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Preocupació a la Ribera d’Ebre 
per la proposta de repartiment 

del Fons de Transició Nuclear amb 
altres zones industrialitzades

 Els alcaldes estan d’acord en augmentar la 
dotació de diners del Fons de Transició

Nuclear. Però veuen amb molta 
preocupació que es plantegi ampliar el radi 
dels municipis, que passaria dels 20 als 30 

quilòmetres respecte a la ubicació dels 
reactors”. 

« « Un pla per millorar la qualitat de vidaUn pla per millorar la qualitat de vida
i les oportunitats dels pobles petits i les oportunitats dels pobles petits »»
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El Programa de Resiliència Urbana 
de l’ONU a les Terres de l’Ebre, 

present a l’Smart City 
Expo World Congress

 Albert Salvadó, delegat del Govern: 
“És una oportunitat per poder traslladar a 
diferents actors d’àmbit internacional el 

programa d’ONU-Hàbitat perquè pensem 
que és un reconeixement a l’estratègia 

que des del territori tenim de creixement 
de manera sostenible”.

Flix suplica 
una “pròrroga” a Ercros 

i que mantingui la producció
de fosfat

El municipi de la Ribera
demana temps a Ercros per trobar 

alternatives i no haver de tancar del tot el 
complex químic. El comitè recrimina que 
l’empresa amagui l’oferta de nous ajuts 

del Fons Nuclear que li ha fet 
el Govern.
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Hem d'aprendre de la natura
Aquesta maleïda 

guerra ha agafat el 
planeta per sorpresa, tot 
just quan finalment ens 
embarcàvem en el camí cap al 
desenvolupament sostenible.
Però en comptes de la tercera 
revolució industrial, la de l'era 
digital, avui parlem d'una Terce-
ra Guerra Mundial. Tanmateix, 
hem d'aguantar i fer l'impossi-
ble per superar el canvi climà-
tic, que està causant danys irre-
versibles. Estem en l'era de la 
resiliència, aquesta capacitat 
d'afrontar situacions molt difí-
cils i tornar a la normalitat. Som 
nosaltres els qui haurem de de-
senvolupar els anticossos ne-
cessaris per sobreviure en una 
Terra canviant, en lloc d'esperar 
que la Terra s'adapti a nosaltres. 
I al mateix temps, haurem de fer 
tot el possible per aturar aquest 
canvi perquè si no ho fem, ens 
espera un desastre; no seria la 
primera extinció massiva que es 
produiria des que el planeta va 
néixer fa centenars de milions 
d'anys. Fins i tot seria el sisè. 
Estem evolucionant en l'era del 
progrés i l'eficiència costi el que 
costi. Cadascuna de les nostres 
accions té com a objectiu el 

millor resultat, com si tot fos 
possible, sense preocupar-nos 
pel context. No obstant això, 
les pandèmies, els desastres 
naturals i fins i tot la guerra 
freda de Putin ens han ense-
nyat que hem de resoldre per 
construir resiliència, que hem 
d'esforçar-nos per una forma 
de vida més adaptativa, flexi-
ble i empàtica. Hem d'aprendre 
a preservar els nostres estàn-
dards existencials i les nostres 
relacions fins i tot quan estem 
passant per una agitació incal-
culable. I al mateix temps, hem 
de garantir que aquestes des-
gràcies no es repeteixin. Això 
és resiliència. Però tot aquest 
aprenentatge és possible? A 

EDITORIAL

vegades sí, com en el cas dels 
trastorns climàtics que provo-
quen fenòmens cada cop més 
destructius: són obra de l'home, 
i l'home ha de lluitar per conte-
nir-los. Per això ens cal consci-
enciar i informar, perquè ningú 
quedi desprevingut davant la 
"renaturalització" del planeta, la 
venjança de la natura. Uns al-
tres exemples serien les impli-
cacions  de la covid  pel que fa 
a la crisi dels xips que equipen 
telèfons, cotxes, rentadores, 
ordinadors, gairebé tot produït 
a la Xina. Com Occident es va 
recuperar primer de la pandè-
mia, i que la Xina encara està 
paralitzada i es veu desbordada 
per una demanda aclaparadora 

de tota la màquina de produc-
ció global, tot s'ha torçat i els 
preus han explotat. La lliçó aquí 
és: sigui quins siguin els estal-
vis que s'hagin tingut, què va 
passar pel cap de les empreses 
occidentals per confiar cega-
ment  en  la producció xinesa? 
Pensareu: quina relació hi ha 
amb el canvi climàtic? Bé, si els 
xinesos produeixen a preus tan 
baixos és perquè no els impor-
ta protegir el medi ambient. Les 
corporacions americanes sem-
pre ho han sabut i natros tam-
bé, tanmateix, amb la recerca 
incansable de l'eficiència que 
ha dominat el pensament em-
prenedor durant dècades, s'ha 
deixat el sistema global vulne-
rable als xocs econòmics i am-
bientals. Què fer? Lo que feien 
els nostres  avantpassats: hem 
d'aprendre de la natura. Per 
què? Sabem què fan les cè-
l·lules per créixer més fortes i 
multiplicar-se? Expulsen cons-
tantment els residus i les peces 
no utilitzades, però no les llen-
cen, li peguen una ullada a  lo 
que serien les "bosses d'escom-
braries" per veure si hi ha res a 
recuperar i  revalorar. Aprenem 
de la natura.

El passat 10 de novembre, es 
van celebrar les XI Jornades 
d’Infermeria de les Terres de 
l’Ebre amb un gran èxit de 
participació, tant d’assistència, 
com de treballs presentats.
Les Jornades estan organit-
zades per tots els proveïdors 
sanitaris del territori, el Col·le-
gi Oficial d’Infermeres i Infer-
mers de Tarragona i el Cam-
pus Terres de l’Ebre de la URV. 
I es van presentar un total de 
49 treballs científics i 3 projec-
tes de recerca.
El primer premi a la comu-
nicació oral format científic, 
dotat amb 200 €, el va rebre 
el treball que porta per títol 
“Reevaluación por parte de 
expertos en heridas de las lesi-

ones cutáneas relacionadas con 
la dependencia desarrolladas en 
las unidades de hospitalización 
del Hospital de Tortosa Verge 
de la Cinta” del qual són auto-
res: Mª Luisa Paniagua Asensio, 
Mayra Castro Ordoñez, Sónia 

Hidalgo Margalef, Tiare Fabuel 
Girona, Ana Palencia Sánchez 
i Aurora Domínguez Paniagua.
El projecte de recerca guanya-
dor, dotat amb 300 euros, ha 
estat per al treball “Disseny i 
implementació d’un programa 

Èxit de participació a les XI Jornades d’Infermeria 
de les Terres de l’Ebre

de prevenció de caigudes a 
la llar”, del qual són autores 
Elena Solà Miravete, Géssa-
mi Ravadà Fernández, Eva Mª 
Andreu Lucia, Emilia Fibla Re-
verté. Mª Carme Muntanyes 
Roig.
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L’Ajuntament de Flix, Empresa 
i Treball i el comitè dels tre-
balladors demanen a Ercros 
que posposi el tancament 
del complex químic mentre 
troben alternatives o “aterren 
projectes en cartera”. Enca-
ra que no hi ha cap projecte 
prou madur, l’alcalde de Flix, 
Francesc Barbero, ha insis-
tit que “és més fàcil atreure 
noves inversions en un em-

Flix demana temps a Ercros per trobar alternatives i no 
haver de tancar del tot el complex químic

El Programa de Resiliència 
Urbana de l’ONU a les Terres de 

l’Ebre, present a l’Smart City 
Expo World Congress

El Programa de Resiliència Ur-
bana de l’ONU a les Terres de 
l’Ebre ha estat present a l’Smart 
City Expo World Congress. Dins 
de la programació d’actes a l’es-
tand de la Generalitat de Cata-
lunya aquest dimecres a la tarda 
ha tingut lloc la sessió ‘Territoris, 
resiliència i oportunitats. El de-
legat del Govern a les Terres de 
l’Ebre, Albert Salvadó Fernandez, 
ha participat. “És una oportuni-
tat que les Terres de l’Ebre estem 
presents a l’Smart City World 
Congress per poder traslladar a 
diferents actors d’àmbit interna-
cional el programa d’ONU-Hà-
bitat perquè pensem que és un 
reconeixement a l’estratègia que 
des del territori tenim de crei-
xement de manera sostenible”, 
valora Salvadó. Durant la ses-
sió s’han abordat els principals 
reptes i aprenentatges que des 

d’ONU-Hàbitat es volen assolir 
amb la implementació del pro-
jecte, de quina manera pot con-
tribuir a mitigar l’impacte dels 
fenòmens i crisis derivades del 
canvi climàtic la monitorització 
dels indicadors de resiliència a 
un territori, així com els princi-
pals riscos de les Terres de l’Ebre 
en aquest moment i què s’espe-
ra del procés des de les Terres 
de l’Ebre. 
Les Terres de l’Ebre ha sigut el 
territori escollit per a la prova pi-
lot que ONU-Hàbitat vol impul-
sar per adaptar el seu Programa 
Global de Resiliència urbana a 
territoris extensos i no només 
a ciutats, com s’ha fet fins ara. 
Smart City Expo World Con-
gress és el principal esdeveni-
ment internacional sobre ciutats 
i solucions urbanes intel·ligents. 
(ACN)

ACTUALITAT

El pla recull prop de 
900 actuacions per 

millorar la qualitat de 
vida i les oportunitats 

dels pobles petits

plaçament obert que en un de 
tancat”. El Govern li recorda 
a la química les bonificacions 
que han rebut els últims anys 
i li torna a posar sobre la taula 
més recursos, ara a través del 
Fons Nuclears que estarà dis-
ponible l’any que ve. El comi-
tè d’empresa li ha recriminat 
a Ercros que els hagi amagat 
aquesta possibilitat i inten-
tarà pressionar la companyia 

perquè ofereixi una solució 
“menys dràstica”. Tant Barbero 
com el director de Relacions 
Laborals, Oscar Riu, han recla-
mat “responsabilitat social” a 
l’empresa. “El territori que els 
ha acollit més de cent anys no 
s’ho mereix”, ha dit Riu.
Ercros ha donat un mes i mig a 
Flix per intentar aturar el tanca-
ment definitiu del seu històric 
complex químic. Els contractes 

de subministrament de l’àcid 
clorhídric i de la venda del 
fosfat bicàlcic que es produ-
eix a la fàbrica acaben el 31 de 
desembre i Covestro i la fran-
cesa Phosphea no s’han entès 
amb Ercros per mantenir la lí-
nia de producció. (ACN)

LA PROPOSICIÓ 
DEL PSC 
D’AMPLIAR EL 
FONS NUCLEAR 
“ENTERRA EN 
VIDA” LA RIBERA 
D’EBRE
Picabaralla per la modifica-
ció del Fons Nuclear que ha 
presentat el PSC al Parlament. 
Els alcaldes de la Ribera d’Ebre 
s’han reunit “d’urgència” per 
avaluar l’impacte que pot tenir 
la proposició de llei dels socia-
listes, que augmenta del 20% 
al 50% l’impost nuclear que ha 
d’arribar al territori i que es re-
partirà als municipis del Penta1 
(un radi dels 10 km de les nucle-
ars) i del Penta2 (fins a 30 km). 
Es valora la pujada de  l’impost 
de transició nuclear – del 20% al 
50%  però es rebutja que tam-
bé “multipliqui per cinc” el radi 
d’afectació i creixi el nombre de 
municipis als quals arribarà, en 
el cas de les Terres de l’Ebre, de 
13 a 37 pobles. Per a la presiden-
ta del Consell Comarcal, Gemma 
Carim, competir pels recursos 
amb ciutats com Reus, Vila-se-
ca o Tortosa “enterra en vida la 
comarca”. El diputat socialista 
Joaquim Paladella defensa que 
no es bloqueja l’impost, que no 
es perjudica cap municipi i que 
s’aconsegueixen més recursos 
(60 MEUR anuals) per a més 
pobles. Paladella ha instat 
a ERC a rectificar i donar-li 
suport. “Passar a 60 MEUR 
anuals és molt important i pot 
suposar un abans i un després 
era un territori fins ara oblidat”. 
Però tant Carim com l’alcalde 
Francesc Barbero han recordat 
que Ercros ha “desindustrialit-
zat Flix” en favor de les plantes 
que tenen, per exemple, a 
Vila-seca. 

L’Agenda Rural es presenta a l’Ebre, 
un document per fiscalitzar les 
polítiques del Govern en favor 

de les zones rurals

Les Terres de l’Ebre han conegut 
aquest dimecres l’Agenda Rural 
catalana. Una cinquantena de 
representants socioeconòmics 
han participat en la presentació 
del document, un treball fruit de 
la participació que ha identificat 
892 actuacions -275 prioritàries 
i 59 estratègiques- per millorar la 
qualitat de vida i les oportunitats 
de les zones rurals. Amb l’agenda 
a la mà, es tracta de començar 
a fiscalitzar les conselleries per si 
ja estan duent a terme aquestes 
actuacions, o com i quan preve-
uen assumir-les. El delegat del 

Govern a l’Ebre, Albert Salvadó, 
ha defensat que les polítiques 
de l’Agenda Rural “cobren tot 
el sentit” en un territori com les 
Terres de l’Ebre, on la meitat dels 
municipis tenen menys de 2.000 
habitants. (ACN)

S’espera una solució 
“menys dràstica”
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La solució als problemes del pati de l’Escola de 
Ferreries passa per Educació, segons l’equip de govern

POLÍTICA

Des d’avui i fins diumenge,
  torna Ebreokasió

La vint-i-cinquena edició 
d’Ebreokasió posarà a la ven-
da més de 300 vehicles de se-
gona mà i de quilòmetre zero
Des d’avui i fins diumenge, la 
fira omplirà 7.000 metres qua-
drats del pavelló de Remolins, 
que es podrà visitar de mane-
ra gratuïta durant tot el cap de 

construir gegants i elements 
de la imatgeria festiva. Se-
guirà dissabte, amb un se-
guit d’actes des de les 10 h 
fins a les 21 h. Un dels més 
destacats serà el tradicional 
pregó, que enguany anirà a 
càrrec d’una de les perso-
nes referents de la cultura 
popular i tradicional: Ramon 
Balagué. La seua contribució 
ha permès recuperar i donar 
continuïtat a les jotes de les 
Terres de l’Ebre. El pregó tin-
drà lloc al saló de plens de 
l’Ajuntament, a les 11.30 h. 
Durant el matí, a partir de les 
10.45 h, les cucaferes seran 
protagonistes amb una plan-
tada a la plaça de la Catedral.

Tortosa recuperarà, este cap 
de setmana i el pròxim, la 
Mostra de Folklore Popular 
de Tortosa. La trobada Cuca-
fera Folk, organitzada per la 
Colla de Dolçainers de Tor-
tosa, arriba a la setzena edi-
ció. Ho fa amb un programa 
ple de propostes que volen 
posar en valor els diferents 
elements de la imatgeria fes-
tiva de la ciutat així com la 
faena de les entitats i agru-
pacions de cultura popular 
de Tortosa.
Els actes arrancaran avui di-
vendres 18 de novembre al 
Museu de Tortosa, amb una 
exposició fotogràfica i una 
taula redona sobre l’ofici de 

setmana. 
La fira comptarà amb un nou 
espai lúdic i gastronòmic, 
amb diversos establiments de 
restauració sobre rodes (‘food 
trucks’), una pista de karts i 
unflables. 
L’accés a la fira és gratuït.

SISME DE 
MAGNITUD 3,4
Tortosa ha estat l’epicentre 
d’un sisme parcialment per-
cebut a la zona del Baix Ebre 
de magnitud 3,4, segons ha 
informat l’Institut Cartogràfic 
i Geològic de Catalunya. El 
terratrèmol va tenir lloc cap a 
les 23.52 hores de dilluns i no 
va provocar danys. L’Institut 
Cartogràfic va rebre fins a 15 
enquestes de sisme percebut.

LA FESTA DEL 
RENAIXEMENT, 
RECONEGUDA 
PER L’ASSOCIACIÓ 
CATALANA DE 
PROTOCOL I 
RELACIONS 
INSTITUCIONALS
Els més de 450 socis de l’As-
sociació Catalana de Protocol 
i Relacions Institucionals 
(ACPRI) han atorgat a l’Ajun-
tament de Tortosa – Festa 
del Renaixement el Premi 
ACPRI a la Institució Pública / 
Privada. Josep Solà, president 
de l’ACPRI, va fer entrega del 
guardó que recollirà Meritxell 
Roigé, alcaldessa de Tortosa, 
en el marc de la Nit ACPRI 
2022, ahir dijous al Liceu de 
Barcelona.

JUNTS PER 
TORTOSA 
CONTINUA 
AMB EL CICLE 
DE XERRADES 
OBERTES 
L’alcaldessa de Tortosa, Merit-
xell Roigé, va conversar amb 
Maria José Ferré presidenta de 
Tortosa Més, Francesc Min-
guell, gerent de la Cambra de
Comerç de Tortosa, Joana 
Merchán, presidenta de Plat 
i Got i Vicent Risa, membre 
de l’associació de venedors 
del Mercat de Tortosa. Amb 
aquesta conversa, el partit 
polític de l’alcaldessa, Junts 
per Tortosa, recupera el cicle 
de debats que, sota l’eslògan 
‘#ParlemDeTortosa’,  vol 
"recopilar idees i opinions de 
diferents aspectes per tal de 
contribuir a millorar la qualitat 
de vida dels tortosins i torto-
sines i a la dinamització de la 
ciutat”.

La pluja va produir
una afectació al patí

de l’escola

L’equip de govern de l’ajunta-
ment de Tortosa s’ha posicionat 
davant de les reclamacions de 
l’AFA de l’Escola de Ferreries i el 
subsegüent comunicat de prem-
sa de Movem Tortosa, fet públic 
només hores abans, donant su-
port a les reivindicacions. Pel que 
fa a aquesta derivada política, la 
nota de rèplica feta pública des 
del consistori afirma que “el co-
municat de Movem Tortosa tor-
na a ser un exemple de la mane-
ra de fer d’este grup municipal 
ja que, sense adreçar-se en cap 
moment al govern municipal ni 
interessar-se per la qüestió, han 
enviat una comunicat als mitjans 
de comunicació per tal de gene-
rar confusió i intoxicar, aprofitant 
qualsevol qüestió que puga ser 
magnificada amb l’objectiu de 
desgastar”. Des del govern s’as-
senyala que “des del primer mo-
ment que es va tindre constància 
de l’afectació de la pluja al pati 
de l’Escola de Ferreries, l’Ajun-
tament va mantenir contacte di-

recte amb la direcció del centre”. 
L’episodi de pluja caigut durant 
el cap de setmana, continuen 
des del consistori, “va ser d’una 
especial intensitat, amb una 
gran acumulació d’aigua en po-
ques hores. I ja durant el cap de 
setmana, els serveis tècnics de 
l’Ajuntament van seguir l’afecta-
ció al pati de l’escola de Ferreries. 
Tant és així, que dilluns a primera 
hora del matí l’aigua acumulada 

al pati ja havia drenat”. Segons el 
comunicat, l’Escola de Ferreries 
és un dels centres educatius del 
municipi “on més s’ha invertit en 
els últims anys.
La nota recorda que “la respon-
sabilitat de l’Ajuntament amb els 
centres educatius està vinculada 
amb el manteniment de les ins-
tal·lacions. En el cas de l’afecta-
ció de la pluja sobre el pati, no 
es tracta d’un mer manteniment 

sinó que la solució requereix 
d’una actuació estructural. És per 
això que l’Ajuntament ha comu-
nicat la situació al departament 
d’Educació, competent pel que 
fa a les inversions als equipament 
educatius, per tal que duguen a 
terme les inversions necessàri-
es per a resoldre les incidències 
que es produeixen tant al pati de 
l’escola de Ferreries com les que 
afecten altres patis d’escoles del 
municipi”. Finalment, i en una al-
tra de les polèmiques apuntades 
des de Movem, des de l’equip de 
govern s’afirma que “pel que fa al 
projecte de construcció de l’as-
censor, la Generalitat ja ha dut 
a terme la redacció del projec-
te, i  la construcció està prevista 
durant l’any vinent”. (ebredigital.
cat)

16a Cucafera Folk

La Policia Local de Tortosa va 
detenir un home que havia co-
mès cinc robatoris la mateixa 
tarda a la ciutat. 
El primer avís es va rebre a les 
vuit del vespre. Havia fet una 
estrebada a la bossa de mà 
d’un menor d’edat i li havia 
robat el telèfon mòbil de dins. 
Després, el mateix individu va 
intentar robar una altra bossa 
de mà amb una estrebada i va 
fer caure la persona propietà-
ria al terra. Finalment, també 
va intentar robar el mòbil a un 
altre home que passejava amb 

Detingut per cinc robatoris en 
un mateix dia

el seu fill. Sense èxit. Els agents 
van descobrir que havia comès 
dos robatoris violents més, 
a un comerç i a un client del 
mateix establiment.
En localitzar-lo es va iniciar 
una persecució i el lladre es 
va amagar davall d’un autobús. 
Després, en el camí de fugida, 
l’home es va desprendre d’al-
guns dels objectes sostrets 
prèviament, que la Policia Lo-
cal va poder recuperar. L’ar-
restat té altres antecedents. El 
jutge va decretar l’ingrés provi-
sional a presó

L’Ajuntament continua els treballs 
d’arranjament de camins

Les primeres intervencions 
han consistit en l’anivellament 
del terreny i, posteriorment, 
es consolidaran amb un trac-
tament de reg asfàltic.  Estos 
treballs continuen les tasques 
que s’han anat fent recent-
ment a zones com el camí de 
Favaret i de les Barcelles, on 
s’ha actuat en diversos trams. 

Ara, els treballs se centren en 
espais com el camí de la Font 
de Gràcia. El cost d’estos ar-
ranjaments ascendeix a gaire-
bé 160.000 euros. D’altra ban-
da, els treballs a la zona també 
preveuen fer actuacions de 
reforç a punts de la costa de 
Palmers així com al camí de 
Tortosa al Perelló.
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NEIX EL PARTIT 
ARA AMPOSTA
Dimarts 15 de novembre s’ha 
presentat en societat Ara 
Amposta, la nova formació 
política municipalista liderada 
per Pau Pujol. L’acte ha 
comptat amb la presència del 
president d’Ara Catalunya,  
Josep Maria Pujol, i del secre-
tari general i regidor de Reus, 
Daniel Rubio, i s’ha explicat la  
creació del nou consell local 
d’Ara Amposta.

DISCOTEQUES
L’alcalde d’Amposta, Adam 
Tomàs Roiget, ha explicat que 
hi ha dos operadors inte-
ressats a ubicar discoteques 
al polígon Tosses. Segons 
informava en una entrevista 
a Amposta Ràdio, un em-
presari ja ha adquirit el local 
d’una antiga discoteca “d’una 
entitat bancària, i en estos 
moments ja està demanant la 
llum, i jo crec que no tardarà 
molt a obrir”. A més,  hi ha 
una altra iniciativa de fer una 
altra zona d’oci al polígon. 
(Setmanari L’Ebre)

Manel Ferré encapçalarà la 
llista de Junts per Amposta, 

amb l’objectiu de
“recuperar el govern”

L’exalcalde d’Amposta i presi-
dent del Consorci de Salut i 
Social de Catalunya (CSSC),  
Manel Ferré Montanyés, de 
seixanta-quatre anys, encap-
çalarà la candidatura de Junts 
per Amposta (JxA). “L’assem-
blea de militants ho ha accep-
tat, està ratificat en primàries, 
i també per la direcció nacio-
nal i territorial del partit. Així 
que, efectivament, la setmana 
vinent serà presentat”, con-
firmen fonts de la direcció de 
Junts per les Terres de l’Ebre 

POLÍTICA

(JxTE) a ebredigital.cat. Es 
confirma, per tant, una de les 
grans incògnites polítiques 
que hi havia a les Terres de 
l’Ebre de cara a les munici-
pals del 28 de maig de 2023.
Manel Ferré, un metge i po-
lític expert, va estar vuit anys 
alcalde, de 2007 a 2015, i 
pràcticament vint més com 
a primer tinent d’alcalde i mà 
dreta de l’alcalde convergent 
de referència durant dues dè-
cades (1987-2007), Joan Ma-
ria Roig.

SUCCESSOS
Ple 

municipal
Al ple extraordinari de dimarts 
passat, dia 15 de novembre, 
van haver tres punts a l’ordre 
del dia. 
En primer lloc, l’expedient de 
compra del vaixell elèctric per 
al que Europa ha atorgat 2 
milions d’euros de Fons Next 
Generation. 
Un dels projectes més inno-
vadors de Turisme Sostenible 
que s’uneix també a la re-
cuperació de la Val de Zafan 
com a via verda. Un vaixell de 
120 passatgers amb un pres-
supost de 994.000 euros. 
En segon lloc, modificació de 
la Trama Urbana Consolidada 
(TUC) per errada material, que 
permetrà consolidar l’àmbit 
comercial a l’eix d’entrada per 
la Carretera de La Ràpita. 
I finalment, modificació de 
pressupost de 151.000 euros 
per ampliar els treballs a l’es-
pai 1 d’Octubre i construcció 
d’un nou  bloc de nínxols al 
cementeri municipal.

Denuncien a 
3 persones per 
abocaments 
il·legals en 
zones rurals
La Policia Local d’Amposta ha 
identificat tres persones com 
a presumptes responsables 
de tres abocaments en zones 
rurals del terme en les últimes 
setmanes. Els abocaments van 
ser localitzats a la Partida Fi-
guerola i a la Partida Ferrereta. 
Les persones responsables re-
bran una sanció que pot arri-
bar fins als 12.000 euros per la 
comissió d’una infracció greu 
de l’ordenança municipal so-
bre Recollida i Gestió de Resi-
dus. Els agents han intensificat 
el control d’aquests compor-
taments incívics en col·labora-
ció dels Mossos d’Esquadra, la 
Guàrdia Civil i el cos d’Agents 
Rurals, com es va acordar a 
l’abril.



6 DIARI MÉS EBRE • divendres 18 de novembre / 2022 baix ebre

 El GALP Mar de l’Ebre ha 
presentat, a la confraria vella 
de l’Ametlla de Mar, l’inven-
tari del patrimoni pesquer i 
aqüícola dels municipis ma-
riners de les Terres de l’Ebre: 
l’Ametlla de Mar, l’Ampolla, 
Deltebre, Sant Jaume d’En-
veja, Amposta, la Ràpita i Al-
canar. L’inventari inclou 150 
elements. Des de patrimoni 
immoble (llotges, ports, bar-
raques de pescadors, barris 
mariners), material (instru-
ments de pesca, embarca-
cions, eines) i immaterial (els 
coneixements i habilitats 
que tenen els pescadors). La 
meitat dels elements estaven 
ja inventariats o protegits 
per diferents instruments i 
la resta es compilen per pri-
mer cop. El GALP en vol fer 
difusió i preservar un conei-
xement “fràgil” en perill de 
desaparèixer.

DELTEBRE Inventarien 
150 elements 

pesquers i 
aqüícolesJornades Gastronòmiques

de l’Ànec i el Coll Verd
Fins a nou restaurants del mu-
nicipi de Deltebre participen 
en aquesta edició de les Jorna-
des Gastronòmiques de l’Ànec 
i el Coll Verd que va començar 
divendres passat i finalitzen 
el dia 27 de novembre, i que 
l’Ajuntament de Deltebre or-
ganitza en col·laboració amb 
l’associació FECOTUR. La pre-
sentació d’aquestes jornades 
es va dur a terme a la Finca de 
Bombita com a “un dels espais 
simbòlics de l’activitat cinegè-
tica”, va explicar l’alcalde de 
Deltebre, Lluís Soler. De fet, i 
en relació amb la mateixa Fin-
ca de Bombita, l’alcalde va de-
tallar que “des de l’Ajuntament 
de Deltebre vam enviar, als di-
ferents grups polítics, esmenes 
als pressupostos generals de 
l’Estat per tal que des de l’ajun-
tament puguem realitzar la 

gestió de la pròpia finca”. Les 
jornades s’emmarquen en l’ini-
ci de la temporada de la caça 
al municipi. La regidora de 
Personal i Acció Comercial, In-

grid Santiago, ha explicat que 
“les jornades gastronòmiques 
esdevenen una oportunitat 
més per dinamitzar el sector 
comercial”.

 9 restaurants hi 
participen.  Fins el  27 

de novembre

L’AMPOLLA

La Policia Local de l’Ampolla 
i els Mossos d’Esquadra han 
desmantellat una plantació de 
marihuana amagada a l’interi-
or d’una finca rural del terme 
municipal de l’Ampolla. Els fets 
es van produir la setmana pas-
sada. Agents de la Policia Local 
van sospitar durant un patru-
llatge d’una plantació amaga-
da. Com ha pogut saber l’ACN, 

Desmantellen una plantació interior
amb 800 plantes de marihuana 

estava en una explotació agrà-
ria d’hivernacles en desús, dins 
d’un magatzem on s’hi escolta-
va el soroll de les màquines de 
ventilació i il·luminació. A l’inte-
rior s’hi amagaven 800 plantes 
de marihuana en fase de crei-
xement i tota mena d’estris per 
cultivar-les. Durant la vigilància 
posterior del lloc, es va poder 
detenir una persona, que ha 

quedat en llibertat després de 
prestar declaració en seu po-
licial. Es tracta d’un home, de 
30 anys. La investigació del cas 
continua oberta.

Mossos 
i Policia Local 

detenen una persona 

EDICTEÀrea #DeltebreProjecció
Revalorització Econòmica

El Ple de l’Ajuntament de Deltebre, en la sessió ordinària de data 9 de novembre de 2022, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment les bases reguladores de la concessió de subvencions per 

al patrocini publicitari del municipi de Deltebre i sotmetre-les a informació pública per un període de vint dies.

En compliment del tràmit d’informació pública, els acords esmentats i el text de les bases es poden consultar a l’Àrea de #DeltebreProjecció subàrea de revalorització econòmica tots els dies 

feiners, entre les 8:30 hores i les 14 hores, durant el termini de 20 dies hàbils des de la publicació del present anunci al BOP. Aquest mateix anunci es publicarà al DOGC i al Diari Més Ebre.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 

del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, les bases esdevindran aprovades definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal i com es disposa a l’article 124 del 

Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals.

Deltebre (Delta de l’Ebre), 10 de novembre de 2022                          El secretari acctal.,

David Torres Fabra
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EL PERELLÓ

El 15 de novembre és un dia 
especial en el calendari de 
l’Ampolla. “El 15 de novembre 
de 1989 vam aconseguir, des-
prés de molt de temps de lluita 
i reivindicacions, ser un muni-
cipi”. Demà dissabte, l’Ampolla 
tornarà a gaudir d’una nit de 
germanor “amb el sopar po-
pular de la Festa de la Segrega-
ció”. Com és tradició, el sopar 
tindrà lloc al Casal Municipal i 
cadascú es portarà el seu men-
jar. Tot seguit, hi haurà ball amb 
l’orquestra Pensylvania; la festa 
continuarà a partir de les 3 de 
la matinada amb una sessió de 
música amb el Dj. Nex. L’entra-
da és gratuïta, però és impres-
cindible presentar el tiquet per 
accedir al recinte. Enguany, 
també es pot comprar 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 ti-
quets solidaris també es poden 
comprar al mateix Ajuntament.

Festa de la 
Segregació

L’AMPOLLA

senvolupades a la comarca”, 
ha manifestat el president 
del Consell Comarcal, Xavi-
er Faura. Quant a la dotació 
econòmica del Premi Acció 
Jove, hi haurà un primer pre-
mi de 900 euros i un segon  
de 600 euros. En l’edició 
2021, el Premi Emprenedoria 
se’l va emportar la llibreria La 
Irreal, mentre que el Premi 
Acció Jove va ser pel Club 
Esportiu Futsal Tortosa 2014 
(primer premi) i Club de Rem 
Tortosa (segon premi).

L’Ampolla s’ha adherit al movi-
ment Viles Florides promogut 
per la Confederació d’Horti-
cultura Ornamental de Catalu-
nya (CHOC) i que distingeix els 
municipis que treballen per la 
transformació dels seus espais 
públics a través de l’enjardi-
nament i la millora dels espais 
verds. Actualment, ja són 159 
els municipis de Catalunya i 
Andorra que formen part de Vi-
les Florides. L’Ampolla es con-
verteix en el tercer municipi de 
la comarca del Baix Ebre en su-
mar-se a Viles Florides, després 
d’El Perelló i l’Aldea.
L’adhesió de l’Ampolla al movi-
ment de Viles Florides s’explica, 
segons fonts municipals, per la 
seva motivació de fer un poble 
més agradable i acollidor que 
convidi al passeig i al descans 
tant dels habitants com dels vi-
sitants.
Segons Meritxell Faiges, regi-
dora de Turisme de l’Ajunta-
ment de l’Ampolla, “a l’Ampolla 
sempre hem vetllat per oferir 

El municipi s’adhereix a 
Viles Florides

tant a la ciutadania com als
visitants espais plàcids per al 
passeig, per descobrir la natura 
i per gaudir de l’entorn tan pri-
vilegiat que tenim. Formar part 
del moviment Viles Florides ens 
referma en la voluntat d’acon-
seguir un municipi on les siner-
gies entre natura, turisme i sos-
tenibilitat siguin cada cop més 
fortes”.

CONSELL COMARCAL

El Consell Comarcal del Baix 
Ebre ha obert la convocatò-
ria del Premi Emprenedoria 
2022 i del Premi Acció Jove 
2022, en tots dos casos el 
termini de presentació de 
sol·licituds és obert fins al 30 
de novembre. “Amb aquests 
reconeixements volem po-
tenciar, d’una banda, les 
oportunitats de negoci per 
contribuir al desenvolupa-
ment socioeconòmic de la 
comarca i de l’altra les mi-
llors iniciatives juvenils de-

Oberta la convocatòria
dels premis Emprenedoria

i Acció Jove

L’Ajuntament finalitza les obres
d’una vintena de carrers del nucli antic

i del centre de la població
L’Ajuntament del Perelló ha 
donat per finalitzades les obres 
d’una vintena de carrers situ-
ats al nucli antic i centre del 
municipi. La reforma integral, 
iniciada al març de l’any pas-
sat, ha suposat una inversió 
d’1.300.000 euros.
S’ha fet substitució del ferm 
i de la xarxa d’aigua i saneja-
ment. També s’han fet noves 
les voreres, deixant-les al nivell 
de la resta de la calçada. Dintre 
de les millores de l’obra s’han 
reasfaltat 9 carrers que pel seu 
estat, l’alcaldessa del Perelló, 
MªCinta Llaó, ha explicat que 
“els pocs hidrants que hi ha-
via, estaven obsolets i sense 
compliment amb la normativa 
actual. Ara s’ha fet una xarxa 
d’hidrants nova, amb un total 
de 13 punts. Ha sigut una exe-
cució llarga, però n’estem molt 

orgullosos d’haver-la pogut 
dur a terme de la manera que 
s’ha fet”. La darrera millora ha 
estat la urbanització del car-
rer Roger de Flor. I s’ha fet la 

pavimentació del final del car-
rer Oliveres (uns 180 metres). 
Aquest ha estat el projecte 
amb més dotació econòmica 
de la legislatura actual.

L’actual alcalde d’Alfara, Jordi 
Forné i Ribé, ha anunciat que 
es tornarà a presentar com al-
caldable a les eleccions mu-
nicipals. Forné accedí, amb 
només 22 anys, a l’alcaldia, 
encapçalant  la candidatura 
Endavant Alfara–Acord Mu-
nicipal, assolint una majoria 
absoluta inapel·lable, en ser 
l’única llista que va concórrer 
a la convocatòria electoral. 
Forné ha donat continuïtat als 
projectes engegats per l’ante-
rior govern, a més d’executar 
noves actuacions destacades 
com ara la renovació de cla-
vegueram, pluvials i subminis-
trament d’aigua en més d’un 
terç dels carrers, destacant els 
accessos a les escoles i, en un 
futur, també al carrer Paüls, el 
més gran del municipi. S’ha 
fet una plaça nova, s’han ar-
reglat diversos quilòmetres de 
camins, i s’han reforçat dife-
rents murs de contenció, en-
tre altres actuacions.

Jordi Forné 
optarà de nou a 

l’alcaldia

ALFARA

El projecte amb més 
dotació econòmica de 
la legislatura actual
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montsià

DECOMISSEN MÉS 
DE 1.200 PLANTES 
DE MARIHUANA 
La policia espanyola va 
desmantellar dues plantaci-
ons indoor de marihuana a la 
Ràpita i l’Aldea decomissant 
1.237 plantes i detenint set 
homes com a presumptes 
responsables dels conreus. 
En un primer moment, el cos 
policial va escorcollar una nau 
de 2.000 metres quadrats a la 
Ràpita on l’organització havia 
construït un sistema d’envans 
per separar les diferents zones 
de conreu. Creuen els investi-
gadors que la nau funcionava 
des de fa dos anys i podia 
haver produït 20.000 plantes 
anuals. Cinc homes, que serien 
els “jardiners” de la plantació, 
van ser detinguts. En una 
segona fase de l’operatiu, la 
policia va escorcollar una nau 
de 500 metres quadrats de 
l’Aldea on hi havia també una 
plantació indoor de marihuana 
dividida en dues zones de con-
reu. S’hi van decomissar 500 
plantes en avançat estat de 
floració i a punt de recol·lectar 
i s’hi van detenir 2 homes més.

LA RÀPITA
montsià

Reconeixement a la trajectòria de 14 esportistes i 
4 equips en la XV Nit de l’Esport Rapitenc
L’Ajuntament de la Ràpita va 
reconèixer, divendres passat, 
la trajectòria de 14 esportis-
tes i quatre equips en la XV Nit 
de l’Esport Rapitenc. Entre els 
reconeixements de la gala, va 
destacar la menció especial 
a Joan Moisés Miguel per la 
seva implicació i dedicació en 
fomentar i promoure l’esport 
local, així com per la seva tra-
jectòria com a president del 
Grup Centre Excursionista la 
Foradada. La regidora d’Es-
ports, Àngela Reverté, va ex-
posar la importància d’educar 
els esportistes amb valors com 
el companyerisme, la igualtat 
i el respecte. “L’èxit és supe-
rar-se, treballar constantment, 
no donar-se per vençut i millo-
rar cada dia com a esportista i, 
també, com a persona”. Per la 
seva banda, el tinent d’alcal-
de, Albert Salvadó, va posar en 
relleu el privilegi que tenim a 
la Ràpita de poder “gaudir de 
l’esport en entorns immillo-

rables que ens permeten viu-
re experiències úniques”. En 
aquesta quinzena edició de la 
Nit de l’Esport, els reconeguts 
van ser Aina Fibla del Club Rít-
mica Xaloc; l’equip aleví A del 
Club de Futbol Sala Rapitenc; 
el Grup Artístic Alfacs del Club 
Twirling els Alfacs; Roberto 
Sánchez del Club Fondistes 
Rapitencs; Lluís Comí del Moto 

Club La Ràpita; Natalia Penas 
del Club Judo Ràpita Montsià; 
Joanna Arevalos de l’àrea d’es-
ports de natació; el 1r equip de 
la Unió Esportiva Rapitenca; 
Iker Navarro del Club d’Escacs 
La Ràpita; Maria Carrasco del 
Club Patí Rapitenc; Ian Barroe-
ta del Club de Tennis Serramar; 
l’Escola de bàsquet del Club de 
Bàsquet Rapitenc dels Alfacs; 

Vicent Herrera del Club Cen-
tre Excursionista la Foradada; 
Julio Vega i Jordi Alexandres-
cu del Club Nàutic La Ràpita 
secció rem; Vera Velázquez 
del Club Nàutic La Ràpita sec-
ció natació; Nayara Gallardo 
del Club Gimnàstic Rapitenc; 
i Toni Moreno de l’Associació 
Esportiva de Veterans de la Ra-
pitenca.
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LA SÉNIA

montsià

Des de l’Ajuntament de la Sénia 
han manifestat la indignació 
per l’avaria que va deixar sen-
se llum el poble durant gairebé 
20 hores. Des d’un primer mo-
ment, alcalde i equip de govern 
van estar en contacte directe 
amb l’empresa subministrado-
ra per tal de reparar el dany. “En 
principi, la pluja feia impossible 
que els operaris poguessin 
pujar als pals de la llum, i un 
cop analitzat el problema, es 
van trobar dos focus d’avaria 
i impediments per accedir als 
espais de reparació, ja que es 
trobaven en recintes privats. 
Un cop gestionada l’entrada a 
les avaries, Endesa comunicà 
que l’abast és més gran del que 
pensaven, i es gestiona l’arriba-
da de generadors i una retro-
excavadora que arriben des de 
diferents punts de Catalunya. 
Finalment, va quedar reparada 
l’avaria”. L’ajuntament va publi-
car dilluns les instruccions per 
tal que cada usuari pugui dur a 
terme la queixa pertinent a la 
companyia.

20 hores
sense llum

De l’11 al 13 de novem-
bre va tenir el IV Congrés 
d’Història d’Alcanar, amb 
l’objectiu recollir i difon-
dre els treballs d’investiga-
ció en tots els àmbits de la 
cultura d’Alcanar des de la 
celebració del darrer Con-
grés, l’any 2010. 
A la vegada, el Congrés 
vol projectar i implicar els 
centres educatius del mu-
nicipi en la preocupació 
pels estudis de caràcter lo-
cal, comarcal i de les Ter-
res de l’Ebre. 
Joan Roig, regidor de cul-
tura i alcalde d’Alcanar, va 
remarcar la importància 
d’aquesta trobada cultural,  
“gràcies a les diferents po-
nències i comunicacions, 
recollim tota la producció 
historiogràfica i donem 
importància a moments i 
fets de rellevància al nos-
tre municipi. La història ha 
constituït el que som avui”.

Des de dimecres, ja es pot votar 
en la primera fase dels pressu-
postos participatius impulsats 
per l’Ajuntament. Fins el 2 de 
desembre, tot el veïnat major 
de 16 anys empadronat a Ullde-
cona, Els Valentins, Barri Castell, 
Sant Joan del Pas, Les Ventalles 
o La Miliana, podrà presentar 
les seves propostes d’inversió a 
través de la web www.ulldeco-
na.cat, al whatsapp 696 934 878 
o presencialment a l’OAC de 
l’ajuntament omplint la butlle-
ta i depositant-la a la urna. Per 
fer-ho online, podeu entrar-hi 
directament clicant al següent 
enllaç: PRESSUPOSTOS PARTI-
CIPATIUS 2023 – Ajuntament 
d’Ulldecona. També hi podran 
participar les associacions i/o 
entitats inscrites al registre mu-
nicipal. S’haurà de fer constar 
nom i cognoms, DNI i alguna 
dada de contacte (telèfon o 
correu). La quantitat econòmi-
ca reservada per als pressupos-
tos serà de 100.000 euros.

Pressupostos 
participatius

ULLDECONAALCANAR
Jornades Gastronòmiques 

de la Clementina

Unes 300 persones van assistir a l’acte, 
a l’auditori municipal  

VIII Gala de l’Esport
El passat dissabte, 12 de no-
vembre, es va celebrar la 8a 
edició de la Gala de l’Esport de 
Sant Jaume d’Enveja. 
La regidoria d’Esports de l’Ajun-
tament de Sant Jaume d’Enve-
ja va organitzar la celebració a 
l’auditori municipal amb uns 
300 assistents i va comptar amb 
autoritats del món de l’esport 
com la Presidenta del Consell 
Esportiu del Montsià, així com 
representants de les diferents 
entitats i associacions locals.
L’alcalde, Joan Castor Gonell i 
el regidor d’Esports, Roger Ma-
sià, van mostrar la seva satis-
facció i suport pels esportistes 
del municipi que compta amb 
persones molt preparades i en-
tregades a l’esport de nivell, així 
com un alentidor futur de joves 
promeses. D’igual manera, van 
manifestar les ganes de poder 
continuar treballant i apostant 
per l’esport local, sobretot des 
del respecte, no sexista i amb 
igualtat d’oportunitats fent èm-
fasi al lema local Sant Jaume 
d’Enveja, on els valors són la 

nostra victòria! 
La vetllada va anar rodada tal i 
com estava previst. A l’arriba-
da i al finalitzar, els assistents 
van poder endur-se un record 
d’aquest dia al photocall de la 
gala. 
L’acte, conduït per Tere Llam-
brich, va estar amenitzat pel 

SANT JAUME

jove cantautor local, Miquel 
Rullo, qui va interpretar acústi-
cament tres de les seves pròpies 

cançons. Reconeixements a les 
entitats i associacions esporti-
ves: 

Club de Rem Delta; Club Espor-
tiu Olympic Kushin Kai; Unió Es-
portiva Sant Jaume; C l u b 
Esportiu Gimnàstica Rítmica 
Sant Jaume; Club Esportiu Delta 
Dance; Club de ball Dream i 
Club Tennis Racket Sant Jaume
Reconeixements de l’Ajunta-
ment. Esportista jubilat: Jaime 
Bertomeu Monllaó, vida dedica-
da al món del futbol.
Mencions especials: Ivette Fa-
bregat Cabedo, futbolista. Marc 
Marqués Espinosa i Sergi Olid 
Fabra, remers. Ildefons Oliveras 
Gisbert per l’esdeveniment es-
portiu de l’any Sant Jaume es 
mou per l’ELA!
Premi Millor entrenador o entre-
nadora 2021. Mario Arques Por-
res, entrenador de futbol. Premi 
als Valors Esportius 2021 Equip 
femení aleví de la UE Sant Jaume 
format per les futbolistes: Jenni 
Garcia, Júlia Pelegrin, Mar Beltri, 
Júlia Díaz, Naiara Callau, Aitana 
Puig, Alexandra Puig, Vera Fosch 
i Regina Palou.
Premi al o la Millor Esportista de 
l’any 2021. Equip femení aleví del 
Club de Rem Delta format per: 
Blanca Arques, Martina Llam-
brich, Noa Quinquilla i Paula 
Castelló.

Un any més i arribada la tar-
dor, el cítric es corona com 
el producte estrella de la gas-
tronomia ebrenca amb motiu 
de les XXVIII Jornades Gastro-
nòmiques de la Clementina, 
que tindran lloc a Alcanar i les 
Cases des d’avui 18 de novem-
bre al 18 de desembre. La cle-
mentina ofereix molt de joc a la 
cuina i inclou tant les receptes 
que s’han fet tota la vida i que 
s’han transmès de generació 
a generació amb un toc cítric 
com aquelles creacions més 
contemporànies i innovadores. 

Àngel Llasera, portaveu del Col.
lectiu, recorda que “aquestes 
Jornades, que ja són un clàs-
sic de la temporada, incentiven 
la creativitat i la cuina d’autor, 
gràcies a les característiques 
tan especials de la seua pell 
i aroma”. Els restaurants que 
participen en vint-i-vuitena 
edició són Bitàcora, Can Ma-
nel, La Costa, La Marinada, Les 
Palmeres i Citrus del Tancat. Els 
menús oscil•len entre els 30 i el 
59 euros i es poden consultar 
al web municipal i a les seues 
xarxes socials.

IV Congrés 
d’Història
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Aquest cap de setmana,  Flix 
es traslladarà al 1938, des de 
la primera ocupació fran-
quista a l’abril fins al final de 
la Batalla de l’Ebre. Compta-
rà amb la presència de 160 
recreadors de setze grups 
d’arreu del país i vehicles mi-
litars de l’època. Els actes es 
van iniciar dimecres 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

MÓRA D’EBRE

L’Ajuntament de Móra d’Ebre ha 
finalitzat l’esterilització de qua-
tre colònies de gats ensalvat-
gits, entenent els que de forma 
parcial o complerta han assu-
mit un estil de vida salvatge. 
Aquesta actuació es comple-
menta amb la constitució de 
colònies que permeten la de-
finició de punts de referència 
estables perquè els gats s’ali-
mentin, a més d’afavorir un mi-
llor control de la població de 

Esterilització
de quatre colònies de gats 

ensalvatgits
felins.
Des de l’inici de les actuacions 
s’han esterilitzat una dotze-
na de gats ensalvatgits i s’han 
control·lat i estabilitzat 4 colò-
nies. 
La voluntat de l’Ajuntament es 
finalitzar a mig termini el con-
trol de les cinc colònies res-
tants i, especialment, de les 
dues colònies més grans du-
rant els primers mesos de l’any 
2023.

L’origen de l’espuma que ha 
aparegut aquest dimecres al 
matí al riu Ebre no seria “un 
abocament greu”. Com ha 
avançat Televisió d’Ascó i ha 
confirmat l’ACN, van aparéi-
xer restes d’espuma al tram 
del riu proper a l’assut d’As-
có. L’Ajuntament va donar 
l’avís a l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA), que ha envi-
at un inspector, i als Agents 
Rurals, que també hi va des-
plaçar una unitat. Quan van 
arribar ja no van trobar restes 
d’espuma, però van prendre 
mostres de l’aigua que ara 
s’analitzen. No es descarta 
que l’espuma s’hagi produït 
per “una caiguda forta a l’ai-

Es descarta un abocament 
greu com a origen de 

l’espuma apareguda al riu

Es posa en funcionament el nou 
centre logístic de Freshly

El nou centre logístic de Fres-
hly Cosmetics a Gandesa es 
posa en marxa coincidint amb 
la campanya del Black Friday. 
Les noves instal·lacions tenen 
14.000 metres quadrats, amb 
una nau de nova construcció 
d’11.000 metres quadrats, al 
polígon La Plana de la capital 
terraltina. L’empresa de cos-
mètica natural ha invertit 5 mi-
lions d’euros en el centre que 
permetrà “escalar operacions 
fins als 200 milions d’euros”. En 
quatre anys i mig, des que es 
va arrencar el negoci a Batea, 
Freshly compta amb 1,2 mili-
ons de clients de 36 països. Al 
centre de Gandesa es crearan 
un centenar de llocs de treball 
que van des de l’àmbit de la lo-
gística i la cadena de subminis-

GANDESA

L’empresa de cosmètics 
ha invertit 5 MEUR i 

generarà un centenar de 
llocs de treball

** BATEA: L’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la Terra Alta i 
el Consell Comarcal van posar en marxa a finals de setembre 
el programa L’Escola del Cuidar als municipis de Gandesa, la 
Fatarella, Horta de Sant Joan i Batea. Un programa psicoedu-
catiu d’aplicació grupal que ha consistit en trobades setmanals 
durant les quals diferents professionals han ofert pautes per 
millorar els aspectes relacionats amb la sobrecàrrega de la per-
sona cuidadora no professional, és a dir, qui atén de manera 
continuada una persona en situació de dependència o disca-
pacitat. L’acte de cloenda va servir per valorar la iniciativa. Va 
tenir lloc dimecres a l’Ajuntament de Batea.

** GINESTAR: els Serveis Territorials d’Igualtat i Feminismes i 
Empresa i Treball organitzen una jornada avui divendres, 18 de 
novembre, a l’església vella de Ginestar, protagonitzada per 
dones emprenedores. L’acte, que compta amb el suport de 
l’Ajuntament de Ginestar i ADEDE, s’iniciarà a les 17.30h.

** TERRA ALTA: el Consell Comarcal posa en marxa el 28è Premi 
de Fotografia de la Terra Alta. S’hi poden presentar fotografies que 
responguin a dos temes: indrets de la Terra Alta i modalitat lliure. 
El termini d’admissió de les obres finalitza el 15 de desembre del 
2022.

gua que té matèria orgànica”. 
Els tècnics i Agents Rurals no-
més van trobar ja algunes es-
cumes sota el pont de la C-12 
a Ascó i també en alguns salts 
d’aigua. 
La principal hipòtesi és que es 
tracta “d’escumes naturals”, 
que es produeixen al riu du-
rant la primavera. A causa de 
les altes temperatures actu-
als, poc habituals per l’època, 
s’hauria pogut tornar a repe-
tir aquest fenomen. Aquestes 
escumes es generen en els 
salts de l’aigua i desaparei-
xen al cap de pocs metres. 
Es descarta que es tracti d’un 
abocament d’un establiment 
concret.

ASCÓ

trament, fins a l’enginyeria i els 
nous projectes de creixement i 
expansió. Les noves instal·laci-
ons tenen fins a 120 àrees de 
preparació de comandes, uns 
6.000 metres quadrats de ma-
gatzem i 800 metres quadrats 
d’oficines per al “Freshly Team 
de Gandesa”. 

ribera/terra alta

En un minut:

EDICTEÀrea #DeltebreProjecció
Revalorització Econòmica

El Ple de l’Ajuntament de Deltebre, en la sessió ordinària de data 9 de novembre de 2022, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment les bases reguladores de la concessió d’incentius per a la 

dinamització econòmica, ocupacional i per  a la millora de la imatge de poble i sotmetre-les a informació pública per un període de vint dies.

En compliment del tràmit d’informació pública, els acords esmentats i el text de les bases es poden consultar a l’Àrea de #DeltebreProjecció subàrea de revalorització econòmica tots els dies 

feiners, entre les 8:30 hores i les 14 hores, durant el termini de 20 dies hàbils des de la publicació del present anunci al BOP. Aquest mateix anunci es publicarà al DOGC i al Diari Més Ebre.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 

del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, les bases esdevindran aprovades definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal i com es disposa a l’article 124 del 

Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals.

Deltebre (Delta de l’Ebre), 10 de novembre de 2022                          

El secretari acctal.,

David Torres Fabra
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La primera edició del concurs AMIC-Directes ha superat els 500 participants 
procedents de 30 centres educatius. Les inscripcions per participar en el 
concurs de creació audiovisual es van activar el passat 15 de setembre, i 
continuen obertes per a qualsevol alumne de 14 a 18. AMIC-Directes, crea-
dors de continguts en català” és un concurs de creació de ‘streamings’ per 
a joves que busca impulsar la creació de contingut audiovisual en català a 
la xarxa. Les inscripcions estan obertes per estudiants de segon cicle d’ESO, 
Batxillerat i CFGM de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià. Fins al 2 de 
desembre de 2022, l’alumnat que vulgui participar es pot registrar en grups 
d’entre 3 i 5 persones a través del web www.amicdirectes.cat i publicar el 
seu vídeo en directe. Des de mitjans d’octubre el concurs ha posat a dis-
posició de l’alumnat participant diversos tutorials per facilitar la creació de 
continguts. Es tracta d’un total de 10 tutorials que comprenen tot el procés 
creatiu d’un ‘stream’: Des de l’escriptura del guió i plantejament de les idees 
fins a les configuracions de plataformes de contingut en directe com You-
Tube i Twitch o l’ús de programari especialment dissenyat per l’emissió de 
directes. A més, es compta amb l’impuls de creadors de contingut de parla 
catalana, entre alguns dels quals es troben Laia Gufolove, Norman López, 
Gal·la Martí i Elia Periwinkle, que donen suport de ben a prop als alumnes, 
mitjançant un sistema de mentoratge que permet la comunicació àgil i rà-
pida entre ells per abordar tots els dubtes dels participants. Això es com-
plementa amb tutories on els influencers poden parlar amb els alumnes de 
manera més propera i ajudar-los en les seves creacions. L’AMIC, Associació 
de Mitjans d’Informació i Comunicació, representa a més de cinc-centes 
publicacions en paper i digitals fortament arrelades arreu del nostre àmbit 
territorial, que conjuntament arriben a una tirada en premsa escrita en paper 
d’1.200.000 exemplars, mentre que en digital superen els 14.000.000 d’usu-
aris únics mensuals. L’Associació vol donar continuïtat i potenciar aquesta 
nova iniciativa perquè els joves aprenguin a crear en català i amb la voluntat 
de promoure la creació en noves plataformes digitals, perquè forma part del 
seu compromís amb l’educació, la joventut i la creació.

Més de 500 alumnes inscrits 
en la primera edició del 
concurs amic-directes



13anunci DIARI MÉS EBRE • divendres 18 de novembre / 2022



14 DIARI MÉS EBRE • divendres 18 de novembre / 2022 terres de l’ebre

Quatre persones han que-
dat ferides aquest diumenge 
al matí en un xoc entre dos 
cotxes dins l’àrea de servei del 
Baix Ebre a l’AP-7, segons han 
informat els Bombers de la Ge-
neralitat. L’avís del sinistre s’ha 
rebut a les 09.34 hores al qui-
lòmetre 317 de l’AP-7, al terme 
municipal de l’Aldea. Per cau-
ses que es desconeixen, s’ha 
produït una forta topada en-
tre dos vehicles a l’interior de 
l’àrea de servei, en sentit Va-
lència. Dels quatre afectats per 
l’impacte, tres han patit ferides 
lleus i un altre ferides menys 
greus, i han estat evacuats pel 
Sistema d’Emergències Mèdi-
ques (SEM) a l’Hospital Verge 
de la Cinta de Tortosa. Tres 
dotacions dels Bombers han 
treballat en l’accident i en l’ex-
carceració d’un dels ferits.

Xoc entre 2 
cotxes a l’àrea 

de servei del 
Baix Ebre a 

l’AP-7

CAMARLES

L’alcalde Camarles, Ramon 
Brull, va fer un comunicat di-
vendres passat, per als veïns i 
veïnes del municipi, en refe-
rència a l’explosió que va ha-
ver-hi en una una vivenda de 
la població el cap de setmana 
anterior. L’alcalde va mostrar 
el malestar per com es va trac-
tar la informació en un progra-
ma de TV3: “Dijous de la set-
mana passada ens vam reunir 
tots els/les regidors i regidores 
i vam acordar fer un manifest 
que passarà al plenari per co-
municar el nostre desacord 
amb la informació que es va 
donar en el programa televisiu. 
Sobre tot per la forma. Es va 
banalitzar sobre un accident 
com va ser el de l’explosió. Cal 
considerar que es va produir 
a les 10 de la nit però hagués 
pogut ser a les nou del matí. I 
l’edifici està a prop de l’escola. 

Desacord pel tracte que es 
va donar de l’explosió en un 

programa de TV3

Arrenca el projecte Artesania 360 per 
encoratjar els joves ebrencs a aprendre 

els oficis artesans
La iniciativa Artesania 360 ha ar-
rencat aquest dilluns a Ampos-
ta amb els tallers participatius 
a càrrec de vuit artesans que 
ensenyaran els seus oficis a uns 
900 estudiants de la comarca 
del Montsià durant aquest curs. 
Es tracta d’una prova pilot que 
té com a objectiu encoratjar 
els joves a formar-se en les di-
ferents especialitats artesanes 
del territori i que vol evitar que 
desapareguin aquests oficis tra-
dicionals per la manca de relleu 
generacional. Més endavant, 
el projecte es farà extensiu a la 
resta de les comarques ebren-
ques i arreu del país. Els seus 
responsables han explicat que el 
projecte es farà en diverses fases 
i que la segona consistirà en jor-
nades als centres educatius on 
els estudiants proposaran pro-
jectes als artesans. Els alumnes 

de tercer d’ESO de la comarca 
del Montsià participaran al llarg 
d’aquesta setmana en els ta-
llers organitzats en la primera 
fase del projecte Artesania 360. 
D’aquesta manera, llatadores, 
vidriers, ceramistes, floristes o 
joiers, acostaran els seus oficis 
als més joves per tal d’impulsar 
la recuperació de l’artesania del 
territori i del país. “La voluntat 

SOCIETAT

és incorporar una petita llavor 
als alumnes, però no només des 
del punt de vista cultural sinó 
també educatiu i com una eina 
d’emprenedoria, que els xiquets 
puguin veure que tenen la pos-
sibilitat de fer un producte d’uti-
litat, modern i innovador des de 
la perspectiva de l’artesania i del 
respecte a l’entorn”, ha afirmat 
el director dels Serveis Territo-
rials d’Empresa i Treball, Adam 
Tomàs.
La responsable de la Cooperati-
va d’Artra, Maite Mestres, també 
ha assenyalat que l’objectiu de 
la iniciativa és informar els es-
tudiants que estan a punt d’aca-
bar l’etapa de secundària que 
es poden formar en l’àmbit de 
les especialitats artesanals més 
enllà dels cursos de batxillerats 
i dels cicles de formació profes-
sional.

Tal com va anar la deflagració, 
hagués pogut ser una incidèn-
cia molt greu, si es produeix en 
un altre moment. Dins del pati 
es van traure cascots, vidres i 
trossos d’alumini. Per tot ple-
gat, estem descontents de les 
manifestacions que van fer-
se  a TV3 i, com he dit, farem 
un manifest que enviarem als 
organismes pertinents per la-
mentar com es va tractar l’in-
cident al programa en qües-
tió”. D’altra banda,  l’alcalde 
també va aclarir que la versió 
oficial de l’explosió és la que 
val i així van validar-ho els pro-
fessionals amb la investigació. 
“Aprofito per donar gràcies als 
Mossos, Bombers, Policia Lo-
cal i a tota la gent que va col.
laborar en els primers mo-
ments, després d’una explosió 
que no va ocasionar, afortuna-
dament, danys personals.

L’alcaldessa de Tortosa i vice-
presidenta segona de la Dipu-
tació, Meritxell Roigé, ha anun-
ciat aquest dimecres per mitjà 
de les seves xarxes socials l’ad-
judicació, per part de la Junta 
de Govern de l’ens supramuni-
cipal, de les obres d’ampliació 
de la carretera entre Roquetes i 
els Reguers. El projecte preveu 
ampliar tot el tram de la carre-
tera, la creació d’un carril bici, 
una rotonda al creuament del 
Port i la incorporació de fibra 
òptica. Les obres també “digni-
ficaran l’entrada del poble dels 

L’ampliació de la carretera 
entre Roquetes i els Reguers 

sumarà un carril bici

DIPUTACIÓ

ROQUETES

Laura Queral, delegada de 
GEPEC a les Terres de l’Ebre i 
responsable de l’Escola de Na-
turalistes del GEPEC “Lo Caro” 
de Roquetes i l’alcalde de Ro-
quetes, Ivan Garcia, acompa-
nyats de la regidora de Gestió 
Ambiental, Sonia Andrade, han 
signat el conveni de col·labo-
ració d’aquest any 2022, en el 
que l’Ajuntament de Roquetes 
atorga a l’entitat una subvenció 
de 1.500 euros. Ivan Garcia, ha 

Conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament i l’Escola de 

Naturalistes ‘Lo Caro’ (GEPEC)

destacat les moltes activitats 
que porta a terme l’Escola de 
Naturalistes al llarg de l’any per 
tal de dinamitzar i d’ensenyar 
als infants de la importància 
de tindre cura del nostre medi 
ambient. Per la seva part, Lau-
ra Queral, ha ressaltat que Ro-
quetes va ser el primer muni-
cipi de les Terres de l’Ebre on 
el GEPEC va crear l’escola de 
naturalistes, que precisament 
aquest any compleix 10 anys.

La Junta de Govern 
de la Diputació ha 
adjudicat les obres

Reguers, amb la construcció 
de noves voreres, l’arranja-
ment i ampliació del pont ac-
tual i el reacondicionament del 
pont vell per fer-hi circular el 
carril bici”. Segons Roigé, l’ac-
tuació “és molt important per 
als pobles del municipi” i “con-
tribueix a l’equilibri territorial” 
millorant la connectivitat.

L’ALDEA



15DIARI MÉS EBRE • divendres 18 de novembre / 2022terres de l’ebre

Esquerra demana la creació d’una comissió mixta 
paritària Estat - Generalitat per accelerar 

les actuacions al Delta
El president de la Federació de 
l’Ebre d’Esquerra Republicana, 
Albert Salvadó, ha presentat l’es-
mena a l’articulat dels Pressu-
postos Generals on es demana 
la “creació d’una comissió mixta 
paritària Generalitat de Catalu-
nya–Govern de l’Estat contra la 
regressió del Delta de l’Ebre”.
“Per Esquerra Republicana 
aquesta és una esmena priorità-
ria perquè pot generar un marc 
adequat per poder avançar, ser 
més efectius i accelerar les ac-
tuacions a fer en la protecció 
del Delta de l’Ebre”. Salvadó ha 
afirmat que “l’objectiu d’aquesta 
comissió mixta paritària Estat–
Generalitat seria el de millorar 
la coordinació, el seguiment i 
l’agilització de les actuacions 
que s’han de fer al Delta”. D’aquí 
que hagi qualificat l’esmena de 
“transcendent i important”, per-
què la comissió, “habilitaria un 

instrument estable i permanent 
de comunicació i coordinació 
tècnica entre Estat i Generalitat 
per actuar al Delta, que facilita-
ria l’execució de les actuacions 
a fer; i evitaríem amb antelació 
obstacles i impediments en-
tre administracions”. Salvadó 
ha manifestat que “el Delta no 
pot esperar més, calen actuaci-

POLÍTICA

ons el més ràpid possible, i, per 
tant, si no creem el marc amb 
el qual puguem resoldre i con-
sensuar els projectes serà molt 
complicat fer-ho a la velocitat 
que toca”. L’esmena registrada 
per Esquerra Republicana fixa 
que la comissió  tindrà per fina-
litat articular una definició con-
sensuada, calanderitzada i amb 

Al setembre se va fer una co-
missió especial de comptes, 
l’estat dels còmputs de dades 
econòmiques a final d’any, 
un tràmit que cal aprovar, i 
que s’ha aprovat a l’últim ple. 
Les xifres més destacables de 
l’informe serien l’equivalèn-
cia d’actius i passius amb data 
de 31 de desembre de 2021 
de 12.514.000 euros amb un 
resultat de balanç de l’exer-
cici de -74.528 euros. “La li-
quidació del pressupost en 
tancar l’exercici hi havia uns 
drets pendents de cobrament 
d’1.222.494 euros i unes obli-
gacions pendents de paga-
ment per part de l’Ajuntament 
207.628. Recordem que el que 
fas és una foto a dia 31 de de-
sembre de com està la situa-
ció, tens factures pendents de 
cobrar i pendents de pagar” 
explicava l’alcalde, Antonio 
Ollés, que seguia dient que 
que “el resultat pressupos-
tari ajustat de 2021 va ser de 
48.068 euros positius”.

S BÀRBARA
S’aproven 

els comptes 
generals de 2021

ARNES
L’Ajuntament ha instal·lat 
càmeres de seguretat a 
l’estació de transferències 
municipal per acabar amb 
les males pràctiques que s’hi 
produïen. Des de l’estiu se 
sanciona els comportaments 
no permesos que capten les 
càmeres i ja han posat cinc 
multes.

TERRITORI
Territori obre la convocatòria 
d’ajuts per millorar l’accessi-
bilitat universal als habitat-
ges de persones grans, amb 
discapacitat o en situació 
de dependència. Territori 
obre la convocatòria d’ajuts 
per millorar l’accessibilitat 
universal als habitatges 
de persones grans, amb 
discapacitat o en situació de 
dependència. Les sol·licituds 
es podran presentar des del 
dia 29 de novembre fins el 
31 de gener de 2023, inclòs, 
i s’atendran per ordre d’en-
trada, amb documentació 
completa.

’FEMME IN ARTS’
El festival d’art i feminisme 
celebrarà una nova edició a 
Lo Pati d’Amposta, del 24 al 
27 de novembre. Està orga-
nitzat per Lo Pati - Centre 
d’Arts de les Terres de l’Ebre 
a Amposta. Sisena edició del 
24 al 27 de novembre.

PSC
Joaquim Paladella, diputat al 
Parlament de Catalunya, ha 
manifestat que “no podem 
perdre 60 milions d’euros 
anuals per la tossuderia 
d’ERC”, per aquest motiu el 
PSC porta al proper Ple del 
Parlament de Catalunya la 
tramitació de la modificació 
de la llei de l’impost nuclear, 
pel procediment de lectura 
única. “Uns recursos que es 
generen aquí, i que com a 
mínim un 50% volem què es 
quedin aquí” . D’altra banda, 
segons el PSC, la proposta 
de resolució del PSC insta al 
Parlament a activar el canal 
de regadiu de Aldea-Camar-
les. “Em vaig comprometre a 
fer possible, que el Parla-
ment, és pronuncií a favor de 
que aquesta infraestructura 
sigui una realitat perquè és 
una necessitat pel territori, 
pels pagesos de la zona i per-
què és perfectament viable”.

estimació econòmica anual a 
càrrec dels Pressupostos Ge-
nerals de l’Estat de mesures a 
desenvolupar en el “Plan para la 
protección del Delta del Ebro”, 
a més de fer-ne un seguiment 
específic de la seva imple-
mentació. També es demana 
que la comissió es constitueixi 
com a màxim un mes després 
d’aprovar-se els pressupostos. 
Esquerra també es proposa 
formalitzar un conveni entre el 
Govern de l’Estat i la Genera-
litat que permeti implementar 
les obres previstes a l’Estratègia 
Delta, i recorda la necessitat de 
crear la comissió Generalitat–
Govern de l’Estat,  tal com es va 
acordar en la sessió de la co-
missió Mixta de Transferències, 
de 29 de juliol de 2008, recolli-
da al Reial Decret de 1387/2088 
en matèria d’ordenació i gestió 
del litoral.

Irene Negre: 
“La pagesia, sense 
aigua, no té futur” 

La diputada Irene Negre ha 
afirmat que “cal simplificar la 
normativa perquè els pesca-
dors sàpiguen què poden fer 
i què no al Delta”, en el debat 
sobre una proposta de resolu-
ció sobre la pesca al delta de 
l’Ebre al Parlament de Catalu-
nya de dimarts 15 de novem-
bre. Negre ha reivindicat el rol 
de l’Ajuntament de l’Aldea, de 
la que n’és tinent d’alcaldia, en 
l’assessorament al col·lectiu 
que defensa la pesca recrea-
tiva del Delta de l’Ebre, dona-
des les restriccions que hi ha 
actualment. Negre ha recordat 
que “els pescadors defensen la 
sostenibilitat del medi i poten-
ciar la pesca recreativa implica 
econòmicament i turística-
ment, dinamització territorial”. 
En un altre punt de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Món Rural, 
Negre ha fet una crida a l’actu-
alització i posada en marxa del 
canal de reg Aldea-Camarles. 
“Tenim la demanda i les terres 
per donar-hi resposta”, ha afir-
mat la diputada que ha plan-
tejat que s’estudiï una línia de 

Junts defensa mesures per la millora de la 
pagesia i els pescadors recreatius a l’Ebre 

finançament per part de l’Insti-
tut Català de Finances per do-
nar suport als pagesos que s’hi 
vulguin connectar. 
Negre ha recordat que el pro-
jecte compta amb el suport 
dels ajuntaments afectats, del 
Consell Comarcal del Baix 
Ebre, de la Unió de Pagesos, 
les cooperatives agrícoles del 
territori.  En aquest sentit, ha 
afirmat que “és beneficiós 
pel territori i per la conserva-
ció paisatgística i ambiental”. 
A més a més, “provocaria un 
creixement del sector amb 
més feina que fixaria gent jove 
al territori que evitaria el des-
poblament”, ha afegit. 

Finalment, Negre ha exigit al 
Departament d’Acció Climàti-
ca que prevegi actuacions per 
implantar renovables on cal-
gui, com la planta de renova-
bles per a la infraestructura de 
bombament del reg a la Pobla 
de Massaluca.   
La diputada ha defensat 
aquesta infraestructura “ne-
cessària per reduir costos” i ha 
reivindicat el paper de la Co-
munitat de Regants de la zona 
oriental de la Terra Alta en la 
defensa del projecte. “La pa-
gesia, sense aigua, no té futur”, 
ha recordat Negre que ha ad-
vertit que “anem tard, i que no 
cal esperar que apareguin els 
problemes per posar-hi so-
lucions”. “El departament ha 
de programar la implantació 
d’energies renovables amb ce-
leritat i respecte pel medi am-
bient”, ha conclòs.
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UNA HISTÒRIA 
BONICA 

Avui us explicaré una història 
molt bonica. El protagonista 
és Helder, que va jugar a Camp 
Clar, Reddis, Torreforta, Valls, 
Altafulla, entre altres. Era cen-
tral (fa 1,95 cms) i jugar per les 
nostres terres l’excitava, a la pri-
mera jugada que podia aixecava 
un davanter rival i l’afició local 
es ficava amb ell. I així ell traia 
pressió al seu equip. En aquella 
època el setmanari Minut 91, 
que va crear Michel, es venia 
a Tarragona perquè també 
sortien les cròniques d’aquella 
zona i quan Helder veia que 
les cròniques del seu equip no 
sortien trucava  a Michel.  I 
este un dia li va dir: “Perquè 
cada dilluns no em truques i em 
dónes tu la informació?”. Inter-
net no existia. Hvaia de ser per 
telefon. I així va ser. I com un 
nen,  que esperava una joguina, 
cada divendres Hemder anava 
emocionat a buscar el minut 91 
a un quiosc de Tarragona: com-
prava 2 exemplars, un per arxiu 
i l’altre per retallar jugadors. Va 
deixar el futbol i es va fer perio-
dista i narro l’ascens al Nàstic 
en 1 divisió i treball en diverses 
emissores de ràdio. Història 
idèntica de Michel va deixar la 
seva etapa de futbolista i es va 
passar a l’escriptura. Helder va 
deixar el futbol i es va fer tam-
bé periodista. Després de molts 
anys de parlar mil vegades amb 
Helder, va venir a Madrid, ens 
vam conèixer, i en 60 minuts 
vam arreglar el món. Un boig 
Helder, com Michel. I a Madrid 
un senienc que respira futbol 
ebrenc per tots els costats. 
Aquests moments de la vida 
que les persones ens uneix una 
cosa tan bonica com el futbol,   
amb tanta passió i les amistats 
que anem deixant pel camí amb 
aquest esport de vegades no 
ho valorem. Gràcies Michel i 
Elder per estar aquí sempre al 
‘disparadero’.

CELMA

MINUT 91, 
ESPORTS TE 
I L’IPHONE 
VOLADOR
Dimarts, vaig rebre un 
missatge d’una persona 
que, per qüestions de salut, 
no pot anar als camps els 
darrers caps de setmana. 
Estava agraïda per la feina 
informativa que fem a Canal 
TE perquè gràcies a Minut 91 
havia pogut veure els repor-
tatges. També es referia als 
partits integres que cada dia 
es poden seguir a Esports TE 
(a les 11 i a les 18 hores). La 
veritat és que em va fer mol-
ta il.lusió el missatge. Només 
per això, tota la feina del cap 
de setmana ja val la pena. 
Aprofito també per recordar 
que s’han de sintonitzar els 
canals per poder veure el nou 
Canal esportiu.  De moment, 
les estrenes dels programes 
esportius encara són per 
Canal TE però aviat aniran ja 
únicament per Esports TE.
En nom de l’equip, satisfets 
de que ens pugueu seguir 
i més si per una qüestió de 
salut no es pot anar al camp.
D’altra banda, una jornada 
complicada amb algunes in-
cidències i amb el lamentable 
succés del llançament d’un 
Iphone des de la graderia a 
un àrbitre, en un partit de ju-
venils. Fa poca gràcia. Gens. 
Després, quan se suspenen 
partits, no han d’haver-hi 
sorpreses.
És l’altra cara de la moneda 
de l’esta setmana. 

MICHEL
TERCERA FEDERACIÓ

Rapitenca-Grama diu 12h

PRIMERA CATALANA

At S Just-Ascó diss 18.30h

SEGONA CATALANA

Catalònia-R Bítem  dissa 16.30h

M Nova-Camarles  diss 16.30h

Aldeana-Camarles diu 12h

Ampolla-Ebre Escola diu 17h

Tortosa-Ulldecona diu 17h

Jesús i Maria-Vilaseca diu 16h

TERCERA CATALANA: 

Dissabte: S Bàrbara-Corbera 16h

Flix-Rapitenca B 16.15h

Ametlla-la Cava 17 h

Tortosa B-J i Maria B 17.30h

Diumenge: Godall-Roquetenc 
15.30h 

Perelló-Xerta 16h

Benissanet-Amposta 16h

Gandesa-Masdenverge 16h

QUARTA CATALANA

Dissabte: 

S Jaume-Aldeana B 16h

Amposta B-Tivenys 17h

La Cava B-Gandesa B 17.30h

Alcanar-J i Maria C 18.30h

Ametlla B-Camarles B 19 h

Catalònia B-Olimpic 19h

Diumenge: La Galera-Ginestar 15h

Fatarella-Pinell 15.15 h

LA PROPERATERCERA FEDERACIÓ
Rapitenca: la victòria ha 
d’arribar diumenge
La Rapitenca va empatar al 
camp del Vilafranca (0-0), dis-
sabte passat. Un partit en què 
l’equip va ser dominador en 
moltes fases però sense poder 
reflectir-ho al marcador. La Ra-
pitenca va estar molt ben po-
sat al primer temps i va generar 
arribades, però sense concretar 
el darrer control o la darrera 
passada. A la represa el partit 
es va obrir. Cesc va tenir una 
gran oportunitat, però va re-
matar fora. El Vilafranca també 
va generar dues situacions amb 
possibilitats. Al final, empat a 
zero. La Rapitenca segueix a la 
cua. En els darrers cinc partits 
només n’ha perdut un. I en 7 
jornades només ha rebut cinc 
gols. Però, per contra, en 7 jor-
nades només n’ha fet un. Esta 
és l’assignatura pendent i la que 
falta millorar. El tècnic, Albert 

Company, és optimista i creu 
que la situació revertirà: “estem 
a la cua però no hi ha distànci-
es entre els equips. Una victòria 
ens posaria en un altra situació, 
a més de l’impuls anímic que 
suposaria. Veig a l’equip treba-
llar i això permet creure que ho 
tirarem avant. Entenc que l’afi-
cionat pugui estar preocupat 
però tenim confiança en què 
ho tirarem avant”. Panadés, per 
motius personals, ha estat baixa 
i el seu relleu és Aleix Ruiz (Vila-
franca). També ha causat baixa 
Yatma. La Rapitenca rebrà diu-
menge la Grama, amb urgència 
de victòria. 

Jesús Ferreres va causar baixa 
al Catalònia. 
El tècnic Pau Alegria va po-
sar el càrrec a disposició del 
club la setmana passada. La 
directiva va ratificar-lo apos-
tant per una remodelació de 
la plantilla, donant la baixa al 
davanter i incorporant a Pa-
nadero (Ascó i que va jugar 
a l’Ampolla) i a Sosa, defensa 
que va jugar al Catllar i que 
ara estava inactiu. Moha es va 
comprometre amb el Cata-

lònia però ara estudia també 
una proposta del Tortosa, club 
al qual ja va estar-hi. D'altra 
banda, Yatma (baixa a la Ra-
pitenca) ha tingut nombroses 
propostes. 
Així mateix, per motius perso-
nals, no continua al J i Maria el 
davanter Ivan Vidal. El davanter 
Àngel Sanchez (Godall) torna 
al Remolins Bítem. Quant a les 
banquetes, Forastero no se-
gueix al J i Maria B i Morales 
tampoc ho fa al Ginestar. 

Ferreres fitxa amb l’Amposta

L’Ascó va empatar sense gols-
contra l’Europa B en un partit 
igualat, amb alternatives i en 
el que va tenir moments per 
poder-lo guanyar. Un gol anul.
lat per un dubtós fora de joc va 
impedir del triomf. L’equip va 
millorar en faceta defensiva i 
va generar opcions en l’ofensi-
va. Però va mancar eficàcia per 

decidir. Amb l’empat, els de la 
Ribera continuen a la cua de la 
taula. Demà dissabte desplaça-
ment al camp de l’At Sant Just, 
un altre partit en el que s’ha 
de buscar la primera victòria. 
Una victòria que es resisteix. 
De moment, confiança des del 
club amb el projecte i amb el 
tècnic Josep Ferré ‘Coco’. 

Rebrà la Grama, 
diumenge a les 12 hores

El partit de
la jornada

de Canal TE:
 

Ampolla-Ebre Escola 
diumenge 22.30h

MINUT 91. 
Dilluns a les 22 h

Dimarts a Esports TE: 20h
Dimarts  a les 23h

Dimecres a Esports TE: 20h

L’Ascó també necessita
un triomf

El president de la Federació Ca-
talana de Futbol, Joan Soteras, 
continua amb la seva voluntat 
de conèixer la realitat i necessi-
tats de tots els clubs del territo-
ri. Soteras s’ha desplaçat aquest 
dilluns per visitar diferents clubs 

8 clubs ebrencs reben la visita del president de l’FCF
de la delegació de les Terres de 
l’Ebre. Ha estat als camps per 
compartir una xerrada amb els 
presidents de fins a vuit entitats 
futbolístiques, de les comar-
ques del Montsià, la Terra Alta i 
la Ribera d’Ebre: el CF La Sénia, 

el CF Ulldecona, l’Escola Futbol 
Base Ulldecona, el CF La Gale-
ra, el CF Godall, el CF Gandesa, 
els Atlètics Móra la Nova i el FC 
Ascó. 
Durant la jornada el president 
Soteras s’ha interessat per l’ac-

tualitat dels equips, i els mem-
bres dels clubs li han expressat 
els seus temes i inquietuds, al 
voltant del futbol territorial i 
base.
Han acompanyat el president el 
directiu de l’FCF i delegat a les 
Terres de l’Ebre, Miquel Piñol, i 
el també directiu Tomàs José.
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SEGONA CATALANA

DERROTA A 
SALOU (3-1)
El Jesús i Maria va perdre en 
la seua visita al Salou, cuer a 
la classificació (3-1). Segons el 
mister Lluís Fornés; “al minut 
1 vam dispoar d’un contra u 
de Jonatan amb el seu porter. 
Va ser l’ocasió més clara del 
primer temps quan el partit 
va estar igualat, amb molt 
de respecte, i amb els dos 
equips bastant espessos amb 
pilota. En general, poques 
ocasions. A la represa, 
potser més iniciativa nostra 
davant d’un Salou intens en 
defensa. A la represa vam 
ser intensos, avançant-nos 
al marcador, tenint el partit 
controlat. Malgrat això, un 
pilota rebutjada que es va 
quedar morta va suposar 
l’empat, afusellant a Marc. 
Un penal absurd però que ho 
era fou el 2-1. Ens vam abocar 
i amb el 2-1 ens van anul.lar 
un gol que per a tots, excepte 
per a l’àrbitre, era legal. Als 
pocs minuts, un penal a l’àrea 
del Salou tampoc es va xiular. 
Vam insistir, jugant a camp 
contrari. Però ja fou amb 
precipitació i quan estàvem 
abocats, al 90, va haver una 
contra i el Salou va aconse-
guir el 3-1 que va sentenciar 
el partit”. El J i Maria, que ha 
perdut els 3 darrers despla-
çaments, rebrà diumenge el 
Vilaseca. 

UD JESÚS I 
MARIA

TRIOMF DEL 
MÓRA LA NOVA 
CONTRA EL R 
BÍTEM (3-0)

El Móra la Nova es va imposar 
en un duel de necessitat, con-
tra el R Bítem (3-0). Els locals 
van decidir en 3 minuts (30 i 
33),. Ambrós, tècnic del Móra la 
Nova: “va ser un partit en què 
d’entrada no va haver un domi-

nador clar. Poc a poc vam agafar 
confiança, arran de l’1-0. Vam 
aconseguir el 2-0, quan ja érem 
dominadors del joc. A la represa 
va seguir amb la mateixa dinàmi-
ca fins l’expulsió. Tot i estar amb 
deu, vam controlar igualment el 
partit, a  través de no tenir pilota 
i atacar els espais. Vam generar 
diverses ocasions i al final vam 
fer el 3-0”. El Killer Agustí, subs-
tituït en el descans en la jornada 
anterior, a Tortosa, va estar d’en-
trada a la banqueta. Subi, tècnic 
del R Bítem: “la primera meitat, 

fins al minut 30, el partit va ser 
igualat, tenint natros una ocasió 
després de fer una bona pressió. 
Ells van fer poc perill. Però al 30, 
en una jugada en què vam donar 
moltes facilitats, vam concedir 
fins a tres possibilitats i al final 
ens van marcar. L’equip va acu-
sar-ho per la situació que estem 
vivint. Arran d’una pèrdua ens 
van fer el 2-0 i fins el descans 
ens van poder marcar algun gol 
més, gaudint natros d’una oca-
sió amb una falta d’Anton al tra-
vesser. A la represa ells es van 

quedar amb deu i vam arriscar. 
Vam tenir una ocasió però no 
vam estar fluids, no vam tro-
bar espais interiors. Penso que 
això va ser més culpa meua. No 
vam poder entrar en el partit i 
al 90 ens van marcar el 3-0. 
Partit per oblidar, malgrat que 
pensava que era el que podíem 
reflectir el treball d’estes set-
manes. Hem de passar pàgina 
de la primera volta i buscarem 
sumar el màxim de punts en la 
segona que comença esta pro-
pera jornada” .

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

26
13
17
15
21
12
14
11
10
4

8
7
9
16
15
12
14
18
25
19

23
20
19
16
14
12
10
8
3
2
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1. Canonja
2. Pobla
3. Morell
4. J i Maria
5. Roda Berà
6. Riudoms
7. Arboç
8. Salou
9. Vendrell
10. Vilaseca

22
18
13
14
13
13
16
11
5
10

6
6
10
20
15
13
17
21
13
14

23
19
14
14
13
10
10
8
7
5
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L’Ulldecona, més líder, en 
guanyar l’Ebre Escola (0-3)

L’Ulldecona va fer un cop d’au-
toritat en guanyar al camp de 
l’Ebre Escola, segon classificat 
(0-3). A la represa, Callarisa, Ba-
lada i Eric van sentenciar una 
victòria del tot merescuda. 
Josep Balart, tècnic de l’Ebre 
Escola: “res a dir. L’Ulldeco-
na ens va superar en gairebé 
tots els sentits i va merèixer el 
triomf. És d’aquelles derrotes 
menys amargues perquè el rival 
va ser superior. Natros no vam 
estar còmodes, i no vam poder 
trobar situacions, ni en curt ni 
en llarg. Ens van superar en els 
duels i quan ells van fer el 0-1 
natros vam baixar el cap. Van 
fer els altres gols, podent-ne 
marcar algun més. A refer-nos i 

a seguir. Estem en una situació 
molt bona i hem de treballar per 
recuperar-nos. Ens hem d’aixe-
car i i pensar en el proper partit 
a l’Ampolla”. D’esta forma, es va 
trencar la ratxa de sis jornades 
sense perdre de l’Ebre Escola. 
Gerard Capera, entrenador de 
l’Ulldecona: “vam fer un par-
tit molt complet, neutralitzant 
virtuts d’un rival que són la in-
tensitat i les transicions ràpides. 
Vam ser saber mastegar el partit 
i desgastar a l’Ebre Escola. I a la 
represa vam tenir també l’efi-
càcia sent contundents a les 
àrees. Una victòria de mèrit que 
encoratja per a seguir treba-
llant”. L’Ulldecona, líder invicte, 
visitarà el Tortosa, diumenge. 

Remuntada de l’Ampolla 
davant de la la Sénia (2-1)
La Sénia va avançar-se amb un 
gol de Carlos Gilabert. Però En-
ric Salas, a la primera meitat, i 
Kader, a la represa, van capgirar 
el marcador, sumant 3 punts que 
retornen a l’equip ampollero a la 
zona de play off d’ascens.
Mario Javaloyes, tècnic de l’Am-
polla: “ sabíem que seria un partit 
molt complicat. Vam plantejar-lo 
com els darrers a casa, sent molt 
serios, igualant la intensitat i 
contrarestant la velocitat que 
ells tenen en la part ofensiva. 
No obstant, ens va costar entra 
el partit. Ells es van avançar amb 
pilota filtrada a l’espai, en una ju-
gada que no vam defensar bé. El 
cert és que no estàvem còmo-
des i ens va costar generar joc i 
també replegar a les esquenes.  
Però, malgrat això, vam empa-
tar arran d’una bona combinació 

entre Tomás i Casas, que va ha-
bilitar a Enric que va marcar un 
bon gol. Amb l’1-1 ja vam estar 
millor, sent superiors, tenint op-
cions com una de Kader, abans 
del descans. A la mitja part,vam 
modificar alguna cosa a nivell de 
sistema per tenir més control del 
partit. I vam arribar més. Vam ser 
més agressius en la pressió. Ka-
der va fer el 2-1 en una jugada 
en què va superar el porter rival..
Amb espais, vam generar opci-
ons per fer el tercer. No vam de-
cidir i en els darrers minuts vam 
haver de ser molt forts en de-
fensa i no vam encaixar. L’equip 
va fer un bon treball, amb bona 
aportació dels jugadors que van 
sortir durant la confrontació”. 
Adrian Gonçalves és qui està di-
rigint la Sénia. De moment, cap 
de les gestions s’ha concretat.

Aldeana i Camarles es 
reparteixen els punts (1-1)
Ferran Simó, tècnic de l’Aldeana: 
“ells van començar millor i a na-
tros ens va costar. Malgrat això en 
els darrers 15 minuts del primer 
temps ja vam tenir més pilota i 
ens vam avançar. No obstant, el 
Camarles va reaccionar i va em-
patar poc després. A la represa, 
vam estar més posats, tot i que 
no vam trobar espais i només 
vam generar un parell d’opcions, 
una clara d’Aleix. L’empat cal do-
nar-lo com a positiu davant d’un 
rival intens i incomode com ja 
sabíem”. El local Batalla, amb 
una targeta, va fer una entrada 
per veure la segona. Ferran el va 
substituir d’immediat: “aclareixo 
que era un canvi que teníem pre-
vist amb antelació. També dir que 
a la represa van haver jugadors 

visitants que van poder veure la 
targeta. I no va ser així. Carlos Gi-
labert, tècnic del Camarles: “a la 
primera meitat, tot i rebre el gol, 
vam estar millor, tenint opcions ja 
des del principi amb tret de Be-
ranuy al travesser. L’empat,abans 
del descans, va fer justícia. A la 
represa, el partit va ser molt igua-
lat i van haver poques opcions, 
ells en van tenir una de clara i 
natros vam fer diverses aproxi-
macions, amb faltes a la frontal i 
un tret que va desviar Auré. L’em-
pat és valuós al camp d’un gran 
equip, però potser mereixiem al-
guna cosa més, sobre tot per la 
primera meitat”. El Camarles té 
baixes. Van entrar en convocatò-
ria dos juvenils i dos del filial. Ivan 
i Nacho són baixa a l’Aldeana.

Catalònia-Tortosa, derbi 
amb empat (2-2)
Escoda, de penal, va marcar l’1-
0. Genís, que  tornava a la Santa 
Creu, ara com a rival, va em-
patar, també de penal; Kebba, 
aprofitant una indecisió defensi-
va local, va marcar a plaer l’1-2. 
A la represa, Escoda va fer el 2-2 
en una jugada amb errades en 
cadena del conjunt roigiblanc. 
Pau Alegria, tècnic del Catalònia, 
valorava l’empat: “volíem sumar 
de 3 però cal destacar que és un 
bon punt i que trenca la dinàmi-
ca que portàvem. Davant vam 
tenir el millor equip de la cate-
goria, tot i que la classificació 
no ho reflecteix. I està entrenat 
pel millor entrenador de la ca-
tegoria. Ells quant a combinació 
van estar molt millor però na-
tros vam contrarestar-ho amb 
coratge i actitud. Esta és la línia a 
seguir. Ells van poder decidir en 
moments puntuals, però també 

natros vam poder fer el 3-2. Van 
tenir ocasions i l’empat podien 
fer-lo però el penal fou dub-
tós, molt probablement fora de 
l’àrea. Partit intens i amb alter-
natives. Em quedo amb el tre-
ball del l’equip. ”. Jordi Fabregat, 
tècnic del Tortosa: “no estic sa-
tisfet. Penso que vam ser supe-
riors i que vam generar ocasions 
clares per decidir el partit, amb 
l’1-2. Però novament ens va 
mancar eficàcia i el rival, que va 
treballar molt, ens va empatar 
arran d’una jugada en què vam 
estar indecisos. I estes accions 
no es poden treballar. Són er-
rors que costen punts. Pel de-
més, vam tenir fases de bon joc i 
vam generar moltes situacions a 
l’àrea rival però necessitàvem la 
victòria i no vam ser capaços de 
resoldre quan vam tenir les oca-
sions per fer-ho”.  
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3A CATALANA

LA CAVA, 2
GANDESA, 1
La Cava va vèncer el lider Gan-
desa en un duel que, a la jorna-
da 7, tenia molta trascendència. 
Un triomf del Gandesa l’hagués 
distanciat dels rivals directes. 
Amb el triomf, la Cava està a un 
punt del líder. 
El partit va començar amb un 
ritme asfixiant de la Cava que 
va pressionar molt amunt. El 
Gandesa va estar incomode, no 
va poder tenir pilota. A més, els 
locals van avançar-se amb un 
golàs de Raül des de 30 metres.
En el darrer quart del primer 
temps, el partit va igualar-se. El 
Gandesa, tot i no estar bé en el 
primer acte, va tenir dues op-
cions que va traure providen-
cialment Figo. A la represa, el 
Gandesa fou protagonista amb 
pilota. Va dominar i va jugar a 
camp contrari, tenint més pro-
funditat per les bandes. La Cava 
ha va haver de defensar-se amb 
molta intensitat. I va saber pa-
tir. Els gandesans van sotmetre 
i van tenir diverses arribades, 
demanant un penal que no fou 
xiulat. Però excepte un tret de 
Dilla no van crear ocasions. La 
Cava, amb Adri dalt, buscava la 
contra, però no podia sortir de 
darrera per la pressió gandesa-
na. Va ser així fins al minut 75 
quan un llançament de Figo va 
suposar una segona jugada, as-
sistint Rami a Adri que sol davant 
d’Iniesta va marcar. Gol de Killer. 
El 2-0 va donar força a la Cava 
i va minvar al Gandesa que, no 
obstant, va reduir distàncies al 
93 amb un gol de falta directa 
marca de la casa de Gumiel. Al 
final, 2-1.
La Cava va presentar les baixes 
de Joel, Moi, Eloi, Marc i Guille, 
però va saber contrarestar-ho. 

AMPOSTA, 2
AMETLLA, 2
L’Amposta va cedir un empat 
contra l’Ametlla en un partit en 
què guanyava 2-0. Felipe, amb 
un gran gol i Marc López, amb 
un altre, van posar per davant 
a l’Amposta que va ser superior 
al primer temps. Becerra, sol a 
boca de canó, va poder decidir. 
Però no va encertar i del 3-0 es 
va passar, al minut 44, al 2-1 ar-
ran d’un penal comès sobre Jor-
di i que ell mateix va transformar. 
A la represa, el partit va ser més 
igualat, amb una Ametlla més 
posada. Però l’Amposta va po-
der determinar amb un centrada 
de Cristo, que debutava i que va 
estar força bé pel carril esquer-
re. Però la rematada de Nico va 
marxar fora per poc. Acte seguit, 

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

16
18
8
15
19
24
15
10
15
14
9
9
10
4
8
6

5
4
5
10
8
12
10
9
15
11
12
11
16
17
22
33

18
17
14
13
12
11
11
11
11
8
7
6
6
4
4
3

 3a . jor: 7                     GF       GC     PNTSTORTOSA B, 2
ROQUETENC, 3

JESÚS I MARIA B, 0
BENISSANET, 0

CORBERA, 0
FLIX, 1

Partit d’entrada marcat pel res-
pecte i que va ser molt igualat. 
El punt d’inflexió va produir-se 
arran d’un córner que va rema-
tar el visitant Pinyol al segon pal. 
Poc després, arran d’una pilota a 
l’espai, els de Roquetes van do-
blar l’avantatge. Gol de Joel. El 
Tortosa va acusar el cop i el Ro-
quetenc es va fer fort. No obs-
tant, arran d’una falta, el local 
Lorenzo va aconseguir un gol de 
bandera. Pilota a l’escaire, lluny 
de l’abast de Josep. El Roque-
tenc va reclamar que la falta era 
per un joc perillós. Però l’arbitre 
no va aixecar el braç abans de 
fer-se el llançament. Va conside-
rar que era directe. A la represa, 
el partit va obrir-se. El Tortosa va 
apretar més amunt però el Ro-
quetenc va estar molt ben armat 
en defensa. A més, en una pilota 
a l’espai, va ampliar l’avantatge. 
Arnau, porter local, va sortir a la 
desesperada i no va poder calcu-
lar la sortida lluny de l’àrea. Mo-
rales va marcar a plaer. El partit 
va trencar-se. El local Lorenzo 
va tenir una bona ocasió i des-
prés va fer el 2-3. El Roquetenc, 
amb espais, va perdonar diverses 
jugades per sentenciar. Els locals 
van demanar un penal en la dar-
rera jugada del partit. No va ser 
xiulat i al final victòria treballada 
del Roquetenc, segona seguida. 
S’enlaira a la taula. 

Ruben Viudez, del Corbera: 
“partit correcte i molt bon arbi-
tratge fins el minut 83 quan va 
traure una targeta groga a David 
i ràpidament li va mostrar la ver-
mella. Una targeta errònia ja que 
David no en tenia cap i l’aclari-
ment és que la tarja groga que 
tenia apuntada era pel dorsal 10 
del Flix, reconeixent-ho dins del 
camp, però no va voler rectificar. 
A conseqüència de la inferioritat 
va arribar el golàs de Johan fent 
el 0-1. I pocs minuts després, 
l’àrbit va expulsar a Kike per dir-li 
que el jugador del Flix que estava 
a terra perdia temps, que no te-
nia res. El va expulsar. Tret d’això, 
bona reacció del Corbera que va 
fer el millor partit del que portem 
de temporada. Estic segur que 
si no hagués existit l’expulsió, el 
resultat hagués sigut un altre”. 
Albert Saltor, del Flix: “content 
per la victòria ja que després dels 
90 minuts ens ho vam merèixer 
pel control del partit. Poques 
ocasions però les que vam crear 
van ser perilloses. El gol va venir 
arran d’un falta molt ben execu-
tada per Johan. Respecte al joc 
de l’equip cal dir que cada jorna-

Santi Forastero, tècnic del J i 
Maria: “va ser un partit jugat amb 
moltes nervis per part nostra pel 
que ens jugàvem i més a casa. 
El Benissanet va ser molt pràc-
tic i  va traure un punt meritori 
per ells. Natros vam tenir dues 
ocasions molt clares a l’inici de 
partit. Cas de marcar la dinàmica 
hagués canviat. Després, el partit 
es va anar travant; ens va costar 
prendre decisions correctes. La 
precipitació es va anar apoderant 

da que passa estic més content i 
he de felicitar també els que van 
sortir de la banqueta ja que van 
aportar moltíssim i això diu molt 
d’ells. Respecte al Corbera, té les 
idees molt clares i queestà molt 
ben dirigit. Va tenir una ocasió 
molt clara però si tenim el millor 
porter de la categoria és per fer 
parades com esta”.

i ells van créixer dins del partit. 
Al 40 es van quedar amb 10. A 
la represa, més domini nostre i 
pensàvem que donaria fruit. Però 
som un equip jove i ens va faltar 
paciència. Vam dominar i vam 
jugar al seu camp, creant mol-
tes ocasions però vam no vam 
aconseguir materialitzar i això 
ens penalitza, en tots els partits. 
El seu porter va fer parades de 
gran mèrit. Amb el temps hem 
rectificat les mancances a nivell 
defensiu però a nivell ofensiu no 
hem pogut aconseguir-ho. Ells 
en van tenir una de clara a la se-
gona meitat quan natros vam ar-
riscar bastant”. El mister va posar 
el càrrec a disposició de la junta 
i es va arribar a un mutu acord 
per la seua sortida. Llorenç Lo-
zano s’incorpora a l’staf tècnic 
dels filials i, de moment de forma 
provisional, ell i David Torres, en 
principi, portaran els dos equips.  
Ramon, del Benissanet: “el mi-
llor partit fora de casa. Vam estar 
molt bé, tot l’equip durant els 95 
minuts, ben posat al camp. Vam 
igualar la intensitat d’ells. Al mi-
nut 40 ens vam quedar amb deu 
amb roja directa, crec que va ser 
excessiva. A la represa vam sortir 
mentalitzats i no es va notar que 
vam jugar amb deu. Vam tenir 
algunes ocasions i ells també.  
Sent egoista vam poder guanyar 
però cal valorar el punt i el gran 
treball. Molt content dels juga-
dors”. 

MASDENVERGE, 3
PERELLÓ, 0

Longan va poder marcar però un 
defensa calero va traure la pilota 
sota els pals.  Els ampostins van 
reclamar també un possible pe-
nal del porter Eric a Nico (també 
un de Becerra al primer temps). 
En tot cas, el partit estava incert 
i l’equip calero estava molt viu 
en la confrontació, amb capa-
citat de reacció. I va empatar 
arran d’un penal absurd que va 
transformar Rullo. 2-2 i un em-
pat molt valorat pels de la Cala 
perquè van refer-se i que per a 
l’Amposta, en canvi, suposa un 
pas enrere.

Cristian, tècnic del Masdenver-
ge: “el partit va ser paregut a 
l’anterior del Xerta, sobre tot a 
la primera meitat. Natros vam 
sortir bé, ben col.locats, domi-
nant i generant bastant joc al 
seu camp. Ens va costar acabar 
jugades fins que vam trobar es-
pais, per banda dreta. I així va 
venir l’1-0, gol d’Àlex de cap. Ells 
van fer un pas avant però vam 
controlar-ho bé. I al minut 35, 
Cristian no va demanar barrera i 
va traure ràpida una falta i va fer 
el 2-0. A la represa, la clau va ser 
un penal que va parar el nostre 
porter. Després va venir el 3-0 
d’Àlex. Llavors ells van baixar els 
braços i vam tenir altres ocasi-
ons. En esta jornada, tot va anar 
de cara. La primera victòria ha 
de ser un impuls”. 
Josep Boyer, tècnic del Perelló: 
“vam sortir ben posats, jugant 
de tu a tu. El camp no estava en 
les millors condicions pels dos 
equips, a més havia plogut i no 
es podia jugar gaire la pilota. 
Vam estar aguantant bé, fins que 
en un córner ens van fer l’1-0 
arran d’una errada de marcatge. 
Poc després una falta que no ho 
era, no es va posar ningú davant 
de la pilota. Van traure ràpid i 
2-0. A la represa, als 10 minuts 
ens van xiular un penal però el 
vam fallar. A la mateixa jugada 
en una contra ens van fer el 3-0. 
De posar-nos dins del partit, es 
va passar a la sentència. Estem 
en esta dinàmica però seguirem 
insistint per revertir-la”. El porter 
Carlos Escrich va fitxar així com 
Adri Manzanedo (Morell).

XERTA, 1
S BÀRBARA, 0
Un gol de Manel va decidir la 
victòria d’un Xerta que pro-
gressa i que es consolida a la 
nova categoria, sent fins ara la 
revelació. Partit molt disputat 
i també travat, amb moments 
de nervis al final. Des de San-
ta Bàrbara, el president Jordi 
Roda, manifestava que “va ser 
un partit travat i igualat en el 
que el més just hagués estat un 
empat. A natros ens va costar 
adaptar-nos al camp i al partit. 
Però amb els minuts vam fer-
ho i vam estar dins fins el final. 
Destacar l’actitud i el treball de 
l’equip. També dir que, no sent 
cap excusa a la derrota, pensem 
que l’àrbitre no va estar encer-
tat amb determinades decisi-
ons, ni tampoc amb el tracte 
segons l’equip. D’altra banda, al 
final van passar situacions que 
no van ser agradables i per això 
no vam signar l’acta, en estar en 
desacord”. 

RAPITENCA, 1
GODALL, 1
Juanjo Agustin, del Godall: “molt 
content del treball de l’equip, tan 
en defensa com en atac. Vam 
tenir les nostres opcions contra 
un equip que juga molt bé, i més  
al seu camp. A la primera mei-
ta ells van portar el pes del joc i 
van fer el gol. Vam intentar evitar 
la progressió d’ells per dins. A la 
represa vam controlar-ho millor, 
i penso que el joc es va igualar. I 
en alguns moments el domini va 
ser més del Godall. Natros vam 
empatar de penal. Penso que el 
partit, en general, va ser igualat, 
amb poques ocasions, un parell 
per equip. El resultat va ser just, 
tot i que al final vam poder fins i 
tot guanyar. Seguim sumant”. 

 www.mesebre.cat
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SOTERAS ARRIBA SENSE HELICÒPTER

EQUIP DE LA JORNADA

· El partit Xerta-Santa Bàrbara es 
va plantejar la seua suspensió 
per l’estat del camp per la pluja. 
El Santa Bàrbara va oferir jugar al 
seu, a les 19 hores de dissabte. 
Avançat el matí, semblava que 
esta seria una solució i el Santa 
va interpretar que així seria. Però 
finalment el Xerta va comunicar 
que es podia jugar. I el Santa 
Bàrbara va haver de canviar els 
plans que es pensava i va des-
plaçar-se a corre-cuita per jugar 
a les 15 hores a Xerta.
· El president de la Federació va 
venir de visita a les nostres Ter-
res. Ho va fer sense Xofer. Va 
conduir el seu Audi. Va men-
jar a Benifallet i per postres uns 
pastissets que va fer la dona de 
Piñol el dia abans.
· Àngel Sánchez, jugador del 
Godall, torna al Remolins-Bi-
tem, equip al que ja va militar i va 
marcar 27 gols una temporada. 
Deixa el Godall trist.

· .Jesús Ferreres va rebutjar ofer-
tes per fitxar pel Catalònia. Ell sa-
bia la setmana passada que seria 
baixa però va complir als entre-
naments i al partit de dissabte, 
quan fou titular. Li van trucar el 
dilluns per dir-li que no comp-
taven amb ell. Estava disposat a 
baixar el seu sou. Però la decisió 
estava presa. Ha quedat com un 
senyor. Ja té varies propostes. Al-
tes al Cata: Panadero (Ascó i Am-
polla) i possible de Sosa (Catllar). 
· Que feia dimarts Teixidó a Tor-
tosa, fent un entrepà de calamars 
al mercat. Tenia una cita amb 
Jordi Fabregat o amb alguna 
admiradora?. Següent setma-
na veuran la foto, no tinc espai 
aquesta.
· Rècord Guines: entrenadors 
que ja no hi són: Santi (Jesús i 
Maria B), Vallés (R-Bítem) i Vila-
nova (La Sénia) Jo sabia abans 
que ells que serien canviats. I el 
proper que caurà també ho sé.

TOP SECRET
· Un persona que sap molt de 

futbol del Catalònia em va dir 

que “no sé si Jordi Fabregat esta-

rà qüestionat però amb gent jove 

i molts de casa fa el millor futbol 

de la categoria. El Tortosa juga 

molt bé”. Fabregat no va quedar 

satisfet de l’empat a Jesús.

· La Rapitenca, en 4 setmanes 

4 altes: Cesc (Ascó), Josué (Ro-

quetenc), Junior (Cerdanyola) i 

últim Aleix Ruiz (Vilafranca)

· Manu, mister del juvenil de 

l’Ulldecona, únic representant a 

la Preferent, va guanyar el primer 

partit. Aquest mister en la prope-

ra campanya debutarà al futbol 

amateur. Té molta qualitat i, a 

més, és una gran persona.

· Agus porta aquesta temporada 

3 gols. 8 jugadors han marcat al 

Mora la Nova. Què passa amb 

Agus? Aquesta setmana va estar 

a la banqueta?

· Li va passar al Gandesa i a la 

MÉS JORNADA
Cava. És molt difícil adaptar-se a la 

tercera catalana. Amposta és cin-

què i molt irregular fins ara. Aquesta 

setmana va jugar molt bé, però se li 

van escapar dos punts.

· La Cava, camí de rècord Guines: 

no perd ni un partit des desembre, 

l’últim va ser contra el Gandesa 

1-3. I aquesta setmana no només 

va guanyar sinó que el líder va per-

dre el seu primer partit. Jordi Roca 

porta 37 partits com a mister a la 

Cava, 26 victòries, 9 empats i dues 

derrotes.

· Alerta a la dada per la situació 

d’equips ebrencs de la segona cata-

lana, amb la qual cosa, compte amb 

els descensos de 3a catalana a 4a.

· Passeig gairebé miliar de l’Ulde-

cona que ha quedat campió de la 

primera volta de la primera fase. Té 

un 90 de possibilitats de pujar a 1a 

catalana. Des del club diuen que no 

renunciaran, que vagin preparant el 

cava.

· El màxim golejador del Xerta 

és un defensa. Manel Ventura, 

aquest jugador va ser de petit 

davanter.

· Només queden 3 equips invic-

tes: Ulldecona, Pinell, i La Cava.

· El partit de Quarta catalana 

Gandesa B-Catalònia B va ser 

suspés al minut 87 amb el 0-1, 

perquè l’arbitre va fer els avisos 

per insults. Queden 3 minuts 

més els 3 d’afegit. 

· Andreu Cano, ara a l’Amposta 

B, va visitar l’Olímpic, club al que 

va pertànyer durant quatre tem-

porades com a director esportiu 

i en el que també va ser entrena-

dor. Fou un partit especial.

· S’ajusta la tercera catalana amb 

el triomf de la Cava contra el lí-

der Gandesa.

· El Pinelll segueix líder ferm de 

Quarta. Va golejar a la Cava B 

que només va presentar 10 ju-

gadors. 

ENTRENADOR DE LA JORNADA: JORDI ROCA (LA CAVA)

LA PORTADA DE LA SETMANA

JO
AQ

U
IN

 C
EL

M
A

CRACS EBRENCS

Jordi Boyer (Ametlla) Jordi Tomàs (Ampolla) Maikel (Roquetenc) Lorenzo (Tortosa B) Roger Royo (Ebre Escola)

Fa anys, el que fou president de la 
Federació, Puyol, agafava un 

helicòpter i visitava una zona de 
Catalunya. Esta setmana Soteras ha 

visitat clubs de l’Ebre, però sense 
helicòpter. Entre els clubs visitats, la 

Sénia. A la foto, entre d’altres, Soteras 
apareix amb Boro, vicepresident 

de la Sénia, i Miquel Piñol, delegat 
ebrenc, que pareix un Dandy. Altres 
clubs visitats foren la Galera, Godall, 

Gandesa, Móra Nova i Ascó.

LA FRASE DE LA SETMANA:
BALART (EBRE ESCOLA): 

“ACTITUD ÉS FER EL QUE TOCA, SENSE 
TENIR GANES DE FER-HO”

PAU
(La Cava)

ARNAU
(Tortosa)

MARC ANDREU
(Flix)

SERGI ESCODA
(Catalònia)

PARELLADA
(Ametlla)

MANEL VENTURA
(Xerta)

AYOUB
(Roquetenc)

IVAN ESCALA
(Ulldecona) 

CRISTIAN ARASA
(Masdenverge) 

PAU
(Camarles)

VILLARROYA
(Aldeana)

ERIC GARRIDO
(Ampolla) 

JAUME GUIU
(Móra Nova)
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4A CATALANA
PINELL, 5
LA CAVA 0
Albert Lizaso, tècnic del Pinell: 
“ells van venir amb 10 jugadors. 
Per això vam sortir relaxats, tot i 
marcar aviat. Ells van jugar ben 
tancats i van buscar alguna con-
tra. El domini va ser nostre i a 
partir del 2-0 ja vam tenir més 
facilitats, sentenciant abans del 
descans amb el 4-0. Tots els ju-
gadors van tenir minuts i això va 
ser l’important a més de sumar 
una nova victòria per seguir amb 
el nostre objectiu”. Ramon Cru-
elles, de la Cava B: “tenim una 
plaga de lesions. A més, Debon 
va haver d’anar amb el primer 
equip i també ens vam despla-
çar sense porters del filial, jugant 
el del juvenil. Però, malgrat tot, 
al camp del líder, vam donar la 
cara. La primera meitat va ser 
d’ells i van sentenciar. A la sego-
na natros vam igualar el partit, i 
vam intentar-ho, només rebent 
un gol. Hem de seguir, recupe-
rar gent i esperant poder com-
petir millor quan ens enfrontem 
a rivals de la zona mitjana de la 
taula. També mirar de fer alguna 
incorporació”. 

GANDESA B, 0
CATALÒNIA, 1 
El partit va quedar suspés al 87. 
L’àrbitre va informar que havia fet 
els 3 avisos d’advertència de sus-
pensió per insults rebuts des de 
la graderia. El comitè l’ha donat 
per acabat amb el 0-1
Dani, mister del Catalònia: “vam 
entrar molt bé al camp, execu-
tant el pla de partit, estan molt 
intensos amb molta iniciativa. 
Vam ser bastant dominadors del 
joc, tenint continuïtat i domini 
de la pilota. A la primera meitat, 
vam ser superiors tant en la fase 
ofensiva com defensiva. No els 
vam deixar fer el seu joc. Vam 
arribar en accions combinades, 
xafant àrea rival però sense crear 
ocasions clares. Ells tampoc van 
crear-les, excepte contres un 
parell de pèrdues nostres. El par-
tit va estar controlat però faltava 
desequilibrar-lo i això va passar 
al minut 38, obra de Pellisa. A la 
represa ells van fer un pas avant, 
i van equilibrar el domini de la 
pilota. Natros vam seguir amb 
molta intensitat, ben col.locats. 
No ens van generar ocasions, 
excepte una rematada d’un cór-
ner i un tret des de la frontal de 
l’àrea, fent una bona intervenció 
el nostre porter. Natros vam gau-
dir d’algunes contres per poder 
sentenciar. El Gandesa potser a 
la segona meitat va merèixer al-
guna cosa més però va ser mè-
rit nostre sabent evitar-ho. Molt 
content del treball dels jugadors”. 

CAMARLES B, 4
LA GALERA, 1

ALDEANA B, 2
AMETLLA B, 0

Florin, tècnic del Camarles B: 
“sabíem que érem superiors però 
s’havia de transmetre. A la pri-
mera meitat vam dominar però 
el joc va ser lent. Tot i no fer ar-
ribades clares, ni fer transicions 
ràpides, vam marcar l’1-0. A la 
represa vam fer canvis i va pujar 
la intensitat. Ja vam estar millor, 
amb transicions més ràpides. 
Vam marcar el 2-0, que va anar 
molt bé. I també vam establir el 
3-0. Ells, a pilota aturada, com 
molts dels gols que rebem, van 
reduir distàncies amb el 3-1. No 
obstant, vam generar més ocasi-
ons i vam sentenciar amb el quart 
gol, tenint més possibilitats en 
una bona segona meitat. Hem de 
millorar les accions a pilota atu-
rada, per poder defensar-se i no 
rebre tants gols d’esta manera”. 

La junta directiva va comunicar 
dimarts que havia decidit que el 
mister no continuava a la ban-
queta. Antonio Morales, ja assa-
bentat de la decisió, informava 
que “van comentar-me que bus-
caven un canvi després de les 3 
3 derrotes seguides. Jo entenc 
que és una situació de futbol, tot 
i que penso que es podia revertir. 
Respecto la decisió. És cert que 
el bagatge era dolent, sobre tot 
a casa. Penso també ho és que 
a cada partit hem creat moltes 
ocasions, sense eficàcia per re-
soldre-les. Diumenge, del 2-0 
es va passar a l’empat amb una 
centrada-xut que va entrar per 
l’escaire. A la represa amb 9 els 
dos equips vam tenir ocasions. 
Però al minut 87 una indecisió 
nostra fou una concessió dins de 
l’àrea i ens van marcar l’1-2. No 
va ser just. No obstant, la justícia 
en el futbol va de gols i de vic-
tòries. Crec que ho podíem tirar 
endavant però, com he dit, res-
pecto la decisió de la directiva”. 
Xavi Solé, de la Fatarella: “als cinc 
minuts, mentre encara ens està-
vem situant, el gran Magí va fer 
una centrada al segon que Mar-
ling va aprofitar per marcar l’1-0.  
El partit va ser d’anada i tornada. 
Al minut 28 el nostre Killer Pere-
vandoski va empatar amb un 
golàs per l’escaire. A la represa, 
als cinc minuts, ens vam quedar 
amb 10. Vam jugar ben replegats 
i buscant la contra. El Ginestar 
també es va quedar amb deu 
per expulsió de Pelli. El partit es 
va tornar a igualar i van seguir 
les alternatives.  Posteriorment, 
un jugador de cada equip es van 
empènyer i van ser expulsats. Al 
87 Joaquin va rematar des del 
punt de penal i va fer l’1-2 que 
va comportar el deliri de l’equip 
i de l’afició desplaçada. Es van 
afegir casi 10 minuts. Però vam, 
estar ordenats i replegats i vam 
obtenir la primera victòria visi-
tant. Una victòria que ens dona 
confiança i més il.lusió”.  

ALCANAR, 3
TIVENYS, 2

impossible jugar-se. Va ser un 
partit intens on l’Alcanar va sortir 
millor posicionat i més posat al 
partit. Després de crear un parell 
d’ocasions, al minut 25 Albert va 
marcar el primer gol amb un xut 
des de fora l’àrea. Quan faltaven 
pocs minuts per arribar al des-
cans, Àlex Martin va fer el 2-0 
amb un bon xut que el porter 
visitant no va poder evitar. A la 
segona part, vam perdre el con-
trol del joc i de la possessió de la 
pilota, i amb una arribada aïllada, 
Ion va cometre penal i el Tivenys 
va posar-se dins el partit. Ja a les 
acaballes, en un rebuig de l’Al-
canar i un rebot afortunat per 
al Tivenys, arribava l’empat de 
l’equip visitant. Tot seguit l’Alca-
nar es va quedar en un jugador 
menys per l’expulsió d’Alejandro 
Vidal. Tot i la inferioritat numè-
rica, durant els últims 10 minuts 
de partit, l’Alcanar va treure l’or-
gull i va crear fins a 3 ocasions 
clares per a emportar-se els 3 
punts. I al 94 Andreu Sancho va 
marcar el gol de la victòria amb 
un xut des de fora l’àrea que va 
fer embogir el nombrós públic 
que hi havia a la Fanecada. Vic-
tòria important per començar a 
remuntar posicions després d’un 
inici de temporada irregular”.
David Montardit, president del 
Tivenys: “a la primera part ens 
va costar adaptar-nos i l’equip 
local, primer en joc més direc-
te i després més combinatiu, va 
portar el domini. Abans d’arribar 
a la mitja hora, mitjançant un 
xut en la puntera del peu sense 
excessiu perill, ells van avan-
çar-se en el marcador. Natros 
vam disposar d’alguna arribada 
a la contra però sense claretat. 
Poc abans del descans, amb un 
un bon xut de fora l’àrea els lo-
cals van marcar el 2-0. A la re-
presa, es va veure un altre par-
tit. Als cinc minuts, de penal, 
vam escurçar distàncies i ens 
vam posar al partit. Ens ho vam 
creure i a l’últim quart d’hora els 
locals es van quedar amb deu. 
Vam aprofitar-ho per igualar el 
marcador. Amb el 2-2, ens vam 
abocar intentant emportar-nos 
el duel però ja en temps de des-
compte en una contra els ca-
nareus van establir el 3-2 final. 
Volent aconseguir els 3 punts al 
final vam perdre’n un”.

ons a pilota aturada. A la represa 
es va lesionar el porter i es va 
posar un jugador de camp sota 
els pals que va fer-ho força bé. 
El 2-0 va arribar al 90 però vam 
generar ocasions clares per fer-
lo abans, fent dos pals. Resultat 
just, possiblement curt. La dinà-
mica de l’equip és molt bona”. 
Anton Flores, del Sant Jaume: 
“no vam entrar dins del partit en 
cap moment. No vam tenir el 
control del joc. Al minut 1 ja ens 
van fer l’1-0 i vam anar a  remolc. 
Però natros vam estar espessos, 
i vam ser massa directes, sen-
se tenir sortida de pilota des de 
detras.  A la segona meitat vam 
fer canvis per intentar tenir més 
possessió. No va ser així, i ells ens 
van superar en garra i intensitat. 
Ens vam abocar i ells a la contra 
van generar un parell d’opcions. 
Raül va estar encertat. Al 90 ens 
van marcar el 2-0 que ja va sen-
tenciar. A seguir, esperant que el 
proper partit surti millor. ste no 
va ser en la línia dels darrers”.

així encara vam tenir dues possi-
bilitats més. El resultat no va ser 
just. Vam ser mereixedors d’em-
portar-nos els tres punts, però la 
manca d’encert cara porteria va 
marcar la dinàmica del partit”. 

GINESTAR, 1
FATARELLA, 2

J I  MARIA C, 2
S JAUME, 0

Jordi Barrufet, de l’Olimpic: “el 
partit va ser igualat, tot i que 
l’Amposta va portar més el pes 
del joc. L’Olimpic va competir 
i amb el 0-1 va tenir dos o tres 
jugades per empatar. Però al fi-
nal l’Amposta va marcar el 0-2. 
Res a dir del resultat però, tot i 
la derrota, contents de l’equip 
i del partit que vam plantejar 
a l’Amposta”. El local Martí es 
va lesionar als primers minuts. 
També el visitant Pol. Andreu 
Cano, de l’Amposta: “després 
de la derrota contra el Gandesa, 
quan vam cometre errors que 
ens van penalitzar, havíem de 
tornar a competir. Vam fer, en 
general, un bon partit. Tot i te-
nir més pilota, va ser complicat 
trobar espais, perquè ells van ju-
gar ben replegats. Vam intentar 
generar joc per fora i així vam 
crear varies ocasions. A més, no 
vam concedir-ne cap al primer 
temps. A poc del descans vam 
aconseguir el 0-1. A la represa 
vam seguir ben posats. Ells van 
tenir una ocasió en què per mi 
va haver un fora de joc molt clar. 
I esta jugada va acabar amb una 
pilota al pal. Amb els minuts, ells 
van arriscar una mica més i a 
partir d’aquí vam tenir més arri-
bades, amb un penal no xiulat. 
Fruit de les ocasions vam sen-
tenciar. Molt content de l’actitud 
i esperar que això sigui un punt 
d’inflexió.  D’altra banda, per mi 
va ser tornar a casa. Va ser un 
partit especial. Espero que al 
final l’Olimpic estigui dalt en la 
lluita per pujar, com natros”. 

OLIMPIC, 0
AMPOSTA B, 2Rafel, de l’Aldeana: “ens va costar 

entrar en el partit. Vam tenir vari-
es indecisions en l’inici. I l’Amet-
lla va recuperar i va tenir 3 ó 4 
ocasions clares. Una d’elles al 
pal. L’equip es va anar centrant, 
tot i ser massa directe. No vam 
poder generar però vam equili-
brar més el partit i ells ja no van 
tenir tanta arribada. A la represa,  
vam fer dos canvis que ens van 
donar molta frescura. L’equip va 
començar a associar-se i a tenir 
més pilota, jugant més a camp 
contrari. Vam interpretar millor 
el partit. Al minut 70, arran d’una 
falta a la frontal va venir l’1-0 que 
ens va donar més tranquil.litat. 
Ells van haver d’obrir línies i així 
natros vam tenir més espais. Ells 
van tenir una ocasió molt clara 
arran d’una falta lateral. Ens vam 
salvar de l’empat. Però amb es-
pais, podíem fer mal. I a manca 
de cinc minuts, arran d’una falta 
lateral, vam marcar el 2-0 que va 
decidir. L’equip va acabar molt 
ordenat i contundent, amb  les 
idees més clares. Important la 
victòria per la confiança”. Jordi 
Subirats, mister de l’Ametlla B: 
“va ser una derrota injusta. Vam 
ser dominadors de la situació del 
partit, així com de les ocasions. 
Ja a la primera meitat en vam te-
nir 4 per avançar-nos al marca-
dor, amb un pal. A la represa va 
seguir la mateixa dinàmica, amb 
domini de pilota, entrant per 
bandes, generant dues opcions 
més. Però al 75, arran d’una fal-
ta, Thomas va marcar l’1-0. Vam 
reaccionar i vam poder empatar 
amb més oportunitats clares. A 
falta de pocs minuts, arran d’una 
altra falta ens van fer el 2-0. I tot i 

Sisco, segon mister de l’Alcanar: 
“partit disputat a la Fanecada 
que s’havia de jugar a Tivenys i 
per culpa de la climatologia era 

David Torres, tècnic del J i Maria 
C: “va ser un partit en què natros 
ens va avançar al minut 1, amb 
gol de Dani. Llavors vam tenir 
opcions per a fer el 2-0, sobre 
tot una clara de Pino i Iker a boca 
de canó. El Sant Jaume va crear 
poc perill excepte algunes acci-
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BY JOAQUIN CELMA

HANDBOL
Diumenge, presentació 

dels equips

HANDBOL

Resultats dels equips del 
club. El sènior masculí va 
perdre contra el CH Vilama-
jor B (29-38).  
El juvenil masculí va perdre 
en la visita a la pista del Sant 
Vicenç (22-12). 
Per la seua part, el cadet 
masculí va aconseguir una 
merescuda i lluitada victòria 
contra el Vendrell (37-36), 
líder de la competició. Gran 
triomf. 
L’infantil masculí va vèncer el 
Castelldefels per 36-28. I el 
femení es va imposar contra 
el Vilanova per 9-34 en el pri-
mer partit de la segona volta 
de la lliga, de les noies dirigi-
des, per Alexandra Albesa.
L’equip infantil-cadet Escolar 
va jugar 3 partits. 
El primer contra el CHE Ven-
trell,  guanyant  les 3 parts 
amb 0 gols en contra. 
Al segon contra el HC Tarra-
gona també van vèncer en 
les 3 parts, així com en el dar-
rer davant de l’infantil femení 
del THC.

L’Handbol Amposta va caure 
a casa contra l’Alacant, equip 
nouvingut a la categoria (22-
26). A l’equip ampostí li va costar 
marcar el primer gol (1-4) minut 
set. Es va acostar a tan sols un 
gol, quan faltaven deu minuts 
pel descans (7-8). Llavors l’Ala-
cant fou més efectiu arribant a 
la mitja part amb el resultat de 
9-14. A la represa el conjunt 
alacantí va seguir sent eficient, 
agafant avantatges cada cop 
més importants. Quan faltaven 

deu minuts, el partit ja esta-
va gairebé sentenciat (16-24). 
L’Amposta va millorar i va reduir 
distàncies fins el  22-26. Desta-
car el compromís fins a la fi de 
l’encontre, podent reduir l’avan-
tatge visitant. Diumenge l’Am-
posta rebrà a l’Oar Gràcia Saba-
dell, segon classificat, coincidint 
amb la presentació de tots els 
equips. El partit començarà a les 
18.05 hores i es podrà veure en 
directe per la Xarxa de televisi-
ons locals de Catalunya.

Centre Esports 
Tortosa

Club Volei Roquetes: Súperlliga2, 
derrota contra el San Roque (2-3)

** LLIGA CATALANA D’HAND-
BOL FEMENÍ. El BCN Sants 
va  superar l’Ascó (31-25), i 
s’ha enfilat a la quarta posició. 
D’altra banda, l’equip de la Ri-
bera ofereix bones sensacions, 
però els partits se li escapen. 
Diumenge rebrà al Vilamajor 
(17.30), segon classificat. 
**1a LLIGA CATALANA SÈNIOR 
FEMENÍ. 
Derrota injusta i polèmica del 
Perelló a Argentona (29-27). 
El partit es va resoldre en els 
moments finals. Amb empat a 
27, l’equip ebrenc es va quedar 
amb tres jugadores de pista, i 
l’equip maresmenc no ho va 
desaprofitar. Va ser la seua 
primera victòria.  Malestar a 
l’equip perellonenc per la re-
solució del partit. Demà, rebrà 
el Cardedeu (17h). L’Ampolla 
va descansar. En la propera 
jornada rebrà el Handbol Llei-
da B, (demà 19 hores).

El sènior masculí de Súperlliga 
2 va perdre contra el Volei San 
Roque, segon classificat (2-3, 
amb parcials (19-25/25-20/25-
20/12-25/10-15). Va ser un 
partit intens en el que l’equip 
va demostrar que pot dispu-
tar qualsevol partit contra tots 
els rivals del grup i, d’aquesta 
forma, va fer gaudir a la grada 
local. “Donem les gràcies a tot-
hom que fa que l’ambient del 
pavelló sigui una festa del vò-
lei”. El proper partit serà demà 
dissabte, a casa, contra el Sant 
Pere i Sant Pau (19.30h). Altres 
resultats del cap de setmana 

passat: Derrota del cadet mas-
culí blau (3-0) a la pista Club 
Vòlei Els Arcs. També derrota, 
més ajustada del sènior masculí 
B a la pista del Rubí (3-2). El sè-
nior femení va perdre (3-1) a la 
pista del Volei Prat B. Derrota del 
juvenil masculí (0-3) contra el S 
Pere i S Pau. Victòria del juvenil 
femení (0-3) a la pista de l’Esco-
la Elisabeth. Derrota del cadet 
femení (3-1) a la pista de l’Esco-
la Elisabeth. Victòria del cadet 
masculí blanc (0-3) a la pista del 
Volei Reus. Derrota de l’infantil 
masculí (3-1) a la pista del Prat. 
Nota i foto: CV Roquetes

** Segona divisió Futbol 11. 
6 jornada. 
Gandesa-Cambrils Unió 4-0
Terres de Lleida-Aldeana 2-0
** Lliga Ebre futbol-7. 7 jornada
Perelló-la Cava B, 3-0
La Plana-Amposta 10-0
Tortosa-Campredó 5-2
R Bítem-Rapitenca 6-2

Futbol femeníLa XIX Milla Urbana de Tortosa 
suspesa pel mal temps

La Cava-Olimpic 7-0
Arnes-J i maria  10-0
Roquetenc-Ampolla 8-0 
El Perelló suma 3 punts i iguala 
a l’Alcanar en la primera plaça. 

** Juvenil Futbol 11 1a divisió
Terres de l’Ebre-Sant Cugat 
2-7

Resultats de la 6a jornada: Roquetenc descansava. Canareu-Al-
canar sus; S Bàrbara-Aldeana 2-2; Tortosa-Vinaròs 7-3; Ampos-
ta-Perelló 5-1 i Ametlla-Rapitenca 1-6
Classificació: Roquetenc 15; Rapitenca 12; Alcanar 12; Ampos-
ta 12; Tortosa 9; S Bàrbara 7; Ametlla  4; Canareu 4; Aldeana 1; 
Perelló 0. 

Veterans: sisena jornada

Futbol Sala: partidàs a Roquetes
Torna la competició i a la Lliga Divisió d’Honor grup 3, diumenge 
(18.30h) hi haurà un gran partit a Roquetes on l’equip local, segon 
classificat amb 13 punts, rebrà el líder Linyola B, que en té 16. 

Cadet masculí blanc.

Handbol

quasi vint curses programa-
des des de patufets, passant 
per prebenjamins, benjamins, 
alevins, cadets, juvenils, vete-
rans i séniors, tant en moda-
litat masculina com femenina. 
Els organitzadors, el Consell 
Esportiu del Baix Ebre, l’Ajun-
tament de Tortosa, Tortosaes-
ports i el Club Atletisme Terres 
de l’Ebre esperen una alta par-
ticipació d’acord amb les ins-
cripcions prèvies que s’havien 
rebut dissabte passat.

Els anuncis de previsió de 
pluges intenses amb tempes-
ta al sud de Catalunya durant 
la jornada de dissabte passat, 
que va dur a mantenir durant 
tot el dia l’alerta Inuncat, va 
fer que els organitzadors de 
la XIX MIlla Urbana de Tortosa 
prenguessin la determinació 
de suspendre la prova. Des-
prés de les milles urbanes de 
Jesús i el Perelló la de Tortosa 
posarà el punt final del I Cir-
cuit de Milles Urbanes del Baix 
Ebre, i tindrà lloc ara el dissab-
te 19 de novembre al mateix 
lloc i hora. Així els participants 
estan citats a l’avinguda de la 
Generalitat, davant del Parc 
Municipal, a partir de les cinc 
de la tarde per disputar les 

Tindrà lloc demà 
dissabte, al mateix 

lloc i hora
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MOLE AMB ARRÒS
I POLLASTRE
Ingredients: 
· 200 g d'Arròs Montsià Extra
· 4 cuixes de pollastre
· 1 ceba
· 3 grans d'all
· 2 tomàquets
· 1 branca d'api
· 1 branca de julivert
· 4 xilis "pasilla"
· 250 ml de brou de pollastre
· 90 g de xocolata negra
· 2 cullerades d'oli d'oliva ver 
·ge extra
· Sèsam
· Pebre
· Sal

Preparació:
Posar en una olla les cuixes de 

pollastre, un quart de ceba i un 

gra d'all. Cobrir amb aigua i por-

tar a ebullició a foc mitjà elimi-

nant amb una cullera l'escuma 

que es formi a la superfície. Posar 

el foc baix i afegir l'api i la branca 

de julivert. Cuinar fins que el po-

llastre estigui llest. En una planxa, 

torrar volta i volta els xilis "pasilla" 

vigilant que no es cremin. Retirar 

del foc i en un recipient, cobrir 

amb aigua tèbia i deixar fins que 

estiguin tous.

Rostir els tomàquets, mitja ceba i 

un gra d'all girant-los amb freqüèn-

cia perquè quedin daurats unifor-

mement. En una liquadora, afegir 

els tomàquets, la ceba i l'all rostit 

amb els xilis "pasilla" eliminant prè-

viament l'aigua. Afegir els 250 ml 

de brou de pollastre i liquar fins a 

obtenir una salsa fina. Per prepa-

rar l'Arròs Montsià Extra, picar fi el 

quart de ceba restant i un gra d'all 

en una olla amb oli. Quan tot es-

tigui daurat, afegir l'Arròs Montsià 

Extra i estofar. Afegir aigua, sal i pe-

bre a l'olla i bullir l'Arròs Montsià Ex-

tra durant 15 minuts. Un cop l'aigua 

s'hagi absorbit gairebé del tot, tapar 

l'olla i apagar el foc perquè l'arròs 

s'acabi de cuinar. Mentre l'arròs 

es cuina, en una paella, escalfar 

oli d'oliva i abocar la salsa. Si cal, 

afegir brou de pollastre per acon-

seguir la consistència desitjada. 

Cuinar durant 5 minuts fins que 

comenci a bullir, abaixar el foc i 

afegir la xocolata i remenar fins 

que es dissolgui. Retirar les cui-

xes de pollastre de l'olla (es pot 

utilitzar el brou resultant per a 

altres receptes). Afegir el pollas-

tre a la paella amb la salsa a foc 

lent, condimentar amb sal i pebre 

i cuinar fins que els sabors s'in-

tegrin. Presentar l'Arròs Montsià 

Extra amb el mole de pollastre i 

afegir el sèsam. Bon profit!

El mole és una de les receptes mexicanes més famoses i saboroses de la seva 
rica gastronomia. Plena de matisos i tradició familiar, a causa de la seva 

popularitat hi ha moltes variacions pel que fa als ingredients que la formen. 
Aquesta versió és amb Arròs Montsià Extra i pollastre.
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I M M O B I L I À R I A  / /  T R E B A L L  / /  F O R M A C I Ó / /   S E R V E I S  / /  R E L A X

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

COMPRO
4x4, vehicles, 

tractors, 
maquinària..., 

No importa any
 ni estat

Màxima serietat
Pere

686979513

MARINA LA RÀPITA

ES LLOGA

Amarre 
8 metres

674 55 20 17
(Només WhatsApp)

I M M O B I L I À R I A

AMPOSTA 
Local a l’avinguda La Ràpita 

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

674 55 20 17.
ULLDECONA

 Local en lloguer o venda de 
35m, al carrer major. 

977 25 27 27

LES CASES D’ALCANAR 
Carrer Trafalgar. Local 
comercial a l’avinguda 

principal. Façana 
acristalada. Totalment 

condicionat. Ideal per a 
qualsevol  activitat de 

cara al públic. 
977 25 27 27

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

lavabo amb dutxa 
reformat, habitació doble i 

hab individual.
674 55 20 17.

LA RÀPITA
Plaça d’aparcament 

amb traster en lloguer.
A l’edifici El Mariner,

a primera linea de mar, 
al davant del Club Nàutic. 

Zona molt difícil d’aparcar 
a l’estiu.

 977 74 33 99

TREBALL

Empresa de serveis en constant creixement  busca personal per a treballar a la zona de Terres de L’Ebre:

Interessats, enviar whatsapp al 617 702 159

· JARDINERIA
· TREBALLADORS/ES SOCIALS

· PSICÒLEGS/ES
· TERAPEUTES OCUPACIONALS

· METGES
· INFERMERS/ES

· GEROCULTORS/ES
· CONDUCTORS/ES

· EDUCADORS/ES SOCIALS
· FISIOTERAPEUTES
· RECEPCIONISTA

· TÈCNIC EDUCATIU INFANTIL
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TELÈFONS D’INTERÈS 
EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES  (AMBULÀNCIES)

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Si no et convenç el 
teu metge, cerca un 
altre professional. 
Notícies d'algú 
que viu lluny. Has 
conegut una perso-
na amb intencions 
sentimentals, però 
tu no vols córrer.

aquari
21/01 al 19/02

Temps de canvis i 
adaptacions amb els 
fills, que us afecten 
a tots. Cal acceptar 
que es fan grans. En 
l'àmbit professional, 
les coses es calmen 
i pateixes menys 
tensions.

sagitari
23/11 al 21/12

Fas balanç de les 
coses que has viscut 
aquest any i n'ex-
traus el millor apre-
nentatge. Despertes 
l'enveja d'algunes 
persones insatisfetes 
i malintencionades. 
Ignora-les.

escorpí
24/10 al 22/11

En l'amor pots 
sentir que has triat 
malament i vols 
recuperar la teva sol-
teria. En assumptes 
legals, llegeix bé la 
lletra petita o cerca 
una altra opinió. No 
està tot dit.

balança
24/09 al 23/10

Una persona d'edat 
avançada et donarà 
la clau sobre com re-
soldre un problema. 
Amb Mercuri i Venus 
a Casa III augmenten 
les comunicacions i 
pots enamorar-te en 
una aplicació.

àries
21/03 al 20/04

Tens moltes idees 
per fer front al teu 
futur i hauràs de po-
sar una mica d'ordre 
i començar a mou-
re't. Un assumpte 
econòmic pot portar 
un malentès a la 
família. Sigues clar.

cranc
22/06 al 23/07

Amb dos planetes 
a Casa VI, el sector 
professional agafa 
velocitat amb més 
feina o responsabi-
litats. Un assumpte 
del passat dona 
voltes al teu cap i 
pot treure't el son.

verge
24/08 al 23/09

Reconciliació familiar. 
En l'amor, t'has can-
sat d'anar de flor en 
flor i vols estabilitat. 
Una persona amb 
Sol o Lluna a Aigua 
et mostra una altra 
manera de fer les 
coses.

taure
21/04 al 21/05

Mercuri conjunt a 
Venus per Casa VIII 
inclina a parlar de les 
coses que et preo-
cupen amb algú de 
confiança. Cada cop 
tens més feina, però 
també arriba alguna 
compensació.

peixos
20/02 al 20/03

Pots viure tensions a 
la llar perquè no tots 
penseu igual. Si tens 
fills, reclamen un 
extra d'atenció per 
part teva. Profes-
sionalment, ets ben 
valorat i això et dona 
ànims.

lleó
24/07 al 23/08

Entres en competi-
ció al sector laboral 
i t'esforces per 
tenir assegurats els 
recursos futurs. Una 
persona amb la qual 
parles darrerament, 
està despertant els 
teus sentiments.

bessons
02/05 al 21/06

Nova etapa pel que 
fa al món relacional. 
S'obren portes per 
expandir-te personal-
ment i professional-
ment. Si has començat 
a coquetejar amb 
algú, es va perfilant 
com una relació.

TORTOSA
APARCAMENT EN VENDA APARCAMENT EN VENDA 

PÀRQUING CENTREPÀRQUING CENTRE

Davant del 
Col·legi

Consolació

4.500€
639 594 527

COMPREM
CAMPS I
FINQUES

RÜSTIQUES
610 395 327

Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

VOLS ANUNCIAR-TE?
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+ 
a fons

24 remeis naturals

BLET / MARXANT / CENIZO 
CHENOPODIUM ÁLBUM

Planta anual de la família de les Quenopodiàcies que pot arribar a alçar-se fins a un metre, pot ser de color verd blanquinós o fins i tot blanc, les fulles són 
allargades, de color blanc al revers i verd a dalt, les flors són petites, del mateix color que la planta i tenen cinc pètals, el fruit de granets tipus quinoa té un color 
verdós, la seva arrel és robusta i la tija té ratlles de color granat.

Ús: ulles (les llavors es poden utilitzar com a aliment, equivalent als llegums)..
Propietats: laxant, nutritiu, diürètic, antihelmíntic (paràsits intestinals), lleugerament sedant, hepàtic.

Es poden menjar crues o cuites, són millors tendres, però també es poden assecar i a posteriori hidratar-les, les fulles tenen un gust que recorda el 
dels espinacs.

No se'n pot fer un ús excessiu excés perquè tenen oxalats solubles, que perjudiquen els ronyons (càlculs renals), i articulacions..

De juny a novembre, en zones remogudes, terrens i conreus erms i rics en nitrogen, camins i terraplens.

Conté quasi tanta vitamina A com les safanòries. El triple de calci que la llet. Més vitamina C que les taronges. El doble de fibra que les pomes.

DESCRIPCIÓ: 

ÚS I PROPIETATS: 

CULTIU I ON LA PUC TROBAR
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CONTRAINDICACIONS I PRECAUCIONS: 
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MÈTODE DE PREPARACIÓ: 

OBSERVACIONS I CURIOSITATS


