per 
un nou hospital. Atesa la pre-

carietat d’un hospital construït 
el 1976, atesa l’evolució de la 
medicina i l’atenció sanitària, 
no pot ser que ens conformem 
amb un lífting d’un hospital que 
ja ha complert la seva funció”, 
ha advertit el portaveu de la pla-
taforma, Sisco Lahosa.
Remarquen, a més, que ha de 
ser un nou centre públic de ca-
ràcter universitari, que permeti 
impulsar la formació de metges 
davant la greu manca de facul-
tatius i especialistes que pateix 
el país i, especialment, les Ter-
res de l’Ebre. “És una situació 

ACTUALITAT

que cada cop és deteriora més 
i més”, ha precisat. La platafor-
ma subratlla que si bé es tracta 
d’un centre de referència per als 
180.000 habitants ebrencs, en 
algunes èpoques de l’any han 
d’atendre una població molt 
superior.  Per a Lahosa, però, 
no es tracta d’una reivindicació 
únicament sanitària sinó que 
respon a un altre model de país 
que passi pel reequilibri territo-
rial. “A les Terres de l’Ebre tenim 
els mateixos drets com a ciuta-
dans que a altres llocs de Cata-
lunya”. 

Pressupost
El conseller de Salut, Manel Bal-
cells, ha garantit que el Govern 
manté un compromís “ferm” per 
la construcció d’un nou hospital 
de les Terres de l’Ebre, però ha 
advertit que cal tirar endavant 
uns nous comptes. Concre-
tament, ha xifrat en 500.000 
d’euros la partida necessària per 
a la planificació del nou centre 
sanitari. “Necessitem un pres-
supost per fer-ho, i suposo que 
vostès estaran atents que pu-
guem tenir-lo per a fer això”, 
ha expressat, dirigint-se als co-
muns, durant la sessió de con-
trol al Parlament. (ACN)

“A les Terres de 
l’Ebre tenim els 

mateixos drets com 
a ciutadans que 
a altres llocs de 

Catalunya”

Un ple amb 
polèmica

Una explosió en un pis de Ca-
marles va deixar dissabte a la 
nit dos joves ferits i va obligar 
a desallotjar un matrimoni 
gran que residia al pis de sota. 
La deflagració va provocar 
danys a la façana, envans, fals 
sostre i tancaments, però no a 
l’estructura de l’edifici. 
Els Mossos es van desplaçar 
al lloc amb tècnics del TEDAX 
per investigar la deflagració, 
que seria accidental i possi-
blement causada per la ma-
nipulació d’un insecticida a la 
cuina. Els dos ferits, de 19 i 21 
anys, van ser traslladats amb 
politraumatismes a l’Hospital 
Verge de la Cinta de Tortosa. 

Una explosió 
en un pis va 
deixar dos 

joves ferits i 
un matrimoni 

desallotjat

CAMARLES

21.580.000 € milions d’euros 
és la xifra del pressupost de 
l’Ajuntament de Deltebre per 
al vinent any 2023. Una dada, 
la més alta de la història, que 
augmenta en un 4% respecte 
a l’any anterior i que permetrà 
consolidar els pilars de l’acció 
de Govern i també els alts ni-
vells d’inversió al municipi.
L’alcalde de Deltebre, Lluís 
Soler, ha explicat que “aquest 
pressupost donarà continu-
ïtat a l’acció de govern d’En-
lairem. És a dir, ens permetrà 
seguir transformant el nostre 
municipi, al costat dels veïns 
i veïnes, i fer front a aquelles 
accions i inversions que ens 
ajuden a resoldre problemes 
històrics i estructurals”. En 
l’àmbit d’inversió, es preveuen 
7.000.000 € i es contempla la 
recuperació de la Cambra Ar-
rossera, actuació per la qual 
s’ha aconseguit una subven-
ció dels fons Next Generation, 
l’arranjament de la Plaça Vint 
de Maig, les obres del Passeig 
del Carrilet, un Parc d’Skate, 
un mirador al Molí dels Mirons, 

El plenari aprova el pressupost, “el més
elevat de la història de l’Ajuntament de Deltebre” 

la urbanització i pavimentació 
de carrers o bé, entre d’altres, 
la planificació de l’alberg d’ani-
mals i del camp de tir.
Més enllà d’aquestes inversions, 
el pressupost continua consoli-
dant els pilars bàsics de l’acció 
del Govern municipal com són 
el cas de la Imatge de Poble, on 
la suma d’inversió i manteni-
ment suma més de 10.000.000 
€. També, podem parlar de les 
Polítiques Socials, on amb una 
dotació superior als 400.000 
€ es consoliden els ajuts i l’Eu-
roDelta. La Dinamització Eco-
nòmica, amb especial reforç a 
l’acció comercial i a l’enfoca-
ment turístics, contempla una 
inversió de més de 500.000 €. I, 
finalment, la Cohesió Social, on 
més d’1.200.000 € es destinaran 
a polítiques d’igualtat i gènere, 
ensenyament, foment cultural, 
joventut, gent gran, teixit asso-
ciatiu, esport i benestar, etc. El 
pressupost ha estat aprovat amb 
els vots favorables d’Enlairem 
Deltebre, i no s’ha comptat amb 
els vots dels grups de l’oposició, 
ja que aquests s’han absentat 

del plenari abans de la votació 
com a queixa per no tenir en 
compte les seues aportacions al 
pressupost, malgrat que aques-
tes no s’han arribat a debatre a 
l’haver abandonat la sessió. L’al-
calde ha demanat disculpes a 
la ciutadania “per l’actitud dels 
grups de l’oposició, per intentar 
generar crispació i també per 
evitar el debat seré d’una qües-
tió tant transcendental com el 
pressupost de l’any 2023 i acci-
ons de futur del nostre munici-
pi”. Des del grup d’Enlairem han 
dit que “estem compromesos 
en treballar per Deltebre i pels 
veïns i veïnes. Mai ens troba-
ran en el camí del teatre, de la 
manca d’educació, de la falta de 
respecte ni tampoc de la crispa-
ció. La imatge ha estat surrealis-
ta i del tot desagradable. Veure 
com, de manera coordinada, i 

amb l’objectiu de crear cris-
pació i mal ambient, els grups 
d’ERC i PSC han decidit aban-
donar la sessió plenària per no 
haver tingut en compte les se-
ves aportacions al pressupost. 
Aportacions que, de fet, no 
ens han deixat ni debatre en 
sortir del plenari, i això que al-
gunes d’elles estaven incloses 
al document de pressupost”. 
D’altra banda, abans del de-
bat del pressupost, el plenari 
ha aprovat la proposta de les 
ordenances fiscals, aquest cas 
amb el vot favorable d’Enlai-
rem, l’abstenció del PSC i el 
vot contrari d’ERC. Aquestes 
ordenances contemplen la 
congelació dels tributs mu-
nicipals per aquest any 2023, 
encara que introdueixen petits 
canvis i modificacions en al-
gunes taxes i preus públics.

Els grups de l’oposició es van absentar del 
plenari abans de la votació. Des d’Enlairem lamen-

ten “la imatge surrealista i del tot desagradable dels 
grups d’ERC i PSC, abandonant la sessió”
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Pujol lamenta que PSOE i Podemos 
rebutgin que l’Estat contribueixi al Fons 

de transició nuclear català
La diputada republicana Nor-
ma Pujol va defensar la setma-
na passada, al Ple del Congrés, 
una moció del Grup Republicà 
que instava el govern espanyol 
a contribuir amb el mateix im-
port que la Generalitat -24 mi-
lions d’euros anuals- a un Fons 
de transició justa per a les zones 
nuclears davant el calendari de 
tancament definitiu de les cen-
trals d’Ascó i Vandellòs. “Mentre 
nosaltres proposem implemen-
tar un Fons de transició nuclear 
a partir de l’any 2023, per as-
segurar la diversificació eco-
nòmica i la reindustrialització 
d’aquestes àrees nuclears abans 
del tancament de les centrals, 
PSOE i Podemos, ens presenten 
una esmena de modificació que 
és un despropòsit i que intenta 
anul·lar el sentit de la moció i la 
nostra vocació d’anticipar i tre-
ballar amb temps el futur post-

nuclear i el futur de les nostres 
comarques”., va afirmar Pujol.
La diputada republicana va sin-
tetitzar clarament la situació 
actual: “24 milions anuals apor-
tats pel govern de la Generalitat 
a les zones nuclears catalanes 
davant els 0 euros aportats pel 
govern de l’Estat”. D’aquí que 
Pujol va demanar al govern que 
“assumeixi les seues responsa-

POLÍTICA

bilitats i les conseqüències del 
tancament de les centrals nu-
clears catalanes, i que actuïn 
per no deixar sense treball ni 
sense oportunitats de present i 
futur les famílies d’aquests ter-
ritoris”. La Generalitat, en canvi, 
“tot i que no li corresponen les 
competències, per responsabi-
litat i per compromís amb les 
generacions futures” aportarà 
24 milions anuals a les zones 
nuclears d’Ascó i Vandellòs, in-
tegrades per set comarques i 46 
municipis. La moció del Grup 
Republicà, va rebre el suport de 
la resta dels grups independen-
tistes catalans, PDeCAT, Junts 
i CUP; així com de Bildu, PNB, 
BNG, Más País i Compromís; 
però fou rebutjada pels partits 
que integren el govern espa-
nyol, a més de PP, Vox i Ciu-
dadanos; i per tant, no ha estat 
aprovada.

Els Mossos d’Esquadra inves-
tiguen el propietari d’una ex-
plotació ramadera d’Ulldeco-
na que hauria alimentat dos 
gossos amb xais morts que 
tenia a les seves instal·lacions. 
En una inspecció, els agents 
també han pogut observar 
que el recinte dels animals es-
tava molt brut, amb un gran 
nombre d’excrements i orins. 
Davant aquests fets, els po-

Investiguen el propietari 
d’una explotació ramadera 

per alimentar els seus gossos 
amb animals morts

licies van retirar els animals 
morts i van denunciar el res-
ponsable de l’explotació per 
diferents incompliments de la 
Llei 8/2003 de Sanitat Animal 
i del Decret legislatiu 2/2008 
de Protecció dels Animals. Les 
actes esmentades seran tra-
meses al Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agen-
da Rural el qual és competent 
en aquests àmbits.

EL PERELLÓ

L’Ajuntament del Perelló con-
voca dos premis de fotografia 
i un de pintura per tal d’home-
natjar els seus artistes i fomen-
tar l’activitat creativa com a 
eina de desenvolupament per-
sonal, local i nacional.
13è premi de fotografia JOSEP 
DILOLI (temàtica oberta- ge-
neral)

13è premi de fotografia  AN-
TONIO GONZALVO (temàtica 
local- El Perelló)
13è premi de pintura AMADEU 
PALLARÈS LLEÓ.

Presentació d’obres: fins al 28 de 
novembre de 2022
Data d’entrega dels premis: 2 de 
desembre de 2022.

El campus Terres de l’Ebre va 
inaugurar el curs acadèmic 
2022-23. Un curs en el qual 
s’han omplert totes les places 
disponibles dels diferents en-
senyaments. Del total, destaca 
que un 50% de l’estudiantat 
arriba de fora de les Terres de 
l’Ebre. El curs arrenca també 
amb el repte de la sostenibi-
litat i l’eficiència energètica,  
així com amb l’objectiu d’am-
pliar ensenyaments, màsters 
i postgraus per a l’any vinent. 
És la primera vegada que el 
campus Terres de l’Ebre com-
pleta l’estudiantat de tots els 
ensenyaments. Dels 841 es-
tudiants, 424 són del terri-
tori i 417 arriben des d’altres 
indrets. Un terç de l’alumnat 
dels graus d’Educació o el 75% 
dels inscrits en el doble grau 
de Màrqueting i Administra-
ció i Direcció d’Empreses, per 
exemple, són persones d’al-
tres demarcacions catalanes i 
espanyoles. Aquest fet fa anys 
que es repeteix en el grau 
d’Infermeria, però mai s’havia 
estès a la resta.

TERRES DE L’EBRE

Els hospitals de les regions 
sanitàries del Camp de Tar-
ragona i les Terres de l’Ebre 
poden ja gestionar les baixes 
mèdiques dels pacients que 
hi ingressen. La mesura, se-
gons el Departament de Salut, 
vol desburocratitzar la gestió 
d’aquestes baixes. Al Camp de 
Tarragona, els pacients que 
ingressin, de forma progra-
mada o urgent, als hospitals 
universitaris Joan XIII de Tar-
ragona i el de Sant Joan de 
Reus, a més del de Santa Te-
cla, el Comarcal del Vendrell i 
el Pius de Valls rebran la baixa 
laboral de forma automàtica, 
sense necessitat de fer la ges-
tió al CAP de referència. A les 
Terres de l’Ebre, seran l’Hospi-
tal de Tortosa Verge de la Cin-
ta, el Comarcal d’Amposta, el 
Comarcal de Móra d’Ebre i la 

Els hospitals poden ja 
gestionar les baixes dels 

pacients que hi ingressen
Clínica Terres de l’Ebre.
El Departament ha insistit que 
la mesura evitarà que els fami-
liars dels pacients s’hagin de 
desplaçar als CAP per tramitar 
les baixes, que ara es rebran de 
forma automàtica. Una mesura 
que beneficiarà la població en 
edat laboral i vol agilitar pro-
cessos, disminuir el nombre 
de visites de l’atenció primària 
per aquest tipus de gestions, 
desburocratitzar el sistema així 
com millorar l’experiència del 
pacient i del seu entorn fami-
liar.
Tant la baixa com el primer 
comunicat es podran descar-
regar immediatament des de 
La Meva Salut. Els següents 
comunicats de confirmació, a 
partir d’aquests catorze dies, 
s’han de gestionar a l’atenció 
primària.

ULLDECONA

URV
Curs amb més 

estudiants
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SEGUEIX 
L’HURACÀ A LES 
BANQUETES 
La setmana passada , 4 en-
trenadors estaven al caure i 
ara ja puc dir noms i detalls. 
El primer que ha caigut ha 
estat Vilanova de La Sénia, 
mister que es va trobar amb 
una paret de dificultats: 
equip jove, lesió de Gaspa-
rin, la marxa de Valentin i de 
Nico i una categoria en què 
gairebé tots els equips s’han 
reforçat. La directiva potser 
s’ha equivocat però alguna 
cosa s’ha de fer perquè el 
pou a tercera catalana està 
molt a prop. Al Catalònia 
també hi havien aigües 
revoltes, Pau Alegria, home 
de club, portava moltes nits 
sense dormir i va presentar 
la dimissió. Els noms de 
Nando Garcia i Chema van 
planejar per la Santa Creu. 
Però la nit de dilluns la junta 
va recolzar totalment a Pau. 
Sàvia decisió. Jo ja sabia 
que es prendria aquesta 
decisió abans de la junta. A 
Ascó més del mateix. Josep 
Ferré ‘Coco’ sabia que el seu 
càrrec perillava i també han 
planejat noms com Pallarés 
i Teixidó; un dels dos no 
aniria. Si Ascó i Catalònia 
perden els següents tres 
partits, potser hi hagin 
canvis. 
On tampoc hi ha canvis és a 
la Rapitenca on es transmet 
tranquil.litat i optimisme 
per revertir la situació. 
Veurem que passa en els 
propers partits.

CELMA

GESTIÓ 
D’EMOCIONS
Vaig estar dissabte en un 
partit de juvenils. Impressi-
onant perquè hi havien més 
de 300 persones, amb un 
ambient esplèndit. Bé, pot-
ser no va ser-ho tant.  Van 
sobrar algunes actituds, dins 
i fora del camp. Pels dos 
costats. I alguns pares van 
estar massa nerviosos. Això 
no em va agradar. I crec que 
seria important, i ara parlo 
en general,  que determinats 
pares/mares es calmessin. I, 
tot i que paguen una quota 
perquè el xiquet/a jugui, 
això no els dona llicència 
per a segons quins com-
portaments. També dir que 
són casos concrets, no tots. 
Penso que els clubs hauri-
en de posar fil a l’agulla i 
fer teràpies per als pares i 
mares. Sé que hi ha clubs 
que sancionen als joves 
que mostrin alguna actitud 
poc apropiada en un partit. 
I també sé que sancionen 
d’alguna manera als pares/
mares que no es comportin. 
Aquest es el camí. I, sobre 
tot, que els tècnics també 
donin exemple. Perquè de 
vegades la teràpia hauria 
de ser també per a ells. La 
gestió de les emocions és 
molt més complicada del 
que sembla. Les emocions 
influeixen directament en 
la nostra manera de pensar 
i en la nostra manera de 
comportar-nos. Per això és 
important saber-les gestio-
nar. Penseu amb això quan 
aneu al camp. 

MICHEL
TERCERA FEDERACIÓ

Vilafranca-Rapitenca diss 18h

PRIMERA CATALANA

Ascó-Europa B diss 17h

SEGONA CATALANA

Catalònia-Tortosa  dissa 16.30h

M Nova-R Bítem  diss 16.30h

Aldeana-Camarles diu 12h

Ebre Escola-Ulldecona diu 17h

Ampolla-la Sénia diu 17h

Salou-Jesús i Maria diss 18.30h

TERCERA CATALANA: 

Dissabte: Xerta-S Bàrbara B 15h

Masdenverge-Perelló 16h

Rapitenca B-Godall 17.45 h

Tortosa B-Roquetenc  19.30h

Diumenge: La Cava-Gandesa 16h

J i Maria-Benissanet 16.30h

Corbera-Flix 16.30h

Amposta-Ametlla 17h 

QUARTA CATALANA

Dissabte

Tivenys-Alcanar 15.30

J i Maria C-S Jaume 16h

Aldeana B-Ametlla B 18h

Gandesa B-Catalònia B 18h

Diumenge

Pinell-la Cava 15.15 h

Ginestar-Fatarella 16.30h

Camarles B-La Galera 16.30h

Olimpic-Amposta B 16.30h

LA PROPERATERCERA FEDERACIÓ
La Rapitenca buscarà el 
triomf a Vilafranca
La Rapitenca va empatar sen-
se gols el diumenge passat, a 
la Devesa, contra el Girona B. 
L’equip va ser dominador del 
joc en moltes fases del partit i 
va generar ocasions, però una 
altra vegada es va quedar sen-
se marcar. I ja són cinc jorna-
des, de nou disputades les que 
no ha pogut aconseguir un gol. 
L’ocasió més clara, al 88, va te-
nir Pachu amb una rematada 
que va fregar el pal. Les sensa-
cions van ser bones, però la vic-
tòria no arriba. Albert Company 
‘Beto’, tècnic de l’Amposta: “no 
vam guanyar per centímetres 
contra un equip que s’ha de va-
lorar que té jugadors que han 
anat convocats a primera di-
visió. És cert que ells van tenir 
diverses contres al final però té 
mèrit que natros vam dominar 
i vam crear altre cop ocasions. 

Ja hem de pensar en el proper 
partit i intentar fer bo l’empat a 
Vilafranca, un altre partit dur i 
complicat, com tot els de la ca-
tegoria que són intensos i igua-
lats. Anem millorant amb el que 
anem fallant. Al principi de lliga 
encaixàvem molt. Vam tallar la 
ratxa de gols en contra (hem re-
but 5 gols en sis partits) però ara 
ens falta fer el gol. Està clar que 
hem de millorar la culminació. 
La categoria està molt iguala-
da i amb un parell de resultats 
positius estaríem en una zona 
mitjana”.
Junior Koré va debutar el diu-
menge passat.

Aquest passat diumenge, la UD 
Jesús i Maria va realitzar la pre-
sentació de tots els equips del 
seu club. Aquest any el club 
compta amb 15 equips, 222 ju-
gadors/es i 25 entrenadors/es. 
“És resultat de la gran evolució 

que està fent el club a base de 
molt de treball i formació des 
del futbol base fins als amateurs 
tenint fins a 3 primers equips i el 
futbol femení. Un projecte per 
seguir creixent i formant amb els 
valors de la UD J i Maria”.

Presentació UD Jesús i Maria

L’Ascó va perdre al camp del 
Sarrià, rival directe a hores d’ara 
a la part baixa (3-2). La derro-
ta, com en el darrer desplaça-
ment,  va produir-se en afegit. 
L’equip és cuer.  German, direc-
tor esportiu de l’Ascó, comen-
tava que “va ser un partit en la 
tònica de la temporada. Penso 
que el rival va ser inferior no-
saltres. A nivell individual som 
superiors però no ho reflectim 
al camp. L’equip va reaccionar 
però al final es va tornar a per-
dre i això minva l’estat anímic”. 
German afegia que “per mi 
l’objectiu és quedar entre els 

cinc primers. I penso que te-
nim plantilla per lluitar per això. 
Un equip que és cert que és 
nou però, veient el nivell dels 
rivals amb qui ens hem en-
frontat fins ara, hi ha preocu-
pació perquè l’equip està per 
baix de les seues possibilitats. 
Hi ha qualitat i implicació dels 
jugadors. Hem de fer un canvi i 
que creguin amb ells mateixos. 
Queda molt i portem un dèficit 
de punts i n’haurem de sumar 
molts per estar on podem es-
tar. Jo intento transmetre el 
que veig, però poc puc influir 
dins del camp”.

S’enfrontaran 
els dos cuers

El partit de
la jornada

de Canal TE:
 

La Cava-Gandesa 
diumenge 22:30h

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

Nova derrota dolorosa 
de l’Ascó
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SEGONA CATALANA

S’ESCAPEN DOS 
PUNTS EN AFEGIT
A la primera part va haver 
molt de respecte entre els 
dos equips. Al Jesús i Maria 
li va costar, no va estar ben 
posat al damunt del terreny 
de joc i no va aconseguir 
traçar cap tipus de jugada 
combinada. El Roda esperava 
enrere amb l’objectiu d’evitar 
ocasions clares. Algun xut 
des de la distància i alguna 
centrada aïllada van ser les 
possibilitats de les ocasions 
dels locals. Els visitants van 
gaudir d’una rematada al 
pal. A la segona part, es van 
introduir 3 canvis i l’equip va 
guanyar en intensitat i ritme. 
Jonathan va fer l’1-0 després 
d’una centrada milimètrica 
de Joab. A partir d’aquí els 
locals van embotellar el Roda 
que en una contra de manual 
va empatar al min 63 obra 
de Gerard Moya. La següent 
jugada, calcada a l’anterior, 
va fer que Ruben Perez fes 
el 2-1 a pròpia porteria. Els 
visitants van fer nombrosos 
canvis i van tancar als locals 
durant els últims minuts. 
Passant 2 minuts del temps, 
Ruben Pérez va establir el 2-2 
despres d’un refus en un cór-
ner. Jugada polèmica perquè 
“el córner va estar precedit 
d’una falta clara a Eric. Un 
punt que no es bo per a cap 
dels 2 equips. A seguir”. 

UD JESÚS I 
MARIA

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

23
17
12
19
13
11
11
9
9
4

8
6
6
13
15
11
14
16
23
16

20
19
19
13
13
11
7
7
3
2

6b. 8a jorn            GF       GC     PNTS

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

20
15
13
11
10
11
16
5
10
8

6
4
17
12
8
10
17
13
12
20

20
16
14
13
11
10
9
6
5
5

6 a. 8a jorn          GF       GC     PNTS

El líder Ulldecona amplia la 
ratxa i el Cata no reacciona
El Catalònia va avançar-se en el 
marcador, amb gol de Ferreres. 
Però Balada va empatar per al 
líder abans del descans. Avança-
da la represa, Eric va fer el 2-1 i 
després el 3-1. Quesada amplia-
ria l’avantatge local amb el 4-1. 
L’Ulldecona segueix líder invicte. 
El Cata acumula cinc derrotes 
seguides. Gerard Capera, tècnic 
de l’Ulldecona: “el partit es va 
complicar aviat amb el gol de 
Ferreres. Ens va costar agafar el 
ritme, i el partit a la primera mei-
tat també va estar bastant travat. 
Poc a poc vam anar entrant en 
el partit, sent important empatar 
abans del descans. A la represa, 
vam parlar de controlar les seus 
contres i evitar faltes per evitar 

pilotes penjades. Vam anar fi-
cant més ritme i al final ens vam 
imposar amb els altres gols”. Pau 
Alegria, tècnic del Catalònia: 
“ens vam avançar, tenint dues 
situacions més. Però ells van re-
muntar avançada la represa. Ara 
estan en un gran moment, amb 
bons jugadors, que van decidir. 
Estan en raxta, com natros l’any 
passat a Tercera. I tots els hi surt 
bé. Natros estem passant per un 
mal moment, però entre tots, si 
anem a una, reaccionarem. La 
plantilla té ganes i en el derbi 
contra el Tortosa hem de buscar 
resorgir. Tots creem amb que 
podem revertir la situació”. Eric 
Vilanova ha estat baixa i ha fitxat 
amb el Tortosa B

El Tortosa explota, contra el 
Móra la Nova (5-1)
Golejada del Tortosa que va fer 
una primera meitat esplèndida 
desbordant al rival i sentenciant 
amb 4-0, amb un joc fluid i rà-
pid que va comportar ocasions i 
els gols. Manu, Genís, Rafa i Keba 
van marcar. El 5-0 fou en pròpia 
porteria. I Marcel va reduir dis-
tàncies amb el 5-1.
Jordi Fabregat, tècnic del Tor-
tosa: “vam començar molt bé, 
ben posats i a través del joc vam 
trobar els gols. Crec que vam ser 
superiors en totes les facetes del 
joc. A més de jugar una gran pri-
mera meitat, vam tenir eficàcia 
en les ocasions que vam generar. 
Un bon partit, però cal seguir. A 
la classificació no estem tot el bé 
que voldríem, el més positiu és 
que en el joc estem més coordi-
nats. Fem als partits el que treba-
llem als entrenos. L’equip va te-

nir una resposta positiva. Falten 
aspectes per millorar. Però amb 
partits així es més fàcil progres-
sar perquè hi ha més confiança 
amb el que es fa”. Ambós, mis-
ter del Móra la Nova: “felicitar 
el Tortosa perquè va fer un gran 
partit, superant-nos sobre tot a 
la primera meitat. Natros vam 
estar desajustats en la pressió i 
ells, amb bons jugadors i molt 
ritme, ens van superar i van ge-
nerar oportunitats, fent els 4 gols 
que ja no ens van donar opció 
tot i que a la segona meitat vam 
rectificar i ja vam estar més po-
sats, amb una pressió més co-
ordinada. Està clar que hem de 
millorar, principalment pel que 
va passar a la primera part. En tot 
cas, els mèrits són del Tortosa. Si 
aguanta este nivell estarà dalt”.

David Vilanova deixa de ser el 
mister de la Sénia
Triomf de l’Ebre Escola que ja 
porta 16 punts de 18. Dilluns la 
nit es va conèixer que David Vi-
lanova no seguia com a tècnic: 
“em van comunicar que havien 
decidit prescindir de mi i canviar 
de mister, que l’equip necessita-
va un canvi. Respecto la decisió. 
Destacar que estic agraït per 
l’oportunitat que em van donar. 
Llàstima que les coses no hagin 
pogut anar d’una altra forma. 
Jo els darrers dies també havia 
comunicat que per moments 
veia complicat revertir la situa-
ció”. D’altra banda, Josep Balart, 
mister de l’Ebre Escola, del par-
tit, deia que “als primers 30 mi-
nuts no va haver un dominador. 
Natros no vam estar còmodes. 

Vam fer un canvi de sistema i 
ens vam sentir millor. Ens vam 
avançar amb una gran jugada de 
Povero, que aporta desequilibri. 
L’equip ja va estar còmode i així 
Àlex va marcar el 0-2. Ens que-
daven 45 minuts molt durs, so-
bre tot si ells marcaven. I així va 
ser. I haguessin pogut fer l’em-
pat. Ens van pressionar. També 
dir que a la contra vam tenir 
possibilitats amb espais. Vam fer 
uns canvis i vam recuperar cert 
control. L’equip va saber sofrir 
davant d’un rival que va apretar.  
3 punts vitals per estar a la po-
mada”.
Partidàs per al proper diumenge, 
l’Ebre Escola rebrà el líder l’Ull-
decona.

L’Aldeana s’enlaira amb el 
triomf a Bítem (0-2)
L’Aldeana va començar millor, 
fent Pau Meca el 0-1 molt aviat. 
Amb els minuts, els locals van 
igualar el partit, protestant un 
penal, que va ser clar però que 
no fou xiulat. A la represa el par-
tit va obrir-se i el Bítem va fer un 
pal. I l’Aldeana, amb espais, va 
tenir possibilitats, sentenciant a 
poc del final amb gol de Badia. 
El R Bítem segueix a la cua. L’Al-
deana s’enlaira. Subi, tècnic del 
R-Bítem: “la mateixa dinàmica 
de la setmana passada. L’equip 
competeix bé però sense pre-
mi. Els primers 35 minuts van 
ser dominats per una bona Al-
deana, que va fer el 0-1. Després 
vam entrar en el partit, amb un 
parell d’opcions i un penal no 
xiulat. Vam ajustar les línies a la 
segona meitat i penso que vam 
ser superiors. Vam fer arribades 
i vam tenir l’ocasió amb una pi-
lota que va anar al pal i va sortir 

forta. Ens va mancar una mica 
de tranquil.litat per madurar les 
jugades. En general, les sensaci-
ons són bones però la pilota no 
entra”. Ferran Simó, tècnic de 
l’Aldeana: “victòria al camp d’un 
bon equip que acabarà guanyant 
partits en la línia que porta. Vam 
haver d’estar molt centrats per 
guanyar. Ho sabíem. Vam co-
mençar bé, sent,dominadors 
i sentint-nos còmodes. Però 
el 0-1, amb els minuts, ens va 
confondre. Vam passar a aga-
far riscos en zones en què no 
s’han d’agafar. Sobre el 35 vam 
baixar intensitat. I ells van igua-
lar el partit. A la represa, ells van 
fer un pas avant i van tenir pilota, 
efectuant arribades i fent un pal. 
Natros ens vam defensar en un 
bloc baix i a la contra vam ge-
nerar situacions, patint fins el fi-
nal quan va arribar el 0-2, arran 
d’una contra”.

TRIOMF DEL 
CAMARLES 
CONTRA 
L’AMPOLLA (2-1)

Rosales i Ferran van avançar 
el Camarles que a manca de 
set minuts pel final es va que-
dar amb nou i l’Ampolla, amb 
gol de Dani Casas, va reduir 
distàncies. Al final, 2-1.
Carlos Gilabert, tècnic del 

Camarles: “ells van començar 
millor, estant més còmodes i 
fent perill amb desplaçaments 
de centrals a les esquenes. Na-
tros no estàvem dins del par-
tit, sense la mateixa intensitat. 
Poc a poc ens vam fer sólids i 
vam estar bé defensivament. 
Quan vam tenir el partit on 
volíem, amb el 2-0 a l’inici de 
la represa, ens va faltar més 
calma per trobar espais. No 
vam interpretar bé el partit i es 
va complicar. Ens vam quedar 
amb deu i vam ser més domi-

nats. Després ens vam quedar 
amb nou i ells van marcar. I 
gairebé vam jugar deu minuts 
amb nou. Vam poder aguantar, 
sumant 3 punts importants de 
cara a la segona fase. No se li 
pot demanar res més a l’equip”. 
Mario Javayoles, mister de 
l’Ampolla: “penso que vam fer 
mèrits per poder marcar, i fer-
ho abans. A diferència d’altres 
jornades, quan vam tenir premi 
trobant el gol, en esta ocasió 
no va ser així. El gol va arribar 
tard. Vam estar bé en joc po-

sicional, i penso que a la pri-
mera meitat vam tenir el partit 
controlat, amb diverses arri-
bades per marcar. Però van 
ser ells els qui van fer-ho. A 
l’inici de la represa, el 2-0 ens 
va fer mal. Vam reaccionar i 
vam insistir però no vam tenir 
encert, no vam estar precisos 
a l’àrea contrària en una se-
gona meitat en la que també 
va ser complicat perquè el 
joc va estar bastant travat”. El 
Camarles visita l’Aldeana, diu-
menge al matí. 
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GANDESA, 2
AMPOSTA, 0

3A CATALANA

El líder Gandesa va guanyar 
l’Amposta en el partit de la jor-
nada. Els terraltins compten els 
partits per victòries. Va ser un 
duel de categoria superior, per 
ritme i intensitat.
L’Amposta va avisar primer amb 
una ocasió d’Almuni que va 
acabar en córner. Del córner, va 
haver un penal no xiulat a l’àrea 
local per unes mans. El partit, 
amb els minuts, va ser força in-
teressant, entre dos equips ben 
posats. El Gandesa va tenir la 
seua opció amb una remata-
da de Josep. I s’avançaria en el 
marcador amb una acció dins 
de l’àrea visitant que Josep, a 
la mitja volta, va resoldre amb 
l’1-0. El gol va fer mal a l’Apos-
ta. I una pèrdua al mig de camp 
(va poder haver-hi falta en la 
recuperació del local Genís) va 
suposar una cavalcada d’Oriol, 
que va assistir al propi Genís, 
lliure de marcatge, que va fer un 
control orientat i va afusellar el 
2-0. A la represa, el partit va te-
nir moments. El ritme va baixar 
però cada equip va tenir la seua 
ocasió, evitada amb grans in-
tervencions pels porters de ca-
dascun dels equips. La lesió del 
visitant Dani Bel, per una colza-
da del local Andreu, va aturar el 
partit durant uns minuts. El joc 
va pausar-se i el Gandesa es va 
defensar amb ordre. L’Amposta, 
més amb el cor, va insistir en 
els darrers minuts, tenint varies 
ocasions en afegit. Al final, 2-0. 
Gran partit i un Gandesa que 
deixa un rival directe a 7 punts.    

PERELLÓ, 1
LA CAVA, 5
Josep Boyer, mister del Perelló: 
“la Cava va marcar aviat, arran 
d’una indecisió nostra de mar-
catge. Al cap d’uns minuts, de 
penal, 0-2. Com a Amposta, 
vam tornar a baixar els braços i 
al descans es va arribar amb el 
0-4. Però, a diferència d’altres 
jornades, la xerrada de la mitja 
part va sorgir efecte i a la represa 
vam millorar en l’actitud i també 
en el joc. I Walter va fer un gol 
molt bonic. El partit ja estava 
perdut però es va oferir una altra 
imatge. I este és el camí a seguir. 
La Cava tampoc és un equip de 
la nostra lliga. Confiem en trau-
re l’equip d’esta situació. Donar 
ànims als jugadors, a la junta i 
a l’afició. Diumenge es va fer la 
presentació del futbol base i va 
venir molta gent. Ho tirarem en-
davant”. Jordi Roca, mister de la 
Cava: “vam entrar molt bé al par-

1. Gandesa
2. La Cava
3. L’Ametlla
4. Amposta
5. Flix
6. Rapitenca
7. Godall
8. Roquetenc
9. Tortosa
10. Xerta
11. S Bàrbara
12. Corbera
13. Masdenv
14. J i Maria
15. Benissanet
16. Perelló

15
16
13
17
7

23
14
12
12
9
9
10
6
4
8
6

3
3
8
6
5
11
14
8
8
9
11
15
11
17
22
30

18
14
12
11
11
10
10
8
8
8
7
6
3
3
3
3

 3a . jor: 6                     GF       GC     PNTS

TORTOSA B, 1
RAPITENCA B 2

AMETLLA, 2
JESUS I MARIA B, 1

FLIX, 0
SANTA BÀRBARA, 0

El derbi de filials es va decantar 
del costat rapitenc, amb gols 
de Chimeno. El partit va estar 
marcat pel respecte. Cap dels 
dos equips volia equivocar-se. 
A la primera part, el Tortosa va 
fer sensació de perill amb trets 
exteriors. La Rapitenca, buscant 
recuperar pilota i trobar la velo-
citat de Chimeno, es va avançar 
en una jugada en què el davan-
ter rapitenc va guanyar l’esque-
na a Moha. En la pugna, va haver 
contacte i l’àrbitre va xiular pe-
nal. Chimeno va marcar el 0-1. A 
la represa, la Rapitenca va tenir el 
control del joc i també de la pi-
lota. A més, arran d’una bona ju-
gada, culminada excel.lentment 
per Chimeno, va fer el 0-2. Amb 
el 0-2, els rapitencs van defen-
sar-se amb pilota i el Tortosa no 
va oferir possibilitat de reacció. 
Però tot va canviar al minut 65 
quan un tret de Hassan va anar al 
travesser. Del rebuig, Lorenzo va 
estar molt llest i va marcar l’1-2. 
Llavors el Tortosa va créixer i va 
assetjar, tenint dues opcions per 
empatar, una va evitar-la Mati. 
L’empat no hagués estat injust 
però Chimeno va decidir. 

Flix i S Bàrbara van empatar sen-
se gols. Albert Saltor, del Flix: 
“partit marcat per l’expulsió del 
lateral del Flix al minut 7. El partit 
per ocasions era de 0-0; el joc 
del Flix va ser combinatiu, tot i 
jugar amb un menys, i el Santa 
Bàrbara va buscar un joc més 
directe, sense crear clares oca-
sions amb un jugador més. Na-
tros vam tenir-ne una molt clara 
al final que va sortir per poc al 
costat del pal, després que el 
porter va desviar-la. Un partit 
que amb igualtat hagués canviat 
el seu signe. La pròxima setma-
na més i millor”. Jefrei, mister del 
Santa Bàrbara: “partit complicat 
al camp d’un equip que estarà 
dalt. Natros a la primera meitat 
vam començar bé, pressionant 
la seua sortida de la pilota. Fruit 
de la bona col.locació, els vam 
agafar a la contra i va haver una 
falta i expulsió clara d’un juga-
dor local. A partir d’aquí, ells a la 
primera meitat ja no  van arribar. 
A la represa, natros vam fer un 
pas avant, per buscar la victòria. 
Sobre tot a l’inici de la represa, 
vam disposar d’ocasions. No 
vam materialitzar-les. I no vam 
saber guanyar en un home més. 
En els darrers minuts, una errada 
en defensa ens va poder costar 
un gol en l’ocasió més clara del 
partit. Juanjo va estar bé i va evi-
tar-la. Podriem haver tret més 
però l’empat tampoc es pot dir 
que sigui injust”. 

L’Ametlla va sumar la quarta vic-
tòria seguida en remuntar con-
tra el filial del Jesús i Maria. Partit 
en què els locals van començar 
generant dues ocasions de gol 
i una tercera, d’Emma, que va 
evitar Salvador, porter del J i Ma-
ria. Amb els minuts, els visitants 
van estar molt ben posats i no 
van deixar espais. A més, Pardo 
va poder marcar poc abans del 
descans, davant d’Eric, porter 
calero. L’Ametlla va estar espes-
sa en la circulació. A la represa,  
després d’un pal que van fer els 
locals, els visitants es van avan-
çar arran d’un córner. El veterà 
Albert Torres va marcar el 0-1. 
El partit es va complicar per als 
locals perquè els visitants van 
incrementar la seua bona feina 
defensiva. No obstant, Emma, 
arran d’una segona jugada i amb 

ocasions, millorant en la circula-
ció. No obstant, en els darrers 25 
minuts els nervis ens van passar 
factura. Una mica de desespera-
ció i vam perdre el fil. Ells se van 
sentir còmodes i natros no vam 
poder empatar, tot i intentar-ho 
fins el final. Llàstima perquè era 
un rival directe i un triomf ens 
hagués donat confiança. Els 
nervis influeixen si no arriben les 
victòries, però hem de continu-
ar. Seguint així, els resultats arri-
baran”.  Des del FC Xerta, opina-
ven que “es presentava un partit 
díficil pel camp i per la qualitat 
ofensiva del Masdenverge. La 
primera part va ser molt dispu-
tada. Vam aprofitar una acció a 
pilota parada per aconseguir el 
gol. El segon temps va tenir més 
alternatives. El rival va sortir bé 
del vestuari però ràpidament ens 
vam sobreposar, passant a con-
trolar el joc i generant ocasions 
per marcar el segon gol. Al no 
poder-lo fer, va ser inevitable 
sofrir una mica al final. Primera 
victòria de la història del club 
fora casa a la categoria. 3 punts 
molt importants per a l’equip, 
que ens ajuden a seguir creixent 
i a seguir creient en la feina que 
estem fent. Contents i a seguir 
treballant”.

una bona assistència de Marc, va 
assolir l’empat (els visitants van 
demanar fora de joc). Amb l’1-1, 
l’Ametlla li va posar més coratge 
i va remuntar arran d’una pilota a 
l’espai que Marc va aprofitar. Va 
ser de les poques escletxes de la 
defensa visitant. Però, acte se-
guit, una pilota penjada pels par-
tidalencs va comportar un penal 
i expulsió del porter calero. Erik 
va entrar i fou protagonista atu-
rant el penal. El triomf impulsa 
a l’equip calero. Al Jesús i Maria 
se li va escapar l’ocasió de tenir 
premi pel treball que va fer.

BENISSANET, 2
ROQUETENC, 5

tit, amb bona circulació i buscant 
les esquenes. Molt bona prime-
ra part. Es va arribar al descans 
amb el 0-4. La segona meitat ja 
va ser més travada. Ens va cos-
tar una mica més. Ells també van 
ser més intensos. Vam fer canvis, 
debutant dos Juvenils. L’equip va 
ampliar l’avantatge amb l’1-5”. 
Adri va fer un hat-trick. La Cava, 
en bona dinàmica, ja prepara el 
gran partit de diumenge, contra 
el líder Gandesa.   

Un Roquetenc efectiu va sumar 
la segona victòria. La clau fou 
que amb l’1-2, a la represa, en 
dos minuts, els de Roquetes van 
sentenciar amb 2 gols. 
Ramon Grau, del Benissanet: 
“en la tònica dels darrers par-
tits, defensivament ens cos-
ta molt. I ells van tenir clar el 
que havien de fer. En dos cór-
ners ens van fer dos gols. Vam 
fer canvis i vam sortir enxufats, 
fent aviat l’1-2 que ens posava al 
partit. Però ells en dos contres 
van sentenciar amb dos gols. 
No vam poder reaccionar. Hem 
de seguir. Estem entrenant bé i 
espero que els resultats arriben. 
Hem de rectificar errades i estar 

més posats als partits”.
Miquel Campos, cap de prem-
sa del Roquetenc: “la primera 
part va tenir més domini visitant, 
amb més presencia en atac i 
més possessió de pilota, gene-
rant algunes ocasions. Els gols 
van arribar al tram final de la pri-
mera part amb dos rematades 
en dos córners. A l’inici de la re-
presa el Roquetenc va desapro-
fitar dos ocasions, molt clares 
per fer el 0-3. Es va perdonar i, 
en canvi, els locals van marcar 
l’1-2 al minut 50, en la prime-
ra ocasió clara que van tenir. El 
gol va esperonar als locals que 
van buscar l’empat i va fer que 
el Roquetenc no estès còmode 
durant uns minuts, fins que en-
tre el 64 i 66 es va matar el partit 
amb dos gols, de Roger Miralles 
i Morales. Fins al final, el partit va 
estar trencat amb ocasions i un 
gol més per equip. Quan l’àrbitre 
va xiular el final, els jugadors del 
Roquetenc es van abraçar amb 
Josué que entre llàgrimes es va 
acomiadar ja que ha acceptat el 
repte de fitxar per la Rapitenca. 
Des del club li volem agrair per 
com ha defensat els colors del 
Roquetenc i li desitgem molta 
sort”.

GODALL, 5
CORBERA, 4
Partit boig en el que als 10 minuts 
van haver 4 gols (2-2). Avançada 
la represa, amb el 3-4, el Godall 
va remuntar amb gols d’Haro i 
de Zaragoza. Juanjo Agustin, del 
Godall: “el partit va començar 
amb alternatives i molta efecti-
vitat pels dos equips. Després es 
va igualar amb molt migcampis-
me i amb un joc més imprecís. 
A la represa, amb avantatge dels 
visitants, el Godall va arriscar i 
li va anar bé. En els darrers mi-
nuts es va remuntar. Content del 
treball, no tan de les indecisions 
que van costar gols del rival. Par-
tit igualat i amb molta efectivitat 
en les ocasions”. Ruben Viudez, 
del Corbera: “partit molt obert 
i boig, amb anades i tornades 
sense control per part de cap 
dels dos equips. Així ho reflectia 
el marcador a la mitja part amb 
el 3-3. A la represa vam intentar 
agafar més el control del joc, 
esperant al rival a 3/4 de camp. 
Fruit d’això ens vam poder avan-
çar. Però no vam saber donar les 
pauses al partit i, cap el final, ar-
ran d’errades de marcatge i falta 
d’intensitat i tensió nostres, el 
Godall va capgirar amb el 5-4. 
Patim de falta de concentració 
en moments claus. Treballarem 
per millorar aspectes que ens 
fan ser irregulars. L’equip se’n 
sortirà perquè hi ha plantilla i 
qualitat”.

MASDENVERGE, 0
XERTA, 1
Cristian, mister del Masdenver-
ge: “tot i perdre, crec que cada 
vegada estem més a prop del 
triomf. A la primera meitat, tot 
i que ells es van avançar arran 
d’un córner, vam estar bé. No 
obstant, ens va faltar una mica 
més de serenitat. Malgrat això, 
vam disposar d’ocasions, Però 
no vam tenir l’encert, fruit també 
de la precipitació. A la represa, 
als inicis vam tornar a generar 
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JAN, L’HOME DEL MUNDIAL

EQUIP DE LA JORNADA

· Avui divendres, a la Federació, 
té lloc el dia de l’entrenador. Es 
lliuraran diversos trofeus, un 
d’ells a Teixidó per la seva tra-
jectòria. Li van trucar i li van dir: 
“Li enviarem un mail per convi-
dar-lo”. I ell va respondre: “No 
tinc cap mail...”. És un geni. 
· El president de la Federació 
visitarà les terres de l’Ebre i es 
reunirà amb 11 clubs. La meva 
pregunta és; perquè només 
amb 11? Per què no amb tots?. 
· El gran delegat del Gandesa, 
Joan Rins, anirà a l’oest per ser 
un pistoler com aquella pel·lí-
cula del western “Els set mag-
nifics”. En poques setmanes 
desvetllaré el secret. Només 6 
jugadors del Gandesa el saben.
· Quesada ja porta 7 gols, 
aquest noi val or. Destí, Ra-
pitenca?. I tant de bo s’adoni 
Gerard Verge que l’equip on 
ha fet millor ràtio de gols és la 

Rapitenca. Ha de fitxar si o si. I 
per què Gerard no vol entrenar 
al seu poble?.
· Pocs jugadors de l’Ebre Esco-
la volen anar al nou equip de la 
fusió del Tortosa-Ebre Escola. 
Muntaran un altre club?
· Un jugador ebrenc, de 2 cata-
lana, seria millor que Dembelé. 
Però hauria d’escoltar més. És 
una llàstima perquè té molt re-
corregut. 
· El món és un mocador; la pa-
rella de l’exmister de la Sénia, 
Vilanova és amiga de la dona 
del fill del meu cosí. Em vaig as-
sabentar per casualitat: em van 
enviar una foto familiar d’una 
celebració i vaig veure que es-
tava Vilanova.  Dir també que 
Vilanova és un gentelman per la 
forma en què es va acomiadar 
de la Sénia. Es va emocionar. De 
moment, entrena el segon mis-
ter mentre es busca tècnic.

TOP SECRET
· Això de l’Ebre Escola aques-
ta temporada no té nom. En 
la passada a la 1a fase va 
aconseguir 25 punts. Ara ja 
en té 19 i això que estem a la 
1a volta. Quina pena que hagi 
de desaparèixer per la fusió. 
Balart, premi nobel del futbol 
ebrenc.
· Gandesa sis partits jugats, 
cinc porteria a zero. Si gua-
nya a La Cava posarà la di-
recta a l’ascens. Gran treball 
d’Ivan Romeu que té l’equip 
endollat.
· Curiós: aquesta setmana 
partit de 3a. catalana Gan-
desa-Amposta i a 4a també 
amb els filials. I a l’Ametlla 
van jugar l’equip local amb el 
Jesús i Maria B i només aca-
bar aquest partit van enfron-
tar-se l’Ametlla B i el Jesús i 
Maria C.
· Només queden 4 equips in-

MÉS JORNADA
victes: Ulldecona, Pinell, Gan-
desa i La Cava, i compte que 
aquest equip no perd un partit 
des del desembre.
· L’Ulldecona està imparable; va 
remuntar el partit altre cop i va 
golejar. Faran el play off sense 
despentinar-se. I si aconse-
gueixen l’ascens, la pregunta 
del milió: renunciaran?
· El Godall és un dels equips 
que de tercera catalana que 
més jugadors han marcat, un 
total d’11. Diumenge partit boig 
contra el Corbera (5-4).
· Chimeno, imparable. Porta 
deu gols en sis partits i això que 
estava mig tocat. Quina pena 
que no pugui jugar a 1 equip.
· Rapitenca, 6 partits i zero gols 
Juguen bé però no marquen. El 
proper partit és clau, al camp 
del Vilafranca. S’enfronten els 
dos cuers. Junior Koré va de-
butar. 

· De moment, un dels equips 
revelació és el Xerta: ”L’equip 
és una passada; va amb tot. 
Molta il.lusió”. Sergio Ruiz, 
per ser el primer any com a 
mister ho està fent de Mera-
vella. Fins i tot als entrena-
ments prepara jugades d’es-
tratègia.
· El futbol ebrenc està viu. 
Dissabte en un partit de ju-
venils al Josep Otero entre 
Tortosa i l’Amposta hi havi-
en més de 300 persones. Un 
ambientàs.
· Si voleu seguir tots els re-
sultats en directe, mireu la 
pàgina Futbol ebrenc.
· Una dona d’un entrena-
dor ebrenc dorm malament 
aquests dies veient preocu-
pat la seva parella. 
Són les grans patidores a 
l’ombra.

ENTRENADOR DE LA JORNADA: IVAN ROMEU (GANDESA)

LA PORTADA DE LA SETMANA
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CRACS EBRENCS

Pau Carcellé (Rapitenca B). Domènec Estorach (Tortosa). Víctor Pujol (Camarles). Frede (Móra la Nova). Marc Brull (Ametlla).

Jan Esteller, 17 temporades a 
l’Alcanar, és coordinador del 

ticketing centre (on es poden trobar 
entrades per a partits del mundial) i 

on se’n vendran 3,5 milions. 
Té 250 persones al seu càrrec. La 

pregunta: ens donarà dues entrades 
per a la final a Michel Viñas i a mi? 
A la foto, Jan, amb la la samarreta 
de l’equip de la seva vida, en un 

estadi de Qatar

LA FRASE DE LA SETMANA:
MARCOS (CATALÒNIA): “QUAN ACABA 
EL PARTIT, A PENSAR AMB UNA ALTRA 

COSA QUE ÉS FUTBOL AMATEUR”

MATA
(Rapitenca B)

PACHU
(Ebre Escola)

ERIK DEVADIP
(Ametlla)

ERIK ARAGONÉS
(Ulldecona)

ORIOL
(Gandesa)

ROSALES
(Camarles)

ZOUHIR
(Xerta)

RAFA LLOP
(Tortosa) 

ÀNGEL 
(Godall)

ADRI
(La Cava)

PAU MECA
(Aldeana)

JONATAN
(Jesús i Maria) 

MORALES
(Roquetenc)
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GINESTAR, 2
PINELL, 3

4A CATALANA

Antonio Morales, tècnic del 
Ginestar: “ens vam enfrontar 
al líder. Vam fer una molt bona 
primera meitat; el domini va ser 
nostre, reaccionant al 0-1 amb 
cinc o sis arribades clares, fent 
l’empat. Vam apretar a un Pinell 
que ofensivament té jugadors 
de qualitat. Vam fer una bona 
feina. De l’àrbitre, dir que està 
clar que es poden equivocar 
però en aquesta ocasió va ser 
més en contra nostra. Al minut 
40 ens vam quedar amb deu per 
l’expulsió de Gimeno. Cap de 
les dues targetes s’havia d’haver 
mostrat. El criteri va ser rigorós 
amb natros. Poc després ens 
van fer l’1-2. A la represa, vam 
reestructurar l’equip, buscant 
més profunditat. Vam jugar amb 
defensa de 3, arriscant. Estàvem 
ben posats, fins que arran d’una 
una pèrdua nostra ens van fer 
l’1-3. Ens vam quedar amb 9, per 
l’expulsió de Marcel. L’equip va 
traure la casta, marcant el 2-3 i 
podent empatar. Ells també van 
tenir opcions, i es van quedar 
amb deu. Vam ser valents, do-
nant la cara. Vam fer un gran 
partit. La llàstima és que no es 
reflecteix en el marcador. Estic 
segur que anirem a més”. Liza-
so, del Pinell: “va ser un partit 
molt complicat. El trist és que 
l’àrbitre va voler ser protagonis-
ta amb un excessiu de targetes, 
quan no va ser un partit violent. 
No calia este protagonisme que 
va fer encendre als jugadors i a 
la gent. La clau per natros  va 
ser fer l’1-2 al final de la primera 
meitat. Ells ja estaven amb deu i 
a la represa ens vam confiar una 
mica, a  partir de l’1-3. I el Gines-
tar, amb nou, no va tirar la to-
vallola. Natros, que després ens 
vam quedar amb 10, vam gene-
ra ocasions, amb un gol anul.lat 
que era legal. Es va haver de tre-
ballar i sofrir fins el final”. 

AMPOSTA B, 2
GANDESA B, 4
Derrota de l’Amposta contra un 
Gandesa que va sentenciar a la 
represa amb l’1-3 i l’1-4 en un 
minut. Cano, mister de l’Am-
posta: “sabíem que seria partit 
difícil. El Gandesa, juntament 
amb el Pinell, és dels dels favo-
rits per pujar. Tot i que durant la 
setmana vam haver d’improvisar 
la línia defensiva, l’equip va sor-
tir bé. Però ens van condemnar 
els dos gols de córner que vam 
rebre i que van comportar el 
0-1 i l’1-2. Vam haver d’anar a 
remolc. A la segona meitat vam 
sortir amb les idees clares, però, 
arran d’una lesió, vam pas-

CATALÒNIA B, 2
LA CAVA B, 0 L’AMETLLA, 1

JESÚS I MARIA C, 3Dani, mister del Catalònia: “la 
meua opinió és que en general 
vam ser superiors. Vam comen-
çar bé, sent protagonistes i molt 
ofensius, tenint profunditat i xa-
fant àrea rival. Però no vam ser 
eficaços. Amb els minuts, el partit 
es va igualar. Abans del descans, 
vam tornar a insistir, atacant els 
espais però sense generar més 
ocasions clares. A la represa, vam 
tornar a sortir ben posats i domi-
nant el joc. El partit es va trencar, 
amb un tret de Jonatan, des de 
gairebé el mig del camp. Un gran 
gol. Amb l’1-0 vam gaudir d’oca-
sions per sentenciar, no arriscant 
en zona de creació, tenint una 
millor sortida. Vam gaudir d’un 
penal al 70 però vam fallar-lo. 
Vam passar uns minuts de dubte 
i ells van fer un pas avant, penjant 
pilotes. Ja al final, vam marcar el 
2-0. Destacar als jugadors que 
van sobreposar-se al desencert i 
van seguir creant ocasions. Vam 
ser pacients. També destacar la 
Cava, que va venir amb baixes, 
donant la cara i sent intensos, 
estant posats fins el final”. Ra-
mon Cruelles, tècnic de la Cava: 
“va ser el pitjor del que portem 
de temporada. El Catalònia va 
ser dominador i va arribar moltes 
vegades, però no va tenir efecti-
vitat fins la segona meitat. Natros 
no vam arribar amb claredat i 
ells sí que van tenir-la. No obs-
tant, com en els darrers partits, 
aguantem bé fins el darrer tram 
de la confrontació quan per cir-
cumstàncies tenim baixades de 
tensió. Amb això treballarem, per 
millorar-ho. Ara ens en enfron-
tem al Pinell amb moltes baixes, 
però seguim treballant amb il.lu-
sió. Ja vindran també partits de 

Anton Flores, tècnic del Sant 
Jaume: “va ser un partit bas-
tant disputat. La primera meitat 
va ser molt nostra. Vam sortir 
molt bé, posant-nos per davant 
amb el 2-0, marxant amb el 3-1 
al descans. Bona primera mei-
tat amb ocasions i arribades. La 
segona va ser diferent. Ells van 
sortir més ben posats i ens van 
crear problemes. No vam saber 
jugar-los quan es van quedar 
amb 9. No sé si el fet de fer tant 
de temps que estàvem sense 
guanyar es va acusar. L’equip no 
s’ho acabava de creure i va es-
tar neguitós. Ens van fer el 3-2 i 
encara faltava l’afegit i vam patir. 

ALCANAR, 4
OLIMPIC, 5
Ion, president-jugador de l’Alca-
nar, va fer funcions de mister en 
el partit: “tot i estar minvats per 
nombroses baixes en defensa 
vam sortir molt ben posats, tal 
és així que al minut 20  anàvem 
guanyant 3-0. Però l’Olimpic va 
saber reaccionar i amb pilotes a 
les esquenes dels nostres defen-
ses ens va començar a fer mal, 
fins al punt que marxàvem al 
descans amb el 3-2 havent tin-
gut l’Olimpic alguna ocasió més 
per poder empatar. A l’inici de 
la segona meitat, ells van sortir 
més ben posats que nosaltres i 
van remuntar amb dos gols, no-
mes començar la represa. Na-
tros vam reaccionar i vam tenir 
ocasions per empatar però amb 
l’equip abocat a l’atac ens van 
fer el 3-5. En afegit vam fer el 
4-5 amb el qual es va arribar al 
final del partit”. Des de l’Olím-
pic comentaven que “l’Alcanar 
va començar molt fort. D’en-
trada, no vam respondre a la 
seua pressió alta i ens van fer 3 
gols. Llavors l’entrenador va fer 
4 canvis al minut 20 de la prime-
ra meitat per capgirar la situació. 
Va aconseguir-ho, remuntant 
l’equip amb el 3-4. Ells es van 
abocar i natros  a la contra vam 
poder decidir i així va ser amb 
el 3-5, malgrat que l’Alcanar va 
reduir distàncies amb un gol en 
afegit. Quatre victòries seguides. 
Estem contents de la progressió. 
Ara rebem a l’Amposta que serà 

El partit es va trencar i no aca-
bàvem les jugades, sent atacs i 
contraatacs constants. Content 
per la victòria perquè feia molt 
de temps. L’equip el veig bé, per 
a competir molts de partits. Hem 
de seguir formant i progressant. 
Hem d’oblidar-nos de resultats i 
continuar treballant per al futur, 
fent equip, esperant també que 
pugen jugadors d’un bon juvenil 
que tenim actualment. L’objec-
tiu és que la majoria de juga-
dors siguin de casa i progressar 
i amb això estem”. Des de la UE 
Tivenys: “partit marcat per les 
adversitats: expulsions, lesions i 
alguna decisió. Tot plegat, sense 
treure mèrits al rival, el qual va 
rendibilitzar les seues arribades.  
A la segona part, tot i els contra-
temps acumulats, amb deu, vam 
sortir millor i vam dominar, bus-
cant el gol que ens posés dins 
de la confrontació (disposant de 
varies opcions clares com un pal 
i un més que possible penal). Des 
del minut 75 vam jugar amb nou 
però, tot i això, vam insistir, llui-
tant fins el final. Gran esforç de 
l’equip jugant en inferioritat. Fi-
nalment sense premi.

Xavi Solé, mister de la Fatarella: 
“partit molt competit. Durant 
la primera meitat cap dels dos 
equips vam ser capaços de jugar 
la pilota cinc minuts seguits. Van 
haver moltes interrupcions. Va 
sobrar intensitat i agressivitat i va 
faltar futbol. A la represa, la ma-
teixa dinàmica fins que al minut 
82 vam disposar d’un penal que 
el nostre killer ‘Perevandoski’ no 
va tansformar. El porter va des-
viar la pilota a córner. Al minut 
85 ens vam quedar amb deu 
per l’expulsió d’Aitor. Després 
vam esta replegats, esperant el 
final del partit. Els visitants van 
tenir 3 ó 4 ocasions de gol bas-
tant clares. I natros vuit o nou, a 
banda del penal fallat”. Florin, del 
Camarles: “partit complicat. Ens 
vam enfrontar a un bon equip, 
lluitador, que sap a que juga. A 
mi em va agradar molt més que 
la temporada passada. Va ser un 
partit molt igualat, però ells van 
disposar d’un penal, arran d’unes 
mans en una jugada embolica-
da. El va parar el porter. Natros 
tampoc vam arribar massa, ex-
cepte un 1 contra 1 davant del 
seu porter. Ells van fer un tra-
vesser, a més del penal. L’àrbitre 
ens va xiular faltes amb un criteri 
desigual. I això suposava pilotes 
penjades des de qualsevol lloc 
del camp, la qual cosa ens va 
comportar patir. Un bon punt i a 
seguir”.

sar uns 10 minuts en què vam 
marxar del partit. I en dos mi-
nuts ens van fer dos gols. Vam 
intentar-ho i vam posar més 
gent dalt, però és complicat ju-
gar amb el marcador en contra 
davant d’equips tan organitzats. 
Es va lluitar fins el final i res a 
dir als xavals que van treballar 
força bé”. Sergi Vidal, del Gan-
desa B: “sabíem de la complexi-
tat del partit. D’entrada, ells ens 
van crear dificultats. Vam saber 
aguantar, tot i que ells van tenir 
alguna ocasió. Va ser important 
fer el 0-1 i, malgrat que ens van 
empatar de penal, vam reaccio-
nar fent l’1-2. A la represa, vam 
canviar la forma de jugar i ens 
va anar bé. I vam marcar l’1-3 
i en un minut vam establir l’1-4 
que ens va reforçar i vam con-
trolar bé el final del partit tot i 
jugar amb deu. Bon treball de 
l’equip i victòria important”. 

una bona prova per la situació 
que estem”.

Jordi Subirats, tècnic de l’Amet-
lla: “dura derrota. No vam estar 
fluids en la circulació de pilota i 
una altra vegada les indecisions 
en les passades ens van suposar 
ocasions del rival que, d’entra-
da, en va tenir dues i va marcar 
el 0-1. A partir d’allí vam tenir 
més profunditat i vam generar 
dues opcions, de Maura i una 
altra Àlex, que va anar al pal. En 
la darrera jugada de la primera 
meitat, arran d’un malentès en-
tre el porter i la defensa d’ells, 
vam empatar. A la  represa la di-
nàmica va seguir igual fins que 
ells amb un tret des de 35 me-
tres van marcar l’1-2. Natros ja 
vam baixar els braços. Acte se-
guit, arran d’una falta lateral, ens 
van fer l’1-3. Vam intentar-ho 
però sense fluidesa. No estem 
aconseguint crear el nostre joc. 
I la situació és complicada. Ens 
costa molt quan els resultats 
són adversos”. David Torres, del 
J i Maria C: “va ser un partit que 
vam guanyar merescudament. A 
la primera meitat vam sortir molt 
forts, tenint ocasions. Portàvem 
3 empats seguits en partits en 
què havíem perdonat. Dissabte 
vam tenir més efectivitat. Pino 
va fer el 0-1 i vam crear algunes 
opcions per fer el 0-2. Ells van 
crear-la amb una rematada al 
pal. La jugada desafortunada fou 
al 44 arran d’un malentès amb 
una cessió de Pardo a Sergi i el 
seu davanter va empatar. A la 
represa vam sortir a pel partit i 
Benet va fer un gol per l’escai-
re i després Adri va aprofitar una 
indecisió local per establir l’1-3. 
Vam tenir alguna opció més. Re-
sultat just. Molt content de l’ac-
titud dels nois”.

SANT JAUME, 3 
TIVENYS, 2

LA FATARELLA, 0
CAMARLES B, 0

la nostra lliga, buscant compe-
tir-los tots”.  

Empat en el partit en què s’en-
frontaven els dos cuers. Ra-
fel, Aldeana B: “vam, començar  
molt bé. Als dos minuts ens vam 
avançar amb gol d’Agus. Durant 
els primers 30 minuts, l’equip va 
dominar, amb presència a camp 
contrari, fent pressió alta i te-
nint un parell d’ocasions, bastant 
clares. Al darrer quart del primer 
temps natros vam baixar i la Ga-
lera va créixer poc a poc dispo-
sant de més presència, tot i que 
sense fer perill, excepte una falta 
lateral. A la represa, vam intentar 
canviar la dinàmica dels darrers 
minuts de la primera meitat. Però 
ells van seguir insistint i van ge-
nerar dos o tres ocasions, em-
patant. Posteriorment, va haver 
molt migcampisme i ells, ben 
posats, van endur-se més duels, 
tot i que sense crear ocasions. 
Natros tampoc van fer-ne, ex-
cepte una al final quan van haver 
unes mans que l’àrbitre va consi-
derar que eren arran d’un rebot”. 

LA GALERA, 1
ALDEANA B, 1
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BY JOAQUIN CELMA

HANDBOL
Victòria a la pista del 

Lleida (24-27)

HANDBOL

Resultats dels equips del 
club. Tornada a la compe-
tició. El sènior masculí va 
sumar el primer triomf de la 
lliga, a la pista del Maristes 
Rubí (26-28).  
“Ara s’ha de seguir treballant 
ja que molts dels equips que 
ens van per davant sols es-
tan a dos i tres punts, és a 
dir, a tir de pedra”. Proper 
partit, davant del Vilamajor 
diumenge a les 17:30 al pa-
velló de Ferreries. 
El juvenil masculí va perdre 
a casa amb el CH Martorell 
(27-32). Era el primer partit 
de la segona volta. 
El juvenil femení també va 
perdre, a la pista de la Ca-
nonja per 21-17.
El cadet masculí va vèncer 
en la visita al KH/ BM Gra-
nollres per 36-43. 
L’infantil masculí va impo-
sar-se a la pista del BM Bar-
berà per 27-47.
L’infantil masculí, per la seua 
part, va caure a casa contra 
la Canonja per 36-40.

Important i merescuda victòria 
de l’Handbol Amposta en el seu 
desplaçament a Lleida (24-27). 
Amb este resultat es situa a la 
zona mitjana de la taula classi-
ficatòria. La primera meitat va 
ser molt igualada, amb avan-
tatges alterns al marcador, curt 
nombre de gols per arribar al 
descans amb el mínim avan-
tatge per les locals (12-11). A la 
represa, deu minuts va tardar 
l’Amposta a poder posar-se al 
davant. Quan en faltaven cinc 

cinc, l’avantatge ja era de quatre 
gols (20-24). Un avantatge que 
va ser determinant. Ttriomf molt 
valuós, que ha de donar confi-
ança per afrontar el partit de la 
propera jornada, demà dissabte 
a partir de les 19 hores contra 
l’Alacant. CH. AMPOSTA: Laia 
Ferré (19 aturades) i Fely sota els 
pals, Georgina (5), Andrea, Joa-
na (4), Esther (3), Abril Pujol (3), 
Sílvia (1), Núria (1), Rut Pagà, Ju-
dit Tortajada (9), Maria Ventura, 
Marina Gasca (1).

Centre Esports 
Tortosa

Club Volei Roquetes: Súperlliga2, 
Triomf a Saragossa (0-3)

** LLIGA CATALANA D’HAND-
BOL FEMENÍ. L’Handbol Ascó 
va perdre a casa davant el Ter-
rassa, equip que va encadenar 
la seva tercera victòria seguida 
(27-35). L’Ascó continua en la 
setena plaça amb dos punts. 
Tanca la taula el vuitè, el Vila-
nova del Camí, que no ha pun-
tuat. En la propera jornada, pri-
mera de la segona volta, l’Ascó 
visita el CEHandbol BCN Sants.
** 1a LLIGA CATALANA SÈNI-
OR FEMENÍ. 
L’HC Ampolla va guanyar en la 
seua visita a la pista del Sant-
pedor (33-36). Un triomf tre-
ballat que permet a l’equip del 
Baix Ebre enlairar-se a la taula, 
en quarta posició. Els quatre 
primers obren un forat impor-
tant de quatre punts, respecte 
al cinquè. Per la seua part, l’HC 
Perelló va guanyar el primer 
partit de lliga, contra el Lleida 
B, rival que també es troba a la 
part baixa de la taula. Les pere-
llonenques, en un partit molt 
igualat, van guanyar per 29-28. 
Va haver emoció fins el final i 
l’equip mereixia el premi del 
triomf. 
Ara el HC Perelló té dos punts i 
és setè. En la propera jornada, 
el Perelló visita demà L’Argen-
tona. L’Ampolla descansarà.  

El sènior masculí de Súper-
lliga 2 va guanyar 0-3 a Sa-
ragossa amb parcials (23-25; 
25-27;18-25). Partit en què 
l’equip va anar de menys a 
més i que va estar igualat. 
Els dos primers sets van ser 
ajustats però els roqueteros 
els van tirar avant i es van en-
dur la victòria, en un tercer 
en què va poder imposar-se 
amb més claredat. 
Altres resultats del cap de 
setmana passat: derrota del 
sènior masculí B a la pista del 
Volei Monjos (3-1). El sènior 
femení va guanyar (3-2) contra 

el Club Volei Martorell. L’in-
fantil femení Blanc va perdre 
(1-3) amb el CV Reus. Derrota 
del cadet masculí blau (1-3) 
contra el CV Murs  Montjuic. 
Victòria de l’infantil masculí 
(3-2) contra el Volei Vilanova 
verd. L’infantil femení Blau va 
guanyar (3-0) contra l’Escola 
Elisabeth groc. Triomf del ju-
venil masculí (3-0) contra el 
Volei Vilanova blanc. Derrota 
del cadet femení (0-3) contra 
el Club Voleibol Reus. Victòria 
del juvenil femení (3-0) con-
tra el CV Reus.
Nota i foto: CV Roquetes

alitzar una espectacular actu-
ació aconseguint la 5a plaça.
Molt bons resultats per a 
l’ampostina en la seva primera 
temporada com a entrenado-
ra. L’equip tècnic del CP Tona 
compta també amb Pere Mar-
sinyach, corteògraf i patina-
dor del CP Tona.

** Segona divisió Futbol 11. 
5 jornada. 
Gandesa, descansava
Aldeana-Castellserà 4-0
** Lliga Ebre futbol-7. 6 jornada
Arnes-Tortosa, sus
Olimpic-R Bítem 0-2
Amposta-Campredó 0-4
Rapitenca-Femení Alcanar 0-10 

Futbol femeníEl CP Tona, amb Zaida Ardit 
al capdavant, es proclama 

Campió del Món a Argentina
El dia 5 de novembre, va tenir 
lloc el Campionat del Món en 
la modalitat grups xous petits 
a Buenos Aires, Argentina. El 
grup xou petit del Club Patí 
Tona, entrenat per l’ampostina 
Zaida Ardit, va aconseguir l’or, 
obtenint un total de 130.200 
punts, per davant dels italians 
Dejà Vu, amb 129,600 punts 
i del grup gallec Gondomar 
amb
123,300 punts. 
El CP Tona ha tancat una 
temporada excel·lent després 
d’obtenir un 1r lloc al territo-
rial de BCN, 1r lloc al Campi-
onat de Catalunya, 1r lloc al 
Campionat
d’Espanya, 3r lloc a l’europeu 
i 1r lloc als World Roller Ga-
mes. Recordem que Ardit va 
penjar els patins la temporada 
passada després d’haver estat 
integrada durant molts anys al 
CP L’Aldea com a patinadora.
Cal esmentar la participació 
en aquest campionat del club 
ebrenc CP L’Aldea, qui va re-

J i Maria-la Cava 0-10
Ampolla-Perelló 0-10
La Cava B-La Plana 2-0
El Femení Alcanar és líder se-
guit pel Perelló, que té un par-
tit menys
** Juvenil Futbol 11 1a divisió
Fund. Base Reus B-Terres de 
l’Ebre 6-1

Propera jornada 5a: Aldeana descansava. Alcanar-Tortosa 4-3; 
Perelló-Ametlla 0-4; Roquetenc-Amposta 4-1; Rapitenca-Cana-
reu 6-0 i Vinaròs-S Bàrbara 2-3. 

Veterans: cinquena jornada

Futbol sala
** LLIGA DIVISIÓ D’HONOR: El FS Roquetes va guanyar a la pista 
de la Sentiu (2-3) i continua en la segona plaça a 3 punts del líder 
Linyola B que serà el seu proper rival, al pavelló de Roquetes (el 
dissabte dia 19).  
** LLIGA 1A DIVISIÓ: al grup 6 A, el CE Futsal Tortosa va perdre 
en el derbi contra l’Amposta (4-5). L’altre partit entre dos equips 
ebrencs, Tivissa i la Sénia, es va ajornar.  
Al grup 6B, l’Hostal Anton de Batea va guanyar al Morell per 4-5 
i segueix líder. El Flix va empatar a casa amb el Castellvell 6-6 i el 
Móra d’Ebre va perdre amb el Priorat nord 5-1.  
** LLIGA 2A DIVISIÓ: Grup 11: Ampolla-Miami 3-7; Alcanar-Ull-
decona 7-6; Experience Amposta.Amposta B 4-4; Roquetes 
B-Vilaseca 2-1 i Rapitenc-Vinallop 4-3. Grup 12: Ascó-Botarell 
(3-0); Guiamets-Miravet 14-4; Capçanes-Móra Nova (4-1); Ras-
quera-Riudecols 6-12 i Vandellòs-Riba roja 5-1.

Cadet Femení del CV Roquetes.

Handbol

El Club Patí l’Aldea 
va aconseguir la 
cinquena plaça
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A LA CUINA
TOT S'APROFITA!

Ingredients: 
· Pell de patata o d’albergínia 
sobrant i neta 
· Sal
· Pebre
· Oli d’oliva

Preparació:
Posar una paella al foc amb oli i 

quan sigui calent sofregir-hi les 

pells fins quedar cruixents. Treu-

re-les de la paella i posar-les en un 

plat sobre paper assecant. Corregir 

de sal i pebre. Presentació Posar 

les peles fregides verticalment 

en un got de vidre. Qualitats nu-

tricionals La patata aporta molta 

energia gràcies al seu contingut 

en hidrats de carboni.

RECEPTA PER APROFITAR 
PELLS DE PATATA I ALBERGÍNIA

La patata és originària d’Amèrica i va arribar a Europa on va anar adquirint 
importància gràcies a la seva facilitat de cultiu, de conservació i a les seves 

qualitats com a aliment molt energètic.
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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

La dieta és un dels 
assumptes del qual 
estàs pendent i el 
camí a una millor 
salut. Júpiter retrò-
grad per Casa III 
afavoreix la intuïció. 
Escriure pot ser una 
bona teràpia.

aquari
21/01 al 19/02

Sents que vius un 
temps d'espera que 
s'allarga o que les co-
ses no surten com ha-
vies previst. Aprofita 
per baixar revolucions 
i posar atenció a les 
emocions. Amanya-
ga't més.

sagitari
23/11 al 21/12

La conjunció Lluna/
Mart a la Casa 
VII podria portar 
persones del passat, 
especialment expa-
relles. Organitzes un 
raconet zen a casa 
on poder practicar la 
meditació.

escorpí
24/10 al 22/11

Si la família o parella, 
no recolza els teus 
objectius a escala 
professional o senti-
mental, no dubtaràs 
a fer la teva. Potser 
caldrà controlar 
les despeses en 
diversió.

balança
24/09 al 23/10

Possible desplaça-
ment per motius 
familiars. En l'àmbit 
sentimental podries 
estar coneixent a algú 
del teu interès, però 
de moment sembla 
que prefereixes que 
sigui una amistat.

àries
21/03 al 20/04

En l'amor, no estàs 
per perdre més el 
temps. Si sents que 
algú t'està fent llum 
de gas, no hi posis 
més energia. Possi-
ble negoci o col·la-
boració professional 
amb un amic.

cranc
22/06 al 23/07

Darrerament, has 
canviat algunes 
prioritats i tens més 
clar que la salut és 
primer de tot. Si 
acabes de començar 
una relació, pots 
sentir una profunda 
connexió emocional.

verge
24/08 al 23/09

Podries tenir els ner-
vis a flor de pell. No 
deixis que et facin 
perdre els papers. 
Troba més espais 
per la relaxació. 
Amb els fills vius 
bonics moments de 
complicitat.

taure
21/04 al 21/05

Alguns problemes 
de l'àrea laboral 
poden perjudicar la 
relació de parella. 
Serà bo, gestio-
nar-ho al més aviat 
possible. T'anirà bé 
practicar activitats a 
l'aire lliure.

peixos
20/02 al 20/03

Posar nom al qual 
sents i ordre al teu 
món interior, t'aju-
darà a relaxar-te. 
Potser hauràs de 
frenar a una persona 
de la família política 
amb la qual tens 
algunes diferències.

lleó
24/07 al 23/08

Si estàs més a casa, 
et fixes en el que cal 
reparar o posar al 
dia. La parella pot 
estar més silenciosa 
o reservada que de 
costum. Actua amb 
prudència per saber 
què passa.

bessons
02/05 al 21/06

Com que la 
retrogradació de 
Mart va per llarg, 
t'anirà bé aprofitar 
aquest període per 
repassar assumptes 
que tenies a mitges. 
Una bona etapa per 
canviar estratègies.

TORTOSA
CHICA

MADURITA
¿DESEAS TENER 

UNA CITA? 

613 272 066

TORTOSA
RELAX LATINAS

SERVICIOS A 
DOMICILIO 
Y HOTELES
24 HORAS

877 075 973

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

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu espai 

privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

COMPREM
CAMPS I
FINQUES

RÜSTIQUES
610 395 327
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MARIA JOSÉ MAHIQUES 
CAMINADA POPULAR A GANDESA
EN EL DIA MUNDIAL DE LA DIABETIS

És molt probable que un dels 

vostres familiars, o un dels 

vostres veïns o companys de 

feina tingui diabetis. Segons 

l'Organització Mundial de la Salut, 

120 milions de persones a tot el 

món tenen diabetis.

Avui parlem amb  Maria  José  Mahi-

ques, membre d'Units per la diabetis.

Sou un grup de famílies de les 
Terres de l'Ebre amb un lligam 
comú: fills i filles diagnosticats de 
diabetis. Una malaltia silenciosa i 
indolora que és una autèntica epi-
dèmia mundial.
Sí, "Units per la diabetis" som un grup 

de famílies de les Terres de l'Ebre amb 

fills petits diagnosticats de diabetis 

mellitus tipus 1 on el nostre principal 

objectiu és donar suport emocional 

a les famílies des del mateix moment 

que se n'ha diagnosticat un fill o filla, 

informar-los i ajudar-los sobre la ma-

laltia i les seves complicacions perquè 

tinguin una millor qualitat de vida, de-

nunciar les diferents causes de discri-

minació que pateix aquest col·lectiu i 

sobretot organitzar activitats per re-

captar fons en benefici de la investiga-

ció per a la seva cura.

Comencem per definir què és la 
diabetis?
A nosaltres ens agrada recalcar que 

les persones TENIM diabetis, no som 

diabètics. La diabetis no és una qualitat 

que ens defineix com a persona.

La diabetis mellitus tipus 1 és una ma-

laltia autoimmune que es caracteritza 

per la incapacitat del pàncrees de pro-

duir insulina, hormona indispensable 

per a la vida. Les persones que la pa-

teixen han d'injectar-se insulina a cada 

àpat, verificar si la glucosa a la sang es 

manté en valors acceptables i prendre 

decisions en conseqüència.

IS'ha d'estar 24 hores pendents?
Sí, això comporta un treball de 24 ho-

res al dia sense descans i, per tant, les 

famílies d'aquests nens o les persones 

adultes que la pateixen s'han de con-

vertir en experts i arribar a saber més 

de la pròpia diabetis que la majoria dels 

metges no especialitzats. Però el co-

neixement no ho és tot. De vegades, 

les coses no surten com un voldria tot 

i haver-se fet tot el necessari, no sols 

per les interaccions biològiques que 

generen insulinoresistència sinó, pel 

poderós efecte de les emocions.

Tan poderosos són els efectes de 
les emocions?
I tant! L'estrès i la tensió segreguen 

adrenalina, que a la vegada allibera 

glucosa del fetge afectant així a l'or-

ganisme i en conseqüència al nivell de 

glucosa en sang. Un nen/a pot tenir 

una reacció d'estrès quan juga amb els 

amics, quan té un examen o simple-

ment quan està davant de la televisió.

Aquí també afegirem els factors am-

bientals. Si fa fred, calor o humitat els 

porus de la pell tendeixen a encon-

gir-se o dilatar-se permetent així que 

la insulina pugui penetrar o no.

Hi ha diferents tipus de diabetis.
Si, hi ha també la diabetis TIPUS 2, que 

sol aparèixer en edat adulta i la capaci-

tat de fer insulina no desapareix, però 

el cos fa resistència a la insulina. La 

diabetis  LADA, que solen produir in-

sulina pròpia durant molts anys, però 

acabarà convertint-se amb una diabe-

tis tipus 1, la diabetis MODY, presenta 

un augment dels nivells de glucosa en 

sang i normalment no necessita cap 

tractament a part de la dieta i també la 

GESTACIONAL, que amb dieta es sol 

controlar i normalment desapareix un 

cop donen a llum.

Quins riscos comporta tenir dia-
betis?
Pensar per avançat què passarà en un 

futur és molt angoixant. No sabem 

amb seguretat les causes que hi ha 

al darrere dels efectes secundaris i les 

complicacions, el que sí que sabem és 

que estan relacionats amb la presència 

continuada de nivells alts de glucosa 

en sang incloent series complicacions 

als ulls, ronyons, peus i sistema nervi-

ós. Per tant, com millor sigui el control 

de la glucosa en sang, menor serà la 

probabilitat de desenvolupar compli-

cacions a llarg termini.

Quins són els efectes col·laterals?
Altres efectes col·laterals que sor-

geixen  al  tractar amb insulina són: 

dolor  en injectar  insulina, pèrdua 

d'insulina  en injectar-la la qual cosa 

provocarà un valor no desitjat després 

de la menjada, blaus després de les in-

jeccions, lipodistròfia (nòduls de greix), 

enrogiment de la pell, crear anticossos 

anti insulina, lipoatròfia...

La importància de l'alimentació.
Antigament s'excloïen aliments amb 

sucre, això generava sentiments de 

culpa en les persones amb diabetis 

quan sentien que havien "transgre-

dit les regles". Avui en dia es sap que 

les persones amb diabetis tipus 1 po-

den menjar de tot i incloure sucres 

de forma moderada, no empitjora 

el seu control metabòlic. La diabetis 

no necessita mantenir un patró rígid 

d'alimentació, en canvi, és important 

mantenir hàbits saludables i regulars 

d'alimentació i conèixer el contingut 

d'hidrats de carboni dels aliments.

L'activitat física.
Tothom hauria de fer exercici físic per 

a mantenir-se en forma. Està compro-

vat que l'esport ajuda a portar un bon 

control de la diabetis, però cal estar 

pendent perquè després d'una activi-

tat física, pot ser al cap de dues hores, 

les persones amb diabetis poden tenir 

una hipoglucèmia.

Els tractaments que s'ofereixen 
als pacients amb diabetis han 
evolucionat, sobretot pel que fa a 
l'eficàcia i el confort. És així?
Si, antigament les insulines eren d'ori-

gen animal (de la vaca o del porc), 

actualment són insulines amb una es-

tructura química idèntica a la humana 

i en trobem de diferents tipus, d'acció 

ràpida, intermèdia o prolongada. Tam-

bé estan els sensors de monitorat-

ge continuada i les bombes difusores 

d'insulina. Però les persones amb dia-

betis continuen injectant-se aparells al 

seu cos moltes vegades al dia.

A més de donar suport emocional 
i informació a les famílies també 
denuncieu la discriminació que 
pateix aquest col·lectiu.
Un nen amb diabetis en edat escolar, 

necessita molta atenció durant l'horari 

lectiu, els seus nivells de glucosa són 

fluctuants i en qualsevol moment pot 

patir una hipoglucèmia (baixada del 

nivell de glucosa) o una hiperglucèmia 

(pujada del nivell de glucosa).

I una vida familiar complicada, 
no?
Sí, les vides dels familiars d'aquests 

alumnes estan dedicades a ells. En al-

gunes famílies un dels dos progenitors 

ha de deixar de treballar, ja que la dia-

betis tipus 1 necessita un control cons-

tant i permanent perquè no acabi en 

hospitalització. Els docents no poden 

atendre una baixada o una pujada de 

sucre i deixar la resta d'alumnes sense 

atendre. Les famílies no poden estar 

tota la jornada escolar pendents del 

telèfon per si el docent no sap què ha 

de fer. Pensem, que en una escola in-

clusiva, els familiars dels nens amb di-

abetis tipus 1 tenen el mateix dret que 

les altres famílies de deixar els seus fills 

a l'escola i anar-se'n tranquils a la feina 

igual que ho fan la resta de famílies.

I que passa amb les sortides, ex-
cursions, colònies...
Els infants es senten discriminats quan 

tots els seus companys van d'excursió 

i ells no hi poden anar perquè moltes 

escoles no tenen cap recurs humà as-

signat i el centre molts cops no permet 

que hi vagin els pares. Moltes vegades 

les mateixes famílies han de pagar una 

persona especialitzada en diabetis per 

acompanyar el nen/ de colònies. A 

una escola inclusiva, per què uns nens 

han de pagar més diners que la resta? 

O també, per exemple no es poden 

quedar a dinar al menjador escolar 

perquè no hi ha personal per poder 

atendre les seves necessitats.

És molta responsabilitat i la majo-
ria de centres no estant preparats.
Estem rebent moltes queixes de fa-

mílies on el centre escolar no es veu 

capaç de fer-se'n càrrec del control 

de la diabetis. I ho entenem per què 

realment, un docent ha d'administrar 

medicaments on una mala decisió pot 

acabar amb un coma diabètic? Això és 

molta responsabilitat

Alguna proposta per part del de-
partament d'educació i salut?
Actualment, el departament d'educa-

ció i el de salut sols tenen signat un 

protocol de bones intencions.

A la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 

d'educació, només es parla de malalti-

es degeneratives greus, ni una paraula 

de les malalties cròniques.

L'article 5 del Decret 150/2017, que re-

gula l'atenció educativa a l'alumnat en 

el marc d'un sistema educatiu inclusiu, 

estableix concretament les funcions/

obligacions de l'Administració educati-

va en aquest àmbit. D'aquest precepte 

destaca el seu apartat "H", el qual obli-

ga a "garantir la sectorització i la coor-

dinació dels serveis educatius i els so-

ciosanitaris per assegurar una atenció 

educativa de proximitat a l'alumnat"; 

i, sobretot, el seu apartat "l", el qual 

obliga a "vetllar perquè en els centres 

quedin cobertes les necessitats d'as-

sistència sanitària i para sanitària dels 

alumnes que ho requereixin, especi-

alment els que tenen estats de salut 

clínicament complexos. Amb aquesta 

finalitat el Departament ha d'establir 

convenis de col·laboració amb altres 

departaments amb competències en 

la matèria."

Actualment, Educació ha creat la 
figura de la infermera escolar, po-
pularment coneguda com a vetlla-
dora.
Si és cert, que des d'aquest curs esco-

lar hi ha la figura de la vetlladora sani-

tària, però si l'assignen en algun centre 

educatiu sol ser menys d'unes tres ho-

res setmanals.

Per això és primordial que es definei-

xi una categoria específica d'alum-

nes amb malalties cròniques greus. A 

més, els Departaments d'Educació i 

Salut han d'estar coordinats per pro-

veir del suport necessari a cada cas i 

revaluar-lo a cada nou curs, i també 

caldria que cada alumne amb una ma-

laltia crònica complexa greu disposi 

d'un  PIIC  (Pla d'intervenció individu-

alitzat compartit) que permet establir 

de manera compartida amb l'alumne, 

la família i els referents sanitaris, totes 

les mesures i cures necessàries. I el 

més important seria que es posin en 

marxa les mesures i recursos sanitaris 

necessaris.

Enguany teniu programada una 
caminada popular a Gandesa per 
recollir fons per investigar la dia-
betis. On ens hem d'inscriure?
Aquest any, igual com l'any passat ja 

vam fer a Amposta, per commemo-

rar el dia Mundial de la Diabetis, hem 

programat una caminada popular que 

es portarà a terme a Gandesa, el diu-

menge 13 de novembre a partir de les 

11:00 h. La finalitat és col·laborar amb 

la Fundació DiabetesCero i a la vega-

da, conscienciar la població sobre les 

dificultats que han d'afrontar els joves, 

nens i nadons amb diabetis.
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