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Tortosa va acollir ahir
la 30a Nit del Turisme
 de la Costa Daurada i 

les Terres de l’Ebre
El Patronat de Turisme de la Diputació va fer balanç d’un 
exercici turístic marcat per la recuperació de visitants i el 
retorn del mercat internacional. Durant l’esdeveniment es 

va fer un reconeixement a l’organització 
Green Destinations amb el Premi Costa Daurada i Terres 

de l’Ebre i es van lliurar els Premis Jordi Cartanyà.
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Edita:

Com les infraestructures modelen
el nostre entorn i la nostra pau

Moltes vegades ens 
oblidem de com les 

diferents infraestructures 
modelen el nostre entorn. 
Mentre tot funcioni a la perfec-
ció, no ens preocupem per les 
coses que són essencials per a 
la nostra vida diària: l'electrici-
tat surt de l'endoll, quan fa fred 
a fora, encenem la calefacció, 
obtenim informació per Inter-
net, escrivim correus electrò-
nics i xategem, ens recullen les 
escombraries, utilitzem les car-
reteres i el transport públic... 
Només ens adonem de la nos-
tra dependència quan tenim 
problemes amb la mobilitat, el 
subministrament, l'eliminació 
de residus o la comunicació. 
En resum, quan alguna cosa va 
malament i l'autobús no passa, 
Internet es penja, o el preu que 
paguem per elements essenci-
als de la nostra vida diària, com 
el gas i l'electricitat, es dispa-
ren. El terme "infraestructura" 
està actualment en boca de 
tothom. Però què vol dir exac-
tament? El terme "infraestruc-
tura" s'ha convertit en una pa-
raula clau que avui, en realitat, 

només vol dir que alguna cosa 
constitueix la condició essen-
cial per a l'existència d'una al-
tra cosa. "Infraestructura" era 
originàriament un terme militar 
que es referia a les instal·laci-
ons de subministrament dels 
exèrcits. Després es va esten-
dre al llenguatge quotidià. Des 
de finals dels anys  60, parlem 
d'infraestructures socials i cul-
turals. Quantes piscines ne-
cessita una ciutat així, quantes 
biblioteques? Avui també par-
lem de ciència com a infraes-
tructura i infraestructures de 
dades, termes que no sempre 
aconseguim entendre. Lo que 
sí entenem és el terrorisme i la 
guerra quan s’exposa la fragili-

EDITORIAL

tat de les nostres infraestructu-
res. Recordem diferents atacs a 
metros on haurà estat suficient 
amb tallar dos cables de fibra 
òptica perquè la circulació de 
trens quedi bloquejada, o el 
sabotatge del gasoducte Nord 
Stream a principis de tardor, 
també és un altre exemple. El 
fet que Rússia hagi fet de la 
destrucció dels diferents ser-
veis públics d'Ucraïna una part 
de la seva estratègia militar 
mostra, amb conseqüències 
devastadores, com són indis-
pensables les instal·lacions de 
mobilitat, subministrament, 
eliminació de residus i comu-
nicació i també ens demostra 
la  seua  vulnerabilitat. Trobem 

una retòrica semblant des del 
segle XIX: els cables submarins, 
la telegrafia, la xarxa telefòni-
ca, tot allò que designem quan 
parlem de globalització, ha ar-
ribat sempre secundat per una 
retòrica de pau. La Pau, aquesta 
utopia. Una utopia que es plan-
teja fàcilment durant les inau-
guracions, quan un polític té 
l'oportunitat de tallar una cinta. 
Aquests són sempre els punts 
forts de l'agenda d'un polític, 
perquè de cop, s'obliden tots 
els debats, les resistències, 
l'oposició i les protestes. La 
Pau, és realment una utopia? 
Recordem l'onada terroris-
ta dels anys 2000 i 2010 que 
gairebé sempre es van centrar 
en els metros, o aquells "no 
llocs" on menys s'esperaven. 
I on l'efecte de terror és, per 
tant, més gran. Ara això també 
forma part de l'estratègia de 
l'ús de drons, com a la guerra 
d'Ucraïna: aconseguir els mà-
xims efectes amb els mitjans 
més senzills possibles. Pen-
sant en un futur pròxim, quan 
tot estarà interconnectat, quan 
tothom podrà comerciar i dis-
cutir lliurement amb qualsevol 
país, quan ens podrem moure 
constantment i entrellaçar els 
nostres interessos, la Pau serà 
definitiva, eterna, perquè ca-
dascú dependrà d'alguna ma-
nera de l'altre?

PassES. Transitant per 
l'Educació Social

Itinerari 2: La Tortosa de 
la beneficència: infància, 

joventut i gent gran

Data: Dissabte, 26 de novembre, a 

les 11.30 h.

Durada: 3 hores

Punt d’inici de l’itinerari: Hospital 

de la Santa Creu de Jesús. Passeig 

de Mossèn Valls, 1. Tortosa. Sala 

Multiusos, just al costat barrera 

d'entrada.

Inscripcions:  Activitat gratuïta i 

oberta a tothom. En aquest enllaç: 

https://www.ceesc.cat/nforms/

CP221126.html 

La sortida s’iniciarà a les 11.30 h a 

l’entrada de l’Hospital de la Santa 

Creu de Jesús, on ens coneixerem 

i ens desplaçarem a la Sala multiu-

sos per fer una xerrada introductòria 

que donarà pas a l’inici de la visita. 

Antigament, aquest centre oferia 

asil a infants expòsits i orfes i, amb 

el temps, es va transformar en una 

escola per a nens. Molts anys més 

tard, a la dècada dels 1960, l’hospital 

va incorporar una residència d’avis 

per atendre també la gent gran. Dins 

del recinte, la  Vicenta Miralles  ens 

farà una descripció de la història 

de l’hospital i les educadores soci-

als  Carme Franch, Raquel Aixendri 

i Maria Harris  ens explicaran com 

porten a terme el seu treball dins 

d’aquesta institució. Aquesta visita 

durarà una hora.

Tot seguit, el grup es desplaçarà cap 

a l’edifici del  Consell Comarcal de 

Tortosa, situat a les Antigues Obla-

tes, on es realitzarà una visita de 30 

minuts per conèixer en profunditat 

la història del centre: durant el segle 

passat estava conformat per un orde 

religiós que atenia noies -principal-

ment adolescents- que es trobaven 

en règim de reformatori. No va ser 

fins a l’any 1986 que les monges van 

deixar la finca i el Consell Comarcal 

va comprar-ne els terrenys; avui dia, 

és la seva seu.

Seguidament, ens desplaçarem a 

la Llar Infantil Ponent, un centre que 

atenia infants i que, posteriorment, 

va transformar-se en el CRAE Coll 

de l’Alba. En l’actualitat, és un espai 

que es troba abandonat. Dedicarem 

uns minuts a fer la visita i després 

caminarem fins a l’Ermita de Mig 

Camí  per fer un aperitiu tots junts, 

on comentarem en grup l’experièn-

cia. La sortida finalitzarà a les 14.15 h.

Itinerari pas a pas

11:30-12:45 Inici de la visita a l’Hos-

pital de la Santa Creu de Jesús

12:45-13:00 Trasllat en vehicles or-

ganitzats cap al Consell Comarcal

13:00-13:30  Visita al Consell Co-

marcal

13:30-13:45 Trasllat en vehicles or-

ganitzats cap a la Llar Infantil Po-

nent

13:45-13:55  Visita a la Llar Infantil 

Ponent

13:55-14:00 Trasllat en vehicles or-

ganitzats cap a La Brasa de l'ermita

14:00-14:15  Vermut grupal a La 

Brasa de l’ermita per finalitzar la 

xerrada

Inscriu-te en quest ennlaç: //www.

ceesc.cat/nforms/CP221126.html

NO T’HO PERDIS!
Una activitat gratuïta que coincideix amb 

el dia mundial dels Drets de l'Infant.
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La Nit del Turisme de la Costa 
Daurada i les Terres de l’Ebre 
va tornar a aplegar ahir dijous 
al vespre representats d’ens 
públics i privats turístics de 
la demarcació durant un acte 
que, per primer cop, s’ha ce-
lebrat a les Terres de l’Ebre. 
L’esdeveniment, a Tortosa, va 
estar marcat per les xifres que 
confirmen el retorn del mer-
cat internacional a les desti-
nacions i la recuperació de les 
xifres de visitants respecte el 
2019. L’acte va comptar amb 
la presidenta de la Diputació, 

La Nit del Turisme de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre aplega a 
Tortosa representants del sector turístic de la demarcació

Noemí Llauradó, la presidenta 
del Patronat de Turisme de la 
Diputació, Meritxell Roigé, i la 
directora general de Turisme 
de la Generalitat, Marta Domè-
nech. Durant la Nit del Turis-
me, es va fer balanç de l’actual 
exercici turístic a la demarca-
ció. A les Terres de l’Ebre les 
pernoctacions i l’ocupació han 
augmentat respecte l’any an-
terior a la pandèmia. En con-
cret, s’han registrat un total de 
1.456.138 estades en allotja-
ments turístics des del gener 
i fins a l’octubre, un 20% més 

que en el mateix període de 
l’any 2019, mentre que l’ocu-
pació ha crescut en un 8% i ha 
assolit un 46,3%. Pel que fa a la 
Costa Daurada, s’han registrat 
17.575.583 pernoctacions fins 
a l’octubre i l’ocupació ha estat 
del 54,1%, només un 6% i un 3% 
menys que en el mateix perí-
ode del 2019, respectivament.
D’altra banda, el Patronat de 
Turisme de la Diputació va lliu-
rar el guardó Costa Daurada i 
Terres de l’Ebre a l’organitza-
ció sense ànim de lucre Gre-
en Destinations, que aplega 

a experts i ambaixadors de 
destinacions turístiques amb 
l’objectiu de millorar la soste-
nibilitat, la visibilitat i la qualitat 
de l’experiència turística a les 
destinacions. 
El Premi Jordi Cartanyà 2022, 
amb una dotació total de 
30.000€, va distingir 6 ini-
ciatives empresarials de la 
demarcació amb 5.000€ ca-
dascuna.  Hotel Blaumar de 
Salou, i Plàncton Divulgació i 
Serveis Marins de l’Ametlla de 
Mar, foren els guardonats en 
la categoria de ‘Millor propos-

ta innovadora i creativa que 
contribueixi a un desenvolu-
pament turístic sostenible’. Pel 
que fa a la categoria de ‘Millor 
proposta de solucions tecno-
lògiques per a la comercialit-
zació turística’, el premiat fou 
Lafou Celler de Batea. També 
en aquesta categoria va ser 
premiada Magnore de Tarra-
gona.  
Per últim, com a ‘Millor cre-
ació de nous productes de 
turisme experiencial’ es va 
guardonar a Xalets de Prades 
i a Xocolates Creo de Tortosa.

La modificació del Fons Nuclear 
que va presentar el PSC al Par-
lament ha aixecat butllofes. Les 
diputades Maria Jesús Viña i Ire-
ne Aragonès, han fet saber que 
el grup parlamentari d’Esquerra 
Republicana ha portat al Con-
sell de Garanties Estatutàries la 
proposició de llei presentada 
pel PSC per modificar i ampliar 
el Fons de Transició Nuclear. La 
petició de dictamen al Consell 
destaca que la proposta soci-
alista que amplia el radi d’apli-
cació del Fons a termes muni-
cipals situats 30 quilòmetres de 
les centrals nuclears, vulnera 
l’Estatut i la normativa estatal de 
finançament de les comunitats 
autònomes. 
Viña ha afirmat que el canvi que 

La discòrdia

Davant la situació de desen-
contre entre els partits polítics 
davant del Fons de Transició 
Nuclear, creat per finançar 
accions de desenvolupament 
socioeconòmic i de transició 
energètica justa a les zones 
afectades pel futur tancament 
de les centrals nuclears, el de-
legat del Govern a les Terres 
de l’Ebre, Albert Salvadó Fer-
nandez, ha demanat consens: 
“Necessitem, i així ho demano 
i, fins i tot, m’atreveixo a dir 
que ho exigeixo, com a màxim 
representant del Govern a les 
Terres de l’Ebre, un ampli acord 
dels grups parlamentaris, per-
què el Fons de Transició Nu-
clear és una qüestió estratègica 
per al territori”. 
El delegat del Govern conside-

ra de “vital importància” que els 
grups polítics del Parlament de 
Catalunya “seguin en una taula 
per posar-se d’acord amb què 
és el millor per a aquests mu-
nicipis de cinc comarques; tres, 
de les Terres de l’Ebre”. “No ens 
perdonarem mai, si no trobem 
aquest acord amb immedia-
tesa, haver renunciat a inver-
sions milionàries i a la creació 
de centenars de llocs de treball, 
que ara tenim damunt la taula i 
a punt de concreció, per pica-
baralles entre partits; les Terres 
de l’Ebre només continuarem 
avançant si som capaços d’ar-
ribar a acords”, ha reblat. 
Salvadó ha recordat que l’ob-
jectiu del Fons de Transició 
Nuclear és donar valor afegit 
als municipis de les àrees nu-

El delegat del 
Govern, davant del 
desencontre entre 

els partits, demana la 
necessitat de consens: 

“És una qüestió 
estratègica per al 

territori” 

vol introduir el PSC “amb la mo-
dificació del radi dels municipis 
que es poden veure benefici-
ats per aquests Fons, que seria 
de fins a 30 quilòmetres de les 
centrals nuclears, s’hi encabei-
xen quatre municipis de l’Aragó. 
El PSC vol fer arribar diners de la 
Generalitat a l’Aragó atacant el 
nostre sistema de finançament”. 
Esquerra s’ha mostrat oberta a 
debatre sobre un increment dels 
fons destinats a revertir al terri-
tori fins al 50% (en comptes del 
20% actual que marca la llei del 
govern català), però ha rebutjat 
la proposta d’ampliar el radi ge-
ogràfic d’influència del Fons. 
L’ampliació pervertiria l’objectiu 
original del Fons. D’aquí que les 
diputades hagin denunciat que 

“el PSC vol tornar a les velles ma-
neres de fer”, i “convertir el Fons 
en una repartidora menystenint 
les poblacions que quedaran 
més afectades pel tancament 
de les centrals, sense que pu-
guin competir amb altres àrees 
més industrialitzades i més ben 
connectades, com per exemple 
Reus i Vila-seca que també se’n 
veurien beneficiades”. D’aquesta 
forma, ERC paralitza la propos-
ta sobre els fons nuclears por-
tant-la a dictamen del Consell 
de Garanties Estatutàries. Viña 
ha afegit que aquesta pròrroga 
del partit (que podria acabar in-
validant la proposició depenent 
del sentit del dictamen) “atura 
durant uns dies la tramitació” i 
“dona marge al PSC per recapa-
citar i rectificar”. Per la seua part, 
la portaveu del grup parlamen-
tari del PSC, Alícia Romero, s’ha 
mostrat “sorpresa” per l’acte de 

clears perquè “siguin atractius 
per a empreses i indústries que 
a hores d’ara estiguin buscant 
un lloc per implantar-s’hi”: “El 
Fons de Transició Nuclear ha 
de servir per generar ocupació, 
com a mínim 3.000 llocs de 
treball, que si pot ser qualifi-

cat, millor, per a suplir els 3.000 
llocs de treball que es perdran 
amb el tancament de les cen-
trals nuclears”. 
“Govern, Parlament i ajunta-
ments d’un radi d’afectació de 
20 quilòmetres hem estat tre-
ballant de la mà perquè inver-

tir als territoris també requereix 
consens del mateix territori, 
superats els entrebancs al Tri-
bunal Constitucional i després 
de set anys que des de diferents 
institucions es treballa amb el 
Fons de Transició Nuclear”, ha 
conclòs.

“filibusterisme” d’ERC, un cop 
coneguda la seva decisió de 
portar la proposta socialista de 
modificació de l’impost del fons 
nuclear al Consell de Garanties 
Estatutàries. La iniciativa “no-
més pot allargar la tramitació de 
la nostra proposició de llei” per 
canviar-ne el reglament “i evi-
tar que es pugui aprovar aquest 
2022. Nosaltres utilitzarem to-
tes les nostres energies perquè 
es pugui aprovar com més aviat 
millor”, afirmava, assegurant que 
el seu partit estava “obert a va-
lorar possibles esmenes del text 
per millorar-lo, també d’ERC”. 
Per la seva banda, la portaveu 
del grup parlamentari de Junts, 
Mònica Sales, també ha utilitzat 
la mateix expressió acusant ERC 
de “filibusterisme. És una mani-
obra parlamentària que perju-
dica i atura els recursos econò-
mics pel sud de Catalunya i per a 

les Terres de l’Ebre”. Segons Sa-
les, Junts tenia preparades una 
sèrie d’esmenes “pensant en el 
territori” que ja ara també que-
den parades.

Albert Salvadó: “necessitem, i així ho demano i exigeixo
com a màxim representant del Govern a les Terres de l’Ebre, 

un ampli acord pel Fons de Transició Nuclear”

Junts i PSC 
acusen ERC de 

“filibusterisme” per 
fer entrar en joc el 

Consell de Garanties 
en el fons nuclear. 
“Això paralitza la 

proposta i pot evitar 
que es pugui 

aprovar este 2022”. 
Esquera diu que la 

prórroga dona marge 
al PSC “a rectificar”
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L’Ajuntament incorpora al pressupost els 1,5 milions 
d’euros per a la construcció del pavelló dels Josepets

POLÍTICA

Dia internacional per a l’eliminació 
de la violència envers les dones

Dimecres, a l’auditori Felip 
Pedrell de Tortosa, es va dur 
a terme un acte commemo-
rartiu amb motiu del dia inter-
nacional per a l’eliminació de 
la violència envers les dones. 
L’acte va comptar amb la lec-
tura d’un manifest, l’encesa 
d’espelmes en record de les 
dones víctimes de la violèn-
cia masclista, i diverses ac-
tuacions teatrals i de música 
i dansa. “Treballem per a la 

conscienciació ciutadana im-
plicant-hi l’alumnat de secun-
dària. Seguim treballant per a 
combatre les situacions que 
puguen generar violència o 
discriminació”.

PAVELLÓ JORDI 
ANGELATS
L’Ajuntament de Tortosa farà 
efectiu el canvi de denominació 
del pavelló de Ferreries pel del 
pavelló Jordi Angelats i Ba-
llonga el proper dissabte 26 de 
novembre a les 17 h, coincidint 
amb la presentació dels equips 
del Club de Bàsquet Cantaires 
al mateix pavelló.

HOMENATGE A 
RAMON BALAGUÉ
L’Ajuntament de Tortosa va fer 
un acte d’homenatge a Ramon 
Balagué, mestre de la cultura 
tortosina, recuperador i difusor 
del ball de la jota a Tortosa i 
les Terres de l’Ebre. L’acte va 
tenir lloc al saló de plens de 
l’Ajuntament, quan Balagué 
va fer pregó de la 16a mostra 
Cucafera Folk. 

MOVEM TORTOSA 
Movem Tortosa presenta el 
projecte Tortosa locals vius, 
una iniciativa per “revitalitzar 
la zona comercial i acabar amb 
els locals buits, defensant la 
urgència i necessitat d’aquest 
projecte després d’una diagno-
si inicial on s’han detectat més 
de 200 locals buits concentrats 
bàsicament a la zona centre”.
Movem  ha presentat la 
moció que defensarà al proper 
Ple municipal.

MOR MOSSÈN 
RIPOLLÉS 
El cap de setmana passat va 
morir, als 86 anys, mossén 
Antonio Ripollés, canonge de 
la Catedral de Tortosa. Persona 
estimada i que va deixar em-
prenta per la seua solidaritat.  

Els fons, provinents 
d’una esmena als 

pressupostos generals 
de l’Estat, 

suplementaran el 
projecte d’execució
del nou equipament 

esportiu al Rastre

Els Mossos d’Esquadra, la Po-
licia Nacional i la Policia Fe-
deral belga han detingut a 
Brussel·les el tercer presump-
te autor de l’assassinat d’una 
dona en un bingo de Tortosa 
el 19 de setembre, segons ha 
informat la policia catalana a 
través de les xarxes socials. 
L’arrestat havia fugit a la ciu-
tat belga, on ha estat detingut 
mitjançant la Xarxa Europea 

Detenen a Brussel·les el tercer 
presumpte autor de l’assassinat 

d’una dona en un bingo
de Recerca Activa de Fugi-
tius. El mateix dia dels fets els 
Mossos van detenir cínc per-
sones però finalment tres van 
quedar en llibertat. 
L’homicidi va tenir lloc de ma-
tinada, quan un grup d’atraca-
dors va assaltar un bingo ubi-
cat a la plaça Corona d’Aragó 
i van ferir un home i van matar 
la treballadora d’un tret al cap.
(ACN).

Les obres de restauració de la Muralla del Rastre  
permetran recuperar el pas de ronda medieval i 

el trànsit dels vianants
Les obres de restauració de 
la muralla del Rastre, a Torto-
sa que es van iniciar a finals 
d’octubre, permetran recupe-
rar el pas de ronda medieval 
i el trànsit dels vianants pel 
seu pas original connectant 
tres barris de la ciutat. L’ac-
tuació s’inscriu en el marc del 

programa Temps de Gòtic, el 
conveni de col·laboració en-
tre el Departament de Cul-
tura i la Fundació ”la Caixa”, 
i en aquest cas concret, amb 
l’Ajuntament de Tortosa, titu-
lar del monument. L’actuació 
de restauració de la muralla 
del Rastre, segons projecte 

L’Ajuntament de Tortosa ja ha 
incorporat al pressupost muni-
cipal els 1,5 milions d’euros que 
serviran per a iniciar la cons-
trucció del pavelló poliesportiu 
a l’antic col·legi de Sant Josep, 
al Rastre. Estos recursos cor-
responen a l’aportació aprova-
da als pressupostos generals de 
l’Estat (PGE), fruit de l’esmena 
presentada per l’exalcalde de 
Tortosa i diputat, Ferran Bel.

L’alcaldessa de Tortosa, Merit-
xell Roigé, destaca que esta 
important xifra que ja ha rebut 
l’Ajuntament suposa una em-
branzida al projecte que per-
metrà habilitar el nou pavelló 
poliesportiu. Un equipament 
que “contribuirà a la regene-
ració i dinamització del nucli 
antic, ja que permetrà ampli-
ar les activitats al barri i que 
generarà molta activitat tant 
entre setmana com en cap de 
setmana”, assenyala. A més a 
més, l’alcaldessa destaca que la 

construcció del pavelló perme-
trà donar resposta a la neces-
sitat de les entitats esportives 
del municipi que, amb l’elevada 
activitat de clubs i d’esportis-
tes, necessiten poder disposar 
de més equipaments per a dur 
a terme els entrenaments i les 
competicions.

L’aportació d’1,5 M€ per part de 
l’Estat esdevé la major aporta-
ció amb càrrec als PGE aconse-
guida per l’Ajuntament de Tor-
tosa durant els últims anys.
Al març del 2019, l’Ajuntament 
de Tortosa va arribar a un acord 
amb la Germandat dels Sacer-
dots Operaris per tal de poder 

utilitzar, de manera gratuïta 
durant 50 anys, les instal·laci-
ons de l’antic col·legi de Sant 
Josep, conegut popularment 
com els Josepets. La finalitat 
és poder donar novament usos 
culturals, socials i esportius a 
un equipament que ha jugat un 
important paper al nucli antic i 
recordar la figura de qui en va 
ser impulsor, el beat Manuel 
Domingo i Sol.

redactat pels arquitectes An-
toni López Daufí i Carlos Ver-
gés Alonso, compta amb una 
inversió per part de l’entitat 
de 510.000 euros i tindrà una 
durada prevista de 6 mesos. 
L’objectiu és recuperar i pre-
servar un tram de la muralla 
medieval i del pas de ronda.
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PREVENCIÓ DE 
RESIDUS
Amposta se suma, per quart 
any consecutiu, a la Setmana 
Europea de la Prevenció de 
Residus, amb la voluntat de re-
duir els residus que es generen, 
però també per sensibilitzar i 
informar a la ciutadania sobre 
la problemàtica. El programa 
inclou, com a novetat, una 
fira de productes de segona 
mà, demà dissabte, i  segueix 
apostant per fomentar la uti-
lització d’envasos reutilitzables 
al Mercat.

PLA 
D’ENVELLIMENT 
ACTIU 
Alumnes del Montsià reben 
formació sobre conceptes 
bàsics del maltractament a 
les persones grans. Es tracta 
d’una activitat emmarcada 
al Pla d’Envelliment Actiu i 
que va ser impartida per 3 
alumnes del Cicle Formatiu 
d’Atenció a les Persones en 
Situació de Dependència, que 
s’havien format dins el projec-
te ’Bon dia, compartim?’

El Mercat Municipal organitza 
un recapte de productes 

frescos

Les tres entitats d’Amposta que 
treballen per eradicar la po-
bresa i garanteixen aliments a 
les persones en risc d’exclusió, 
Creu Roja, Siloé i Cáritas, ne-
cessiten de productes frescos 
per cobrir totes les necessi-
tats bàsiques. És per això, que 
conjuntament amb el Mercat 
Municipal, han organitzat un 
recapte de productes frescos 
el avui divendres i demà  dis-
sabte. Així, ambdós dies hi 
haurà una caixa a cada entrada 
del Mercat Municipal perquè 

SOCIETAT

la gent pugui dipositar els 
productes frescos i s’aniran 
dipositant a la cambra fri-
gorífica del mercat. El Mer-
cat Municipal se suma així al 
Gran Recapte, organitzat pel 
Banc d’Aliments. 
Enguany, aquesta jornada va 
des d’avui divendres al 6 de 
desembre i es pot col·laborar 
fent donatius monetaris a les 
caixes dels supermercats ad-
herits a la campanya i a través 
de la web www.granrecapte.
com.

SUCCESSOS
‘Femme in 
Arts’ 2022

Hi ha una política cultural de 
les emocions —inscrita en els 
nostres codis de conducta so-
cial— que organitza el que po-
dem sentir i el que no. Es trac-
ta de mecanismes que ajuden 
a amagar o reprimir impulsos. 
Un fenomen especialment li-
mitador en el cas de les dones. 
“En aquest Femme in Arts vo-
lem focalitzar la mirada en els 
codis culturals que provoquen 
emocions inexpressades, com 
per exemple la ràbia que ens 
ha estat negada. I volem ana-
litzar com aquestes emocions 
es transmeten de generació en 
generació. Com s’ubica el dolor 
als nostres cossos i a les nos-
tres narratives?”, es pregunta 
Anna Zaera, comissària del fes-
tival Femme in Arts, organitzat 
per Lo Pati - Centre d’Arts de 
les Terres de l’Ebre a Amposta. 
Enguany, el certamen celebra 
la seua sisena edició, des d’ahir 
i fins diumenge, amb la voluntat 
d’abordar des de l’art el debat 
sobre les emocions proscrites.

Detenen un 
home com a 
pressumte 
autor d’un 
robatori
La policia local d’Amposta ha 
detingut un home de 26 anys 
com a presumpte autor d’un 
presumpte robatori amb força. 
Els agents el van detenir quan 
ja havia saltat la tanca d’un im-
moble i, segons el relat polici-
al, anava a cometre el robatori. 
L’arrestat va poder ser sorprès 
pels efectius policials després 
de ser alertats per un testimoni 
que havia observat l’acció. Du-
rant l’escorcoll posterior prac-
ticat a l’home se li van trobar 
objectes que anaven a ser uti-
litzats en la sostracció. També 
tenia altres objectes dels quals 
s’està intentant determinar si ja 
els havia sostret del mateix im-
moble. L’home, amb diversos 
antecedents policials, passarà a 
disposició del jutjat de guàrdia 
d’Amposta.(ACN)
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El projecte Musclera Vertical 
ha guanyat el concurs d’idees 
per dissenyar un nou mirador a 
la bassa del Canal Vell del Parc 
Natural del Delta de l’Ebre. 
L’equip, format per Albert 
Chavarria, Joana Solà i Jordi 
Barceló, serà l’encarregat de 
redactar el projecte executiu 
per un import de 12.000 eu-
ros. Els responsables del parc, 
amb la col·laboració del Minis-
teri per a la Transició Ecològica 
i el Repte Demogràfic, volen 
construir un nou mirador a la 
finca Bombita de Deltebre, en 
uns terrenys que són propietat 
de l’Estat i que formen part de 
la xarxa Natura 2000. 
El certamen es va obrir l’oc-
tubre passat i, des de llavors, 
s’han presentat una dotzena 
de propostes. Els miradors del 
parc natural del delta s’han 
convertit en una de les infraes-
tructures més populars i utilit-
zades pels visitants. 
Permeten descobrir i admi-
rar els “alts valors naturals 
d’aquests rics, però alhora frà-
gils, espais naturals”.

DELTEBRE Projecte 
Musclera 
Vertical

L’Ajuntament de Deltebre va 
organitzar un taller participa-
tiu per al jovent del municipi 
sota el nom de “Fem lo ver-
mut i digues la teua!”, el qual 
va permetre escoltar les opi-
nions i propostes del jovent 
per tal d’elaborar el proper Pla 
Local de Joventut. La regido-
ra d’Acció Intergeneracional 
i Comunitària, Rosa Royo, va 
subratllar la necessitat que 
“el jovent s’impliqui amb la 
construcció del Deltebre del 
futur. Per això, la jornada és 
una oportunitat més per es-
coltar les seves opinions i 
idees, com també per conèi-
xer l’experiència de joves del 
municipi que han esdevingut 
referents en el seu sector”. 
També es va dur a terme una 
taula d’experiències que va 
comptar amb la participació 
de Berti, Nerey Casanova, Ro-
ger Garrigós i Aleix Zaragoza, 
els quals han explicat la seva 
trajectòria en àmbits diversos.

Pla Local de 
Joventut

El Centre Esportiu del Delta acull 
classes de preparació per a la 

maternitat
Des de fa dues setmanes, el 
Centre Esportiu del Delta ofe-
reix activitats d’aigua especí-
fiques per a les dones emba-
rassades. De moment, aquesta 
classe es realitza a la piscina 
petita tots els dilluns, de les 11 
h a les 12 h, i aglutina fins a una 
desena de dones que gaudei-
xen dels avantatges terapèutics 
de l’aigua.  L’alcalde de Delte-
bre, Lluís Soler, ha explicat que 
“amb aquesta nova activitat 
volem posar a disposició de 
les futures mares, i dels futurs 
xiquets i xiquetes, els beneficis 
de l’exercici aquàtic, així com 
obrir les portes d’aquest equi-
pament a nous col·lectius que 
necessitin d’activitats especí-
fiques per a la millora del seu 
benestar”. 
Aquesta activitat, que s’efectua 

a partir d’un conveni de col·la-
boració amb l’Institut Català 
de la Salut, signat abans de la 
pandèmia, ha de permetre mi-

llorar el sistema cardiovascu-
lar i la capacitat pulmonar, la 
resistència, l’enfortiment mus-
cular i la relaxació.

nit amb els grups de l’oposi-
ció i hem incorporat les seues 
propostes”, va dir el president 
de l’ens, Xavier Faura,  que 
va destacar també que des 
del 2019, quan va accedir a la 
presidència del Consell Co-
marcal el pressupost de l’ens 
s’ha incrementat en 6,5 mili-
ons d’euros. “L’increment del 
pressupost respon a un major 
esforç per aconseguir incre-
mentar les transferències per 
part d’altres administracions”.

L’AMPOLLA

De l’11 al 20 de novembre, 
l’Ampolla va celebrar la X Set-
mana del Comerç, que aquest 
any va girar entorn el tema Un 
futur molt present a l’Ampo-
lla, i la Festa de la Segregació. 
El tret de sortida el va donar 
l’entrega del material a tots 
els comerços participants en 
la iniciativa, la qual té per ob-
jectiu dinamitzar les vendes 
dels establiments de la pobla-
ció. Al llarg de la setmana, es 
van organitzar diverses activi-

Èxit de participació en la 
X Setmana del Comerç

tats Segons l’alcalde de l’Am-
polla, Francesc Arasa: “Des de 
l’Ajuntament celebrem l’èxit de 
participació que han tingut to-
tes les activitats organitzades 
per promoure les compres en 
els comerços locals, així com 
per commemorar la segrega-
ció de l’Ampolla. Després dels 
dos darrers anys, ens hem po-
gut tornar a reunir i celebrar 
aquestes dates tan assenyala-
des al calendari del nostre mu-
nicipi”.

Agents del Seprona de la 
Guàrdia Civil, en coordinació 
amb inspectors de Pesca de la 
Generalitat, van decomissar a 
l’Ampolla 34,5 quilos de cranc 
blau que era transportat dins 
d’una furgoneta sense cap 
documentació que acredités 
legalment la seva traçabili-
tat, captura i possible venda 
posterior. Sospitaven que el 
carregament anava a ser in-
troduït dins del circuit comer-
cial malgrat no disposar dels 
documents sanitaris i comer-
cials necessaris. El cos armat i 
la Direcció General de Política 
Marítima i Pesca Sostenible 
van organitzar un operatiu 
per frenar el transport i co-
mercialització il·legal de cranc 
blau per les sospites existents. 
Els fets van ser comunicats al 
Departament d’Acció Climàti-
ca, organisme competent en 
l’obertura d’un possible expe-
dient sancionador.

Decomissen 
34 quilos de 
cranc blau

El pressupost del Consell 
Comarcal del Baix Ebre per 
a l’exercici 2023 serà de 
23.754.330,94 euros, el que 
significa un increment del 
10,5 % respecte de l’exercici 
2022. Un pressupost que avui 
divendres es debatrà en ses-
sió plenària. “Portarem al ple 
una proposta de pressupost 
consensuada entre Esquerra 
Republicana i Movem, encara 
que tenim la majoria suficient
per aprovar-lo ens hem reu-

El pressupost serà de 
23,7 milions el 2023, un 10,5% 

superior al d’enguany

CONSELL COMARCAL
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inversions d’altres organismes a 
Roquetes: la construcció de la 
nova carretera de Roquetes al 
Reguers, amb un carril bici i dos 
noves rotondes, l’ampliació del 
CAP de Roquetes amb un nou 
edifici de rehabilitació i l’am-
pliació de l’Institut de Roque-
tes. Unes inversions totalment 
necessàries per a Roquetes de 
prop de 10 milions d’euros i 
que no tindran cap cost per a 
l’Ajuntament. El batlle del mu-
nicipi s’ha mostrat optimista de 
cara als pressupostos: “Com 
alcalde estic convençut que 
aquest pressupost, sense ser 
el que voldríem, s’emmarca en 
la línia d’austeritat necessària, 
el compliment de l’estabilitat 
pressupostària, de reducció del 
dèficit, i amb una transparència 
absoluta en la informació i de-
bat". Nota i Foto: Roquetes Co-
municació

ROQUETES

El ple municipal de l’Ajuntament 
de Roquetes ha aprovat el pres-
supost per al 2023, amb el vot 
a favor d’ERC, les abstencions 
dels grups del PSC, Movem i el 
regidor no adscrit Ximo Llopis i 
amb el vot en contra de Junts. 
Un projecte de pressupost que 
ascendeix, tant en l’estat d’in-
gressos com en el de despeses, 
a l’import de 6.799.234,04€ i 
que representa un increment 
del 1,34% (89.953,62€) respecte 
el pressupost -d’ingressos i des-
peses- inicialment aprovat l’any 
2022. Per una banda, les despe-

Pressupost de 6,8 milions per al 2023, marcat 
per l’increment de les despeses energètiques

jaments i obertures de nous car-
rers. Es començarà en breu la 1a 
fase de l’enderroc de les antigues 
granges del Trinquet i l’any 2023 
“comptarem amb la 2a fase de 
l’enderroc de les mateixes. Tam-
bé s’adquiriran els terrenys limí-
trofs al cementiri per una futura 
ampliació”.
Dins l’apartat d’acció climàtica i 
sostenibilitat “es millorarà la xar-
xa d’abastament d’aigua potable 
i adequació d’enllumenat LED. 
Dins del bloc de millores i ser-
veis a les persones, la pagesia  i 
la seguretat ciutadana, es conti-
nuarà  apostant pel servei de vi-
gilància rural, tant necessari per 
la pagesia a diverses campanyes 
de recol·lecció de productes de 
l’horta, i es continuarà amb el 
procés d’arranjament de camins 
rurals. Es promocionaran esde-
veniments perquè el comerç lo-
cal, bars i restaurants  tinguin un 
retorn econòmic i es potenciarà 
novament la Fira 21 d’Abril. La in-
fància es veurà beneficiada amb 
la continua millora dels parcs 
d’esbarjo i s’instal·larà un nou  
parc caní agility”. Dins de l’apar-
tat social “es dotarà de pisos so-
cials per persones amb situació 
de risc i continuaran les ajudes 
per l’adquisició de llibres de text 
per al nou curs escolar on tin-
dran també els centres educatius 
partida pressupostària per mobi-
liari escolar”.

S’aprova el pressupost 
amb una dotació de 4.588.811,97 euros

Gràcies a la generació d’ingres-
sos que l’Ajuntament generarà 
durant l’exercici d’aquest pro-
per any 2023, el Govern, un any 
més, no pujarà els impostos per 
als veïns i veïnes de l’Aldea. “Des 
de l’any 2019 fins el proper, el 
pressupost municipal ha aug-
mentat amb  441.827,97 €”. Tres 
inversions importants es duran a 
terme aquest proper any: la 2a 
i complexa fase d’endegament 
del Barranc dels Pixadors amb 
l’enderroc i  remodelació total 
del Pont que travessa l’Avinguda 
Catalunya, el canvi total de gespa 
del camp de la UE Aldeana i una 
important dotació econòmica 
per les Ravals i disseminats, amb 
l’abastament d’aigua a la Raval 
de Sant Josep. S’implantaran 15 
noves illes de contenidors per 
reciclatge, perquè no tinguin que 
desplaçar-se fins al nucli urbà per 
poder reciclar, instal·lació d’en-
llumenat fotovoltaic i millora de 
camins rurals, amb un import de 
148.000 €, per millorar el servei i 

la qualitat de vida dels veïns i ve-
ïnes que viuen a les ravals i dis-
seminats.
Xavier Royo, Alcalde de l’Aldea: 
“Un any més el Govern de l’Aldea 
hem augmentat la partida pres-
supostària sense que suposi un 
augment  dels impostos ni tributs 
per a les aldeanes i aldeans i sent 
conscients de la pressió  econò-

L’ALDEA

mica per la ciutadania, realitza-
rem inversions importants com 
la 2a fase de les obres d’endega-
ment del pont del barranc dels 
Pixadors, una important dotació 
econòmica per les Ravals i disse-
minats i es realitzarà el canvi total 
de la gespa de l’estadi de la UE 
Aldeana. També hi ha altres ac-
tuacions previstes, les quals hem 

“L’Ajuntament 
continua un any 

més sense pujar els 
impostos ni taxes” 

ses corrents en béns i serveis ha 
experimentat un destacable in-
crement respecte el pressupost 
aprovat inicialment l’any 2022 
del 25,42% (428.839,08€). Un 
increment notable motivat prin-
cipalment per diversos factors 
que cal destacar, com poden 
ser, l’augment descabellat dels 
costos de llum i gas que s’estan 
produint tant per a les adminis-
tracions com per al conjunt de la 
ciutadania a les seves llars i ne-
gocis. L’alcalde, Ivan García, ha 
explicat que “aquesta obra ens 
ajudarà a reduir notablement els 

rebuts d’energia elèctrica alhora 
que potencia la nostra postura 
de desplegament i impuls de les 
energies renovables”. Per una 
altra banda, també s’ha contem-
plat la dotació de noves partides 
per a dos activitats culturals, lú-
diques i socials engegades amb 
molt d’èxit aquest 2022 i que es 
consoliden de cara al 2023, com 
son, la “Festa Unicorns Pride de 
les Terres de l’Ebre”, la prime-
ra celebrada al nostre territori i 
que va néixer amb l’objectiu de 
fer pedagogia per reivindicar les 
sigles LGTBIQ+. L’altra activi-

tat lúdica i social, però amb un 
important transfons econòmic, 
és la Fira del Vi “De Roquetes 
Vi i Punyetes Baixo”. Una de les 
despeses que més preocupen 
és el deute de la piscina coberta 
climatitzada, ja que la despesa 
més important en aquest capítol 
és el pagament de 449.365,75€ 
(21,20% del capítol II) i que aug-
menta any rere any en funció 
de l’IPC corresponent en cada 
anualitat. Tenint en compte que 
aquest 2023, ja no es compta-
rà ni tan sols amb el cobrament 
del cànon d’explotació, fa que 
la piscina coberta ens produeixi 
una despesa anual extraordinà-
riament deficitària, que s’haurà 
de pagar fins a l’any 2027, i que 
suposa una autèntica ruïna any 
rere any per a l’economia muni-
cipal. En aquest sentit, hi ha un 
descens del 5,78% del total per 
la bona negociació feta amb els 
bancs sobre les despeses finan-
ceres que s’han de pagar per la 
custòdia dels diners de l’Ajun-
tament en els diversos comptes 
bancaris. Fet que equilibra l’in-
crement produït dels interessos 
dels préstecs. El 2023 també 
vindrà acompanyat de tres grans 

demanat subvenció, que quan 
ens seran oficialment comuni-
cades, farem la incorporació de 
crèdit pertinent al pressupost”.
El pressupost contempla la re-
gularització a l’alça del salari de 
l’equip de treballadors de l’Ajun-
tament de l’Aldea, a part de la 
pujada del 3,5 % que dictamina el 
govern de l’estat.
Amb les  millores urbanes i espais 
verds i continuant amb el canvi 
d’imatge de la població, es cons-
truirà la nova plaça de la Raval de 
Fesol, la zona centre tindrà una 
nova rotonda enjardinada a la 
zona de la farmàcia i dins l’apar-
tat comunicatiu s’ampliarà i  es 
millorarà el servei de megafonia 
per als bans de la població i es 
continuarà amb la línia d’arran-

El 2023 també vindrà 
acompanyat de tres 

grans inversions 
d’altres organismes a 

Roquetes
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montsià

montsià
La lluita pel patrimoni accessible: ets el protagonista!

Ets el protagonista! Els museus 
i espais patrimonials no són res 
sense les persones que els vi-
siten. Per això, des de fa temps 
treballen perquè tothom pugui 
ser protagonista, amb nous re-
cursos interpretatius per acostar 
la cultura a un públic més ampli. 
Ho fan de la mà d’iniciatives ciu-
tadanes i projectes socials, amb 
l’objectiu d’eliminar les barreres 
físiques i comunicatives per tal 
que les persones amb discapa-
citat física, sensorial o cogniti-
va puguin gaudir del patrimoni 
cultural. La cultura té un poder 
transformador! 

El Departament de Cultura duu a 
terme iniciatives i projectes enfo-
cats a diversos públics per tal de 
fer accessible la cultura a tothom. 

Un exemple és el ‘Visitmuseum. 
Els museus catalans a les teves 
mans’, que acompanya el visitant 
amb una audioguia en la seva 
visita presencial al museu amb 
continguts disponibles en diver-
sos idiomes. Visitmuseum ofereix 
una breu presentació de l’equi-
pament museístic, un recorregut 
pels principals àmbits temàtics i 
una mirada detallada als objectes 
més destacats. 

Amb la voluntat de fer els museus 
més accessibles, el projecte ‘Vi-
sitmuseum. Els museus catalans 
a les teves mans’ ha adaptat 9 
audioguies a produccions amb 
vídeos subtitulats i signats en 
Llengua de Signes Catalana i està 
treballant en l’adaptació de tres 
noves audioguies més.

Una altra manera que té el patri-
moni d’esdevenir més accessible 
és gràcies a les tecnologies 3D. En 
aquest sentit, va néixer Giravolt 
3D, un programa de promoció de 
la utilització de les tecnologies 3D 
en el patrimoni cultural, que digi-
talitza béns mobles, monuments 
i jaciments arqueològics. Una ve-
gada digitalitzats els publica a In-
ternet i promou la seva utilització 
en l’àmbit educatiu, professional 
i creatiu, per fer difusió del patri-
moni cultural català.

Des del Departament de Cultura 
també es treballa en la inclusió 
social a través d’ajudes al trans-
port per a les sortides escolars al 
patrimoni per a centres educatius 
de màxima complexitat. Ho fa a 
través del programa ArGO!nau-
tes, un projecte pioner en l’àmbit 
de la inclusió social a la cultura 
que va néixer el 2017 entre els 
departaments de Cultura i Educa-
ció. El programa compta amb la 
col·laboració de Rodalies de Ca-
talunya-RENFE, Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya i Tram. 

Per altra banda, amb l’objectiu 
de fer dels museus i monuments 
de la Generalitat espais més in-
clusius i adaptats a persones 

amb pèrdua auditiva o sordesa, 
recentment s’han instal·lat bu-
cles magnètics en 28 museus i 
monuments. Uns sistemes d’in-
ducció magnètica que eliminen 
les barreres de comunicació, 
proporcionen autonomia i afa-
voreixen la integració d’aquest 
col·lectiu de persones. 

A més, els equipaments patrimo-
nials també tenen programes i 
activitats concretes per a públics 
específics. Un exemple és l’acció 
‘El museu més gran” del Museu 
d’Arqueologia de Catalunya-Bar-
celona, un projecte treballat amb 
serveis socials per a persones 
de la tercera edat dependents. 
El Museu d’Arqueologia de Ca-
talunya-Ullastret col·labora amb 
la residència Zoilo Feliu oferint 
activitats anuals als usuaris de la 
residència. El Museu d’Història de 
Catalunya, per la seva part, treba-
lla conjuntament amb l’Associa-
ció de Familiars de malalts d’Al-
zheimer de Barcelona o Aprenem 
Autisme per desenvolupar acti-
vitats que es fan sota demanda. 
Els monuments treballen amb el 
projecte Teatrosfera, un taller de 
teatre inclusiu, obert a tothom, 

Museu d’Història | Autor: Pepo Segura

però especialment dirigit a dife-
rents col·lectius de persones amb 
diversitat funcional.

Les exposicions i guies de visites 
també van adaptant-se a les ne-
cessitats dels públics amb dificul-
tats visuals. Alguns exemples són 
l’itinerari autònom a l’exposició 
TARRACO/MNAT amb quaderns 
i cartel·les en braille o els qua-
dríptics per a la visita en braille 
del Conjunt monumental de Sant 
Pere de Rodes, el Reial Monestir 
de Santes Creus, el Castell de Mi-
ravet, la Roca dels Moros del Co-
gul, la Canònica de Vilabertran i 
el Castell de Cardona. 

També s’han adaptat elements 
informatius d’exposicions per a 
lectura fàcil com la mostra “El 
temps de la memòria. Tresors del 
Museu d’Arqueologia de Cata-
lunya-Girona” o la mostra tem-
poral “Els Català. Fotògrafs d’un 
segle” del Museu d’Història de 
Catalunya, entre altres. 

Els museus són claus en la inclu-
sió social a través de la cultura i 
en fer que aquesta esdevingui un 
bé accessible per a tothom!

Amb el suport:Impulsa:

El Govern està treballant en la nova Llei de Drets Culturals, i el departament liderat per Natàlia 
Garriga ja està duent a terme accions per assegurar que tothom tingui accés a la cultura

Els museus i espais patrimonials ofereixen cada cop més opcions per tal que la ciutadania 
pugui gaudir-ne al complet 

Destí turístic 365 dies a 
través de ‘Temporada Alta’
La campanya Temporada Alta a 
la Ràpita torna amb la finalitat 
de promoure el municipi com 
un destí turístic que ofereix tota 
classe d’activitats els 365 dies 
de l’any. Enguany, la campanya 
engegada per la Regidoria de 
Turisme i el teixit empresarial, 
agrupat a l’Estació Nàutica, ar-

LA RÀPITA PROJECTE 
ARTESANIA 360
Aquesta setmana, Artra ha 
posat en marxa el projecte 
Artesania 360 a la Ràpita amb 
la participació de l’alumnat de 
3r d’ESO de l’INS Els Alfacs i 
el col·legi Sagrada Família. La 
finalitat del projecte consisteix 
que l’alumnat conegui els ofi-
cis artesans a través d’una ex-
periència pràctica i des d’una 
mirada contemporània, i rebi 
informació completa sobre les 
formacions d’oficis artesans i 
artístics a Catalunya. 

CONSELL 
D’INFANTS
A la Ràpita s’ha constituït el 
segon Consell d’Infants. S’han 
incorporat deu consellers i 
conselleres de 5è de primària 
que s’han sumat als altres 
infants de 6è de primària. 
Durant el curs treballaran en 
l’elaboració de campanyes i 
propostes per conscienciar els 
rapitencs i rapitenques de la 
importància de mantenir un 
comportament cívic amb la 
nostra societat.

riba amb l’etiqueta #laràpita365 
per fomentar el turisme des del 
mes de novembre fins al mes de 
maig. Durant aquests mesos, el 
sector turístic i nàutic de la Rà-
pita continua oferint tota classe 
d’experiències i activitats aprofi-
tant el bon clima que caracterit-
za el territori i la singularitat de 

Festival ‘Ràpita Poètica’
Avui divendres 25 de novem-
bre comença la quarta edició 
del festival Ràpita Poètica, que 
es desenvoluparà durant tot el 
cap de setmana en diferents 
espais de la ciutat. Organitzat 
per l’Associació Cultural Mar 
de Fora, que aquest any cele-
bra el seu cinquè aniversari, el 
festival té com a eix principal la 
poesia, però això no impedeix 
que es puguin gaudir altres dis-
ciplines com la fotografia o la 
música. Així, la tarda d’avui, a 
La Pensió (c/Gorria 18), el col-
lectiu Di-Llums d’Arts al Forn 

presentarà el llibre ‘Josep Igual i 
els dies’, acompanyat d’un reci-
tal poètic basat en les fotografies 
d’ambient rapitenc realitzades 
per fotògrafs de la ciutat i que es 
projectaran durant l’acte. Com a 
colofó, l’escriptora Alexandra Di 
Stefano, que en el Premi Planeta 
2020 va estar entre els deu fina-
listes i que com a corresponsal 
de diferents agències internaci-
onals de premsa, EFE entre elles, 
ha recorregut nombrosos països 
d’Orient Mitjà, Àsia o Àfrica, pre-
sentarà el seu poemari ‘Un salto 
al vacío’. En canvi, la jornada de 

la badia dels Alfacs i del Delta de 
l’Ebre. El primer tinent d’alcalde, 
Albert Salvadó, declara que “amb 
la campanya Temporada Alta, 
posem en relleu els trets diferen-
ciadors que hi ha a la Ràpita per 

gaudir de l’oferta com són l’ex-
clusivitat i la tranquil·litat, apos-
tant per un model turístic basat 
en la sostenibilitat i l’entorn, dins 
la reserva de la biosfera de les 
Terres de l’Ebre”.

demà dissabte 26 es celebrarà 
en l’Església Nova de la Ràpita: 
A migdia s’emetrà en directe una 
edició especial del programa de 
literatura de Ràdio Ràpita ‘Cada 
día escribo el libro’, que cada di-
marts condueixen Miquel Rever-
té i Eduardo Margaretto, que al 
costat d’Eva Mascarell dirigeixen 
l’Associació Mar de Fora. A par-
tir de les 18 hores, en el mateix 
escenari, es farà un repàs dels 
llibres editats per l’associació 
rapitenca dins de la col·lecció 
L’Escrita, i es presentarà l’última 
novetat de la col·lecció. A més, 
Tomàs Camacho també ens pre-
sentarà el seu llibre de poesia. I 
el punt final el posarà el cantau-

tor Lluc Carles, el diumenge 27 
de novembre, a L’Eixam (c/Sant 
Isidre 96); ens oferirà les seves 
composicions més personals i 
intimistes.
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LA SÉNIA

montsià

Agents dels Mossos i de la po-
licia espanyola han detingut 
dues persones acusades d’un 
delicte contra els drets dels 
treballadors i un tercer per un 
presumpte delicte d’usurpació 
d’identitat. Segons els cossos 
policials, el passat 19 d’abril, 
una dona va adreçar-se a una 
comissaria dels Mossos per 
denunciar que estava sent 
víctima d’explotació laboral 
en un restaurant de la Sénia. 
Assegurava que les condici-
ons de treball eren molt dures, 
amb jornades molt llargues, 
sense contracte, patint mal-
tractaments verbals i sense re-
bre cap tipus de retribució. De 
moment, la investigació conti-
nua oberta a l’espera de poder 
analitzar tota la documenta-
ció intervinguda i de l’aparició 
d’alguna altra víctima.
(ACN)

Detinguts els 
responsables 

d’un 
restaurant

Sant Jaume i Deltebre s’unei-
xen per rebutjar la violència 
envers les dones amb una 
programació conjunta. Avui 
divendres, Taula rodona so-
bre Violències, art i gènere (19 
h), al Centre Fluvial del Delta, 
Deltebre. Posteriorment, lec-
tura de la Declaració institu-
cional del 25 de novembre, a 
càrrec de les Reines 2022 de 
Sant Jaume i de Deltebre (20 
h), Pont Lo Passador. Durant 
tota la setmana, hi haurà una 
mostra de llibres sobre vio-
lència de gènere i el foment 
de la igualtat a la Biblioteca 
Francesc Balagué i al Centre 
Cultural del Delta.

Avui divendres al matí, a la Casa 
de Cultura d’ULLDECONA, tin-
drà lloc el 10è Congrés Olive-
res Mil·lenàries del Territori Sé-
nia. Després de 2 anys en què el 
COVID ha impedit realitzar-lo i 
enguany una collita mínima 
pels problemes de floració a la 
primavera, el Congrés vol ser 
un repàs ràpid del que ja s’ha 
aconseguit fins ara i, sobretot, 
un marcar els nous eixos de 
futur en matèria de protecció, 
conservació i posada en valor 
de les oliveres mil·lenàries del 
Territori Sénia.
L’acte serà presidit per JOSEP 
PUXEU, membre del Bureau del 
Comitè Econòmic i Social Eu-
ropeu i que al 2011 era Secreta-
ri d’Estat de Medi Rural i Aigua i 
ja va presidir el primer Congrés.

Congrés 
Oliveres 

Mil·lenàries 
Territori 

Sénia

ULLDECONASANTA BÀRBARA
XXVI Fira de l’Oli Novell, dels  

Cítrics i del Comerç

XXIX Jornades Citrícoles
ALCANAR

Avui divendres 25 de novem-
bre, s’inaugura la XXVI Fira de 
l’Oli Novell, dels Cítrics i del 
Comerç. Una edició molt es-
pecial essent la primera en els 
darrers dos anys sense restric-
cions per la pandèmia, tot i que 
també és una edició marcada 
per ser un any complicat per 
al sector oleícola. L’organit-
zació ha seguit mantenint el 
criteri de sempre, apostant pel 
sector agroalimentari, agríco-
la i comercial, sense oblidar el 
paper que juguen les entitats 
locals en el teixit associatiu del 
municipi. Així, en aquesta bar-
reja, ha elaborat un programa 
on s’hi entrellacen les activitats 
de tota la vida amb altres més 
noves. Per aquesta edició, cal 
destacar el paper que jugarà la 
gastronomia ja que, aquest any, 
es commemora la vint-i-cin-
quena edició de les Jornades 
Gastronòmiques de la Cuina 
de l’Oli. Així, la Regidoria de 
Fires ha volgut homenatjar a 

la família Arasa, els impulsors 
de les jornades des del primer 
any i vinculats històricament 
al sector de la restauració lo-
cal; la família Arasa seran qui 
inauguraran la fira d’enguany. 
Així com, la gastronomia tam-
bé tindrà un paper clau amb 
la “Constel·lació Gastronòmica 
de l’Ebre”, un show-cooking a 
tres bandes on hi participaran 
els tres restaurants amb estrella 
Michelín de les nostres terres.

S JAUME
 Programació 

conjunta 
per rebutjar 
la violència 
envers les 

dones

Es van tractar
 temes d’interés

per al sector

Un any més, el Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural  de la Generalitat 
de Catalunya, amb la col.labo-
ració de l’Ajuntament d’Alcanar, 
ha organitzar les Jornades Ci-
trícoles d’Alcanar, un referent 
en el món de la citricultura, que 
arriben a la vint-i-novena edi-
ció. Dimarts es va donar tret de 
sortida a les jornades, que es van 
allargar fins ahir dijous.
Tal com explica Jordi Monfort, 
regidor d’Agricultura de l’Ajun-
tament d’Alcanar: “Estem parlant 
d’unes jornades totalment con-
solidades i d’un referent tècnic al 
territori i el país. Aquesta trobada 
citrícola va aplegar tècnics, pro-
ductors i administracions públi-
ques per tractar temes d’interès 
per al sector citrícola”.
Rosabel Arbó, directora de l’Ofi-
cina Comarcal del Departament 
d’Acció climàtica al Montsià, ex-
plica que les jornades d’enguany 
“les hem centrat en la reforma 
de la PAC, que entrarà en vigor 
l’any 2023. Els temes que hem 

tractat enguany s’engloben dins 
d’aquesta reforma: sostenibilitat 
i fitosanitaris, l’estalvi energètic 
per la conjuntura actual. I l’últim 
dia vam explicar cap on anirà i 
com afectarà la PAC al sector 
dels cítrics”. Per la seua banda, 
Jesús Gómez Fernàndez, di-
rector dels Serveis Territorials a 
les Terres de l’Ebre, afegeix que 
“aquest nou període de la PAC 
sempre hi ha modificacions i 

és important estar el dia. Cada 
any treballem en aspectes nous, 
però en aquesta ocasió també 
hem abordat els preus de l’elec-
tricitat que preocupa molt al 
sector.

Els Mossos d’Esquadra van 
trobar un home i una dona 
morts al seu domicili de Godall 
aquest diumenge. 
Les víctimes tenien 54 i 61 
anys i residien al número 11 del 
carrer Sant Josep del municipi. 
A l’immoble no tenien llum i 
feien ús d’un grup electrogen 
dins de l’habitatge, sense es-
capament cap a l’exterior. 
Els veïns van alertar la policia 
que feia dies que no sentien el 
soroll de grup electrogen, que 
no els havien vist i que els seus 
vehicles estaven estacionats al 
carrer. 
Alguns familiars també van 
confirmar que feia dies que no 
en sabien res. Els Mossos van 
accedir a l’habitatge per una 
finestra i va trobar la parella 
sense vida, però sense signes 
de violència. Haurien mort ac-
cidentalment per inhalació de 
monòxid de carboni.La parella 

Troben sense vida una 
parella al seu domicili

GODALL

feia uns mesos que havia arri-
bat a la població i s’havia ins-
tal·lat en aquest domicili del 
carrer Sant Josep. Generaven 
electricitat amb un grup elec-
trogen que els Mossos van 
trobar apagat i sense benzina 
al dipòsit. L’haurien engegat 
per anar a dormir, però no es 
van despertar. Els cadàvers no 
presentaven signes de crimi-
nalitat. (ACN)
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ribera/terra alta

EN UN MINUT:
** MÓRA D’EBRE: L’Associació de Familiars d’Alzheimer de les Terres de l’Ebre 
organitza una xerrada avui divendres 25 de novembre (18h) al Centre Cívic La 
Magdalena per sensibilitzar i informar sobre la malaltia. Entrada lliure.

** HORTA DE SANT JOAN: es va celebrar  a Horta de Sant Joan la presentació i 
l’acte d’homenatge a les dones de la #TerraAlta que han participat al llibre ‘Do-
nes rurals, dones de les Terres de l’Ebre’. El Departament d’Igualtat i Feminismes 
va demanar a entitats i ajuntaments que proposessin dones nascudes abans de 
l’any 1947 per formar part d’aquest projecte, que s’ha materialitzat en forma de 
llibre. En total, s’han recollit 100 biografies. D’aquestes, 16 corresponen a dones 
terraltines.

** FLIX: L’Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) de la planta d’Ercros afec-
tarà 41 dels 48 treballadors de la plantilla, segons ha explicat la direcció de la 
firma aquest divendres al comitè d’empresa. Els membres del comitè s’han reu-
nit en assemblea amb la resta del personal després de la trobada amb la direc-
ció, i els han traslladat les explicacions dels responsables de la planta. Ara com 
ara, queda tancada la possibilitat de mantenir l’activitat, i la direcció tampoc 
preveu la possibilitat d’utilitzar diners provinents del fons nuclear per continuar. 
Les 7 persones que quedarien de la plantilla farien tasques no relacionades amb 
la producció.

El programa De Sol a Sol, de 
Miki Colomer, Manolo Velá-
zquez, Quique Pedret, Josep 
Pitarch, Thaïs Favà, Tere Vall-
depérez, Sílvia Alarcón, Jordi 
Allepuz i Ferran Jovaní, emès 
i produït per Canal 21 i Canal 
TE; el programa radiofònic de 
seguiment del projecte de la 
planta de compostatge de San-
ta Bàrbara, elaborat per Tere 
Giné i Clara Seguí de La Plana 
Ràdio i ex aequo el programa 
de ràdio Avortament a l’Ebre 
de Clara Chavarria, emès a Ca-

VIII Premi Terres de l’Ebre 
de Periodisme

Gandesa organitzarà la 
primera Fira de l’Enoturisme 
Gandesa organitzarà la primera 
Fira de l’Enoturisme al 2023. El 
certamen neix després de l’èxit 
de la 35a Fira del Vi, celebrada 
a principis de novembre, i tin-
drà l’objectiu de convertir-se 
en l’aparador dels actius tu-
rístics, gastronòmics i paisat-
gístics del món vinícola de les 
Terres de l’Ebre. L’alcalde de 
Gandesa, Carles Luz, ha defen-
sat que “l’enoturisme ha de ser 
una oportunitat per a la comar-
ca” i que cal complementar-lo 
amb la gastronomia i l’allotja-
ment. En aquesta línia, ha expli-
cat que la nova fira aprofitarà la 
“força” d’altres esdeveniments 
com la Fira del Vi per promo-
cionar aquest sector. Segons 
Luz, aquesta serà “la primera 
fira d’enoturisme de Catalunya 
aprofitant el producte potencial 
de les Terres de l’Ebre”.
Les dates de la nova fira enca-
ra estan per determinar, però 
coincidirà amb la Festa del Vi 
de Gandesa. El batlle terraltí ha 

TERRA ALTA

Coincidirà amb la 
Festa del Vi, del 

2023

talunya Ràdio i Catalunya In-
formació, i, finalment, el seguit 
de reportatges de la periodista 
Marina Pallás publicats al Dia-
ri de Tarragona a l’Ebre, sobre 
Maria Griñó la mare del general 
Cabrera, són els quatre treballs 
guanyadors del VIII Premi Terres 
de l’Ebre de Periodisme convo-
catsper la Demarcació de Terres 
de l’Ebre del CPC, amb el patro-
cini de Repsol. Els guardons es 
van lliurar divendres passat en el 
marc de la cooperativa moder-
nista de Gandesa. 

GANDESA

insistit en la feina feta per part 
dels vins de la DO Terra Alta a 
l’hora de promocionar la co-
marca any rere any.

Els Mossos d’Esquadra de 
la Regió Policial Terres de 
l’Ebre investiguen la mort 
d’un home a Flix (Ribera 
d’Ebre). Els fets van tenir 
lloc aquest divendres a la 
nit. A dos quarts de deu els 
Mossos van ser informats 
que un home havia patit una 
agressió en un mas de la 
població. La víctima va ser 
traslladada al CAP on van 
intentar reanimar-lo sense 
èxit. La Divisió d’Investiga-
ció Criminal ha obert una 
investigació per esclarir els 
fets. El cas està sota secret 
de les actuacions.

Mor un home 
després de ser 
agredit en un 

mas 

FLIX
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nia Andrade ha destacat que 
“el nou plànol, editat en pa-
per i en format digital, inclou 
codis QR que redirigeixen a 
l’usuari a les àrees recreatives 
del  Parc Natural dels Ports, a 
la pàgina web de Turisme i a 
entitats i organismes impor-
tants del municipi. Es con-
junta en un únic document la 
informació turística de forma 
fàcil i alhora s’economitzen 
tant en recursos econòmics 
com mediambientals”. Punts 
de distribució gratuïta: Ajun-
tament, Seu i Centre de Vi-
sitants del Parc Natural dels 
Ports; Observatori; Biblioteca 
i Empreses turístiques de Ro-
quetes. (Roquetes Comunicació)

Raül Romeva, vicesecretari 
general de prospectiva, Agen-
da 2030 i Transició Ecològica 
i Esports d’Esquerra Republi-
cana, ha visitat diferents mu-
nicipis debrencsper constatar 
les actuacions que s’estan 
portant a terme per afrontar 
la transició energètica.
“Les Terres de l’Ebre i en con-
cret la Ribera d’Ebre, han es-
tat pioneres a l’hora de ge-
nerar energia, i ara també ho 
són, i ho volen ser, a l’hora 
d’afrontar la transició ecolò-
gica i energètica”, va afirmar 
Romeva després de reunir-se 
amb la presidenta del Consell 
Comarcal de la Ribera d’Ebre, 
Gemma Carim, i l’alcaldessa 
de Tivissa, Montserrat Perelló.
Romeva va lloar “la possibi-
litat clarament innovadora i 
pionera d’establir la dinàmi-
ca de posar a disposició uns 
terrenys comunals i munici-
pals, cedint-ne la gestió du-
rant un temps a l’explotació 
eòlica. Aquest és un model 
que s’hauria de replicar a al-
tres llocs i que permetria no 

“Les Terres de l’Ebre han estat pioneres a 
l’hora de generar energia, i ara ho són de la 

transició energètica”

La Federació de l’Ebre d’Es-
querra Republicana celebrarà 
demà  dissabte, a les 16.30 h i a 
l’Auditori de la Unió Filharmò-
nica d’Amposta, la conferència 
regional “Terres de l’Ebre, ter-
ritori de valors i oportunitats”, 
que té com a finalitat deter-
minar les grans línies estratè-
giques i d’actuació que con-
formen el model territorial que 
estan liderant i implementant 
des de totes les institucions.
L’acte comptarà amb la partici-
pació del conseller d’Empresa 
i Treball, Roger Torrent; Lluís 
Salvadó, vicesecretari general 
de Coordinació interna d’Es-
querra Republicana i diputat 
al Parlament;  Albert Salvadó, 
president de la Federació i 
delegat del Govern de la Ge-
neralitat a les Terres de l’Ebre; 
d’Adam Tomàs, alcalde d’Am-
posta i director dels Serveis 
Territorials d’Empresa i Treball 
de la Generalitat; Norma Pujol, 
secretària general de la Fede-
ració i diputada; Xavier Faura, 
president del Consell Comarcal 
del Baix Ebre; Joan Roig, presi-
dent del Consell Comarcal del 
Montsià; Gemma Carim, presi-

“Terres de l’Ebre, territori de 
valors i oportunitats”

Callau reclama a la ministra Ribera 
concreció per transferir els centres 

d’interpretació a Xerta, Tivenys i Aldover
La senadora republicana Va-
nessa Callau ha interpel·lat a la 
vicepresidenta primera i minis-
tra per a la Transició Ecològica i 
Repte Demogràfic, Teresa Ribe-
ra, sobre la cessió definitiva dels 
centres d’interpretació del riu 
Ebre als Ajuntaments de Xerta, 
Tivenys, i Aldover.
“Tres anys de legislatura i onze 
anys des de la construcció dels 
centres d’interpretació del riu i 
a hores d’ara la Dirección Ge-
neral del Agua encara no ha 
recepcionat les obres, un veri-
table exemple d’ineficàcia”. Ha 
afirmat Callau.
“Assumeixen d’una vegada per 
totes el compromís de transferir 
durant l’any 2023 els centres 
d’interpretació als ajuntaments 
de Xerta, Tivenys i Aldover”. Li 
ha reclamat a la ministra.
Ribera ha respost que no es 
podia oficialitzar la recepció 

perquè apareixen al conveni de 
gestió directa com actuacions 
genèriques i espera, a principis 
de 2023, tenir resolta la modi-
ficació del conveni del minis-
teri amb Acuamed i establir les 
condicions adequades per la 
cessió d’aquests centres.
Davant d’aquesta intervenció la 
senadora Callau li ha demanat 

a la ministra “una resposta més 
concreta i més rapidesa”.
En aquest sentit, li ha recordat 
que “els ajuntaments de Xerta, 
Aldover i Tivenys estan pagant 
unes despeses d’assegurances i 
manteniment dels centres molt 
grans, per uns equipaments 
que no són de la seva titularitat 
i als quals no els poden donar 
l’ús polivalent i de major utili-
tat que voldrien, a causa de les 
limitacions i restriccions que 
imposa el conveni”.

està supeditat a aquests ma-
croprojectes que moltes ve-
gades amenacen, no només 
el territori, sinó la pròpia vida 
i dinàmica productiva d’allà 
on s’instal·len”. Després el diri-
gent republicà es va desplaçar 
a Roquetes on acompanyat de 
l’alcalde Ivan Garcia, va visitar 
l’Escola Marcel·lí Domingo i 
el pavelló municipal, on hi ha 
instal·lades al seu sostre diver-
ses plaques fotovoltaiques per 
al seu autoconsum. Romeva va 
reivindicar “entendre la transi-

POLÍTICA

ció energètica des d’un punt 
de vista de font d’energia re-
novable, i també comunitari, 
perquè també és la manera de 
generar barri i poble”. 
Raül Romeva per últim va es-
tar a Alcanar, on acompanyat 
de l’alcalde Joan Roig, va vi-
sitar la llotja de pescadors de 
les Cases i s’ha reunit amb 
productors ecològics locals. 
Després va oferir la xerrada: 
“Agenda 2030. El paper dels 
municipis en els reptes ambi-
entals”.

Aquest dimarts s’ha presentat 
el nou plànol Turístic de Ro-
quetes “Lo Port”. Com a no-
vetats principals, inclou una 
cartografia renovada, més 
visual, amb il·lustracions dels 
edificis més emblemàtics de 
la ciutat i amplis textos expli-
catius sobre recursos turístics. 
L’alcalde, Ivan Garcia, ha des-
tacat que “amb el nou plànol 
es vol potenciar els valors tu-
rístics del municipi, com són 
el Parc Natural del Port, la Via 
Verda, i en un futur no molt 
llunyà, també l’Observatori 
de l’Ebre, que han d’ajudar a 
Roquetes a posar al mapa tu-
rístic de les Terres de l’Ebre”. 
La regidora de Turisme, So-

Onze anys 
després de la seva 

construcció el govern 
espanyol encara 

no ha complert el 
compromís

denta del Consell Comarcal 
del Baix Ebre, i Neus Sanromà, 
presidenta del Consell Co-
marcal de la Terra Alta.
D’altra banda, l’Executiva Re-
gional ha escollit Sus Martí 
responsable de la Secretaria 
d’Organització de la Federa-
ció de l’Ebre d’Esquerra Repu-
blicana. Relleva Adam Tomàs, 
que ara passarà a ocupar  la 
vicepresidència de la Federa-
ció de l’Ebre d’Esquerra  Re-
publicana. Martí, des de l’any 
2018, havia estat la respon-
sable de la Secretaria d’Orga-
nització del partit en l’àmbit 
nacional, fins al passat 6 de 
novembre, en què es va es-
collir la nova Executiva Naci-
onal. La incorporació de Sus 
Martí, persona que ha dirigit 
la maquinària interna durant 
els anys que el partit ha as-
solit els seus millors resultats 
electorals, reforçarà l’operatiu 
al territori per encarar el nou 
cicle electoral.

Esquerra convoca la 
conferència regional 

Presentació del nou plànol 
turístic de Roquetes “Lo Port”



15DIARI MÉS EBRE • divendres 25 de novembre / 2022terres de l’ebre

Els republicans fan “un gest en favor de 
la negociació amb el registre d’esmenes 

transaccionals als Pressupostos Generals de 
l’Estat", però avisen que  "encara queda camí per 
recórrer fins a poder assolir un acord definitiu”

Esquerra Republicana ha fet un 
gest a favor de la negociació 
pressupostària amb la incor-
poració de diverses esmenes 
transaccionals de la formació 
republicana en la tramitació de 
la llei de Pressupostos Gene-
rals de l’Estat. Entre aquestes 
destaca l’acord polític per al 
traspàs de la gestió del Delta 
de l’Ebre, on s’impulsarà una 
comissió bipartida i una taula 
de treball per a l’estudi de les 
inversions necessàries per a la 
conservació del Delta.
L’acord afirma que “s’impulsarà 
la comissió bipartida i la seva 
mesa de treball entre la Secre-
taria d’Estat de Medi Ambient i 
la Secretaria d’Acció Climàtica 
per l’estudi d’inversions d’inte-
rès general incloses, en el seu 
cas, les corresponents a l’ Es-
tratègia per la conservació del 
Delta de l’Ebre de la Generalitat 
de Catalunya en un màxim de 
3 mesos a partir de l’aprovació 
dels pressupostos de l’Estat”.
El president de la Federació de 

El PDeCAT inclou 6 MEUR inversions per a les Terres de 
l’Ebre en els pressupostos de l’Estat

El portaveu del PDeCAT al Con-
grés, Ferran Bel, ha anunciat en 
roda de premsa la incorporació 
de 86 esmenes a la tramitació 
dels Pressupostos Generals de
l’Estat, 11 d’aquestes afecten a 
les Terres de l’Ebre. 
Aquestes millores, que es tradu-
eixen en més de 6 milions d’eu-
ros per a les Terres de l’Ebre, 
suposen una injecció directa de 
recursos a sectors estratègics. 
2,5 MEUR seran per ampliar 
l’Auditori Felip Pedrell de Tor-
tosa, 1,2 MEUR per ampliar el 
Museu del Ferrocarril de Móra 
la Nova. El diputat Ferran Bel ha 
detallat que s’inclouen 330.000 
euros per al centre d’innovació i 

simulació de campus de la URV, 
160.000 euros per al projecte 
de Biobanc del Hospital Verge 
de la Cinta, 300.000 euros per 
al centre de la UNED a Tortosa, 
400.000 euros per a instal·la-
cions esportives de Gandesa, 
300.000 euros per al pavelló 
poliesportiu de Riba-roja d’Ebre 
i 500.000 per a la construcció 
d’accessos i una rotonda a l’N-

El Senat dona 
llum verda a 
permetre la

crema de restes 
agrícoles, 

gràcies a una
esmena del 

PDeCAT

420 a Gandesa.
Finalment, en les esmenes del 
PDeCAT s’han pactat 300.000 
euros per a la urbanització del 
passeig sobre el desguàs del 
Préstamo a Deltebre, 200.000 
euros per al casal de jubilats de 
l’EMD de Bítem i 80.000 euros 
per al Terres Travel Festival. “Es 
tracta de donar resposta a molts 
problemes del dia a dia que 

l’Ebre, Albert Salvadó, s’ha feli-
citat de l’èxit aconseguit en la 
negociació dels pressupostos 
de l’Estat perquè “la creació 
d’aquest instrument era una 
reivindicació de país i del Delta 
que ens ha de permetre estar 
més coordinats, ser més efec-
tius i accelerar el màxim pos-
sible les actuacions que el go-
vern espanyol i la Generalitat 
han de portar a terme al Delta. 
La creació d’aquesta mesa de 
treball tècnica entre les dues 
secretaries permetrà una co-
municació que ha de facilitar 
l’execució de les actuacions; 
evitar obstacles i impediments  
entre administracions”.
Els republicans han explicat 
que la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat comença 
el seu tràmit al Congrés, però 
que encara queda camí per 
recórrer des de l’òptica de la 
negociació durant els pròxims 
dies, abans no es pugui donar 
per fet un acord definitiu. Tan-
mateix, la senadora Vanessa 

Callau, ha fet saber que entre 
els acords assolits hi ha “l’ac-
ceptació dels 3 milions d’eu-
ros que havíem demanat per 

poder convertir l’antic Col·le-
gi i Convent de las Hermanas 
Carmelitas Teresianas, que va 
adquirir del SAREB l’Ajunta-
ment d’Amposta, en la futura 
Escola d’Art i Disseny munici-
pal, recuperant així un patri-
moni històric i arquitectònic 
per la ciutat i poder donar-li un 
ús polivalent, educatiu i cultu-
ral”. Aquesta setmana estava 
prevista la votació de la Llei de 
PGE al Congrés, que continua-
rà el seu tràmit al Senat durant 
el mes de desembre. En el cas 
de ser incorporades noves es-
menes a la Cambra Alta, hau-
ran de ser ratificades finalment 
en una nova sessió plenària al 
Congrés.

Dintre del actes commemo-
ratius del 50 aniversari de la 
UNED, avui divendres 25 de 
novembre, es celebrarà l’Acte 
Acadèmic d’Apertura del Curs 
2022/23 del Centre Associat 
a la UNED de Tortosa. Durant 
l’acte es realitzarà l’entrega de 
diplomes i beques  als Alum-
nes Emeritus que han finalit-
zat els seus estudis al nostre 
Centre, entrega de diplomes 
als Alumnes de la UNED Sènior 
i entrega de medalles al mèrit 
de plata i d’or als tutors i PAS 
del Centre. Tot seguit s’ho-
menatjarà al Dr. David Domè-
nech Roig, qui va ser fundador, 
membre del Patronat i profes-
sor tutor del nostre Centre pel 
seu centenari.

UNED: actes 
commemoratius 
del 50 aniversari

Ferran Bel: “no són 
els pressupostos que 
haguéssim fet, però 

sens dubte són 
millors que els que 

van entrar a la
cambra”

hem estat capaços de resoldre 
amb la nostra negociació dels 
Pressupostos Generals de l’Es-
tat”, ha resumit Bel, i després 
d’agrair la voluntat negociadora 
del govern espanyol, ha reco-
negut que “aquests no són els 
pressupostos que haguéssim 
fet, però sens dubte són millors 
que els que van entrar a la cam-
bra”.

Esquerra  acorda amb el govern espanyol 
la creació d’una comissió  bipartida 
Estat-Generalitat per actuar al Delta

El Ple del Senat ha aprovat el 
dictamen del Projecte de llei 
per la qual es regula el sistema 
de gestió de la política agrària 
comuna (PAC), que inclou l’ai-
xecament -gràcies a una es-
mena del PDeCAT al Congrés- 
de la prohibició de la crema de 
restes vegetals a l’entorn agrari 
que va establir la Llei de residus 
i sòls contaminats en vigor des 
del mes d’abril passat. El por-
taveu del PDeCAT al Congrés, 
Ferran Bel, ha mostrat la seva 
satisfacció per l’aprovació del 
text legislatiu a la Cambra Alta. 
“Celebrem que l’eliminació del 
veto a la crema de restes ve-
getals agrícoles es mantingui 
després de passar pel Senat, 
els nostres pagesos estan més 
a prop de recuperar la norma-
litat en aquest assumpte”. Si bé 
el Grup Socialista va presentar 
una esmena al Senat per tornar 
a restringir la crema de residus 
vegetals agraris, finalment ha 
acceptat negociar els termes 
d’aquest veto i no s’aplicarà 
per a petites i microexplotaci-
ons agràries.
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MOSSEN CARLOS 
I LA RAPITENCA 

La fe mou muntanyes. El 
mister de Dinamarca, el 
1992, es va reunir amb els 
jugadors i els va dir que si 
anaven a l’Eurocopa era per 
guanyar-la. La resposta va 
ser una riallada unànime. I la 
van guanyar. 

Jo conec un jugador de 2a 
catalana que no estava 
inspirat i des de fa dues 
setmanes, abans del partit, 
li envio missatges positius i 
ha marcat dues setmanes se-
guides. El 2009 un equip, el 
Vilajuiga, amb una població 
de 1100 habitants va militar 
a la tercera divisió amb 
jugadors que no cobraven i 
tots de regional gairebé van 
salvar la categoria i van fer 31 
punts. La temporada passada 
el germà del president de la 
Rapitenca, Mossen Carlos, 
que exerceix a Benicarló, va 
anar veure l’equip i li va do-
nar sort: va estar 22 jornades 
sense perdre. 
El dissabte passat va tornar 
a visitar la Devesa i va fer  
a l’equip una xerrada de 5 
minuts de com havien de 
guanyar el partit. 
La Rapitenca només havia 
marcat 8 gols en 10 partits 
i en esta jornada va mar-
car-ne  quatre i va guanyar. 
Diumenge a la nit vaig trucar 
a Mossen Carlos per parlar 
amb ell. 

I em va dir: “Som comunica-
dors els dos germans, els dos 
al micro. Fernando a la ràdio i 
jo a l’església, predicant”.

CELMA

LES CÀMERES 
INDISCRETES
He comentat, en les darreres 
temporades en més d’una 
ocasió, que les càmeres de 
Minut 91 estan per gravar els 
partits i gaudir dels gols de la 
jornada i analitzar les imatges  
que permeten debatre si era 
penal o no. Tot el que sigui 
en una acció de joc o dins del 
partit té interés i es grava i 
s’ofereix. Però el que pugue 
passar fora del camp o fora 
d’una situació de partit ja no 
ens ocupa. A la càmera no li 
interessa. Posteriorment, si 
algun equip vol fer un aclari-
ment o vol manifestar alguna 
cosa en concret, sap que té 
les portes obertes per fer-ho. 
Per tant, les càmeres seran 
indiscretes per poder captar 
un penal que pocs han vist. 
Però no per altres situacions. 

Recordo,  en un dels partits  
gravats, parlo de fa anys, que 
va haver al final una batussa 
multitudinària. L’àbitre va 
marxar al vestidor per no 
veure-ho. Entenc que va 
fer-ho perquè, si es queda al 
camp, cap dels dos equips pot 
competir en unes jorna-
des. Aquella setmana vaig 
rebre missatges preguntant 
perquè no havien sortit les 
imatges. Crec que no feia 
falta respondre. Potser estaré 
equivocat, però jo disfruto 
amb el debat que, dins de la 
modèstia, es crea a Minut 91 
amb les imatges dels partits 
i de les jugades que se’n 
deriven. El demés no diré que 
no se’n parle però no fa falta 
veure-ho per la televisió. 

MICHEL
TERCERA FEDERACIÓ

Tona-Rapitenca diss 15.30h

PRIMERA CATALANA

Ascó-Can Vidalet diss 17h

SEGONA CATALANA

Diumenge: 

Ulldecona-Ampolla   16h

R Bítem-Tortosa  16h

Camarles-Catalònia  16h

La Sénia-Móra la Nova 16.30h

Ebre Esc-Aldeana  17h

Dissab: Morell-J i Maria 16.30h

TERCERA CATALANA: 

Dissabte: 

SBàrbara-Rapitenca B 16h

Masdenverge-Ametlla 16h

Flix-Roquetenc 16.15 h

J i Maria B-Godall  19.30h

Diumenge: Xerta-Corbera 12h 

Perelló-Gandesa 16h

La Cava-Benissanet 16h

Amposta-Tortosa B 17h

QUARTA CATALANA

Dissa: Tivenys-Catalònia B 15.30h

J i Maria C-Amposta B 15.30h

Camarles B-S Jaume 17.30h

Aldeana B-Alcanar 18h

diume: La Galera-Fatarella 12h

Ginestar-Ametlla B 16 h

Olimpic-la Cava B 16.30h

Pinell-Gandesa B 17h 

LA PROPERATERCERA FEDERACIÓ
4-2: Per fí va arribar la 
victòria  rapitenca
La Rapitenca va guanyar diu-
menge passat a la Grama (4-2). 
No assolia una victòria des de la 
primera jornada, fa més de dos 
mesos. Han passat setmanes 
de lamentacions per la falta de 
gol. Però diumenge l’equip va 
explotar i al minut 40 guanya-
va 4-0 amb gols d’Edgar, Omar, 
Cesc (olímpic) i Junior. Van ser 
gols de bella factura, destacant 
el primer, d’Edgar. La Grama, 
descomposada al primer acte, 
va reduir distàncies poc abans 
del descans. A la represa, els 
visitants van posar dos marxes 
més. La por a guanyar va envair 
als rapitencs mentre la Grama 
va perdonar fins a 3 ocasions 
clares, marcant el segon gol. 

No obstant, al final, celebraci-
ons per un triomf que es resis-
tia.  Albert Company ‘Beto’, el 
tècnic, deia que “estàvem con-
fiats perquè l’equip està treba-
llant bé i té qualitat. Era qüestió 
de temps. Hem de seguir però 
cal valorar que, tot i no assolir 
victòries, ha hagut confiança en 
tot moment des del club. Tots 
remem en la mateixa direc-
ció”. La Rapitenca visita demà 
el Tona. 

El tècnic Josep Ferré ‘Coco’, 
després del partit a Sant Just, en 
el que l’equip riberenc va perdre 
3-0, va posar el càrrec a dispo-
sició de la directiva. Dilluns 
avançada la tarde, el tècnic i el 
president es van reunir i el club 
asconenc va acceptar la decisió 
de l’entrenador.  Josep Ferré 
‘Coco’, explicava que “vaig par-
lar-ho amb el president i vaig 
comunicar que si es considera-
va que s’havia de buscar un re-
lleu, jo ho acceptava. La meua 
idea des de l’inici ha estat ajudar 
en el projecte i ho continuaré 

fent. Seguiré vinculat al club, al 
futbol base. La temporada, fins 
ara, no ha anat com esperàvem 
i també cal dir que s’han ajun-
tat diverses circumstàncies que 
han estat adverses. Però també 
entenc que en situacions així 
s’ha de buscar un canvi i sóc 
jo qui ho plantejo pensant amb 
el millor per l’equip”. Pallarés i 
Camarero han estat noms que 
han sonat però finalment el 
nou mister és Jordi López, que 
va estar a l’Alcarràs. L’Ascó, un 
dels cuers, rebrà demà un dels 
líders, el Can Vidalet.

Demà, desplaçament a 
Tona on es jugarà a les 

15.30 h

El partit de
la jornada

de Canal TE:
 

R Bítem-Tortosa 
diumenge 22.30h

MINUT 91. 
Dilluns a les 22 h

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

Dimecres a Esports TE: 20h

Jordi López, nou mister de 
l’Ascó

La setmana passada vam avançar 
que Ivan Vidal era baixa al Jesús i 
Maria. El jugador, posteriorment, 
va rebre propostes i finalment 
s’ha decantat per la de l’Amet-
lla. L’equip calero visita demà el 
Masdenverge. L’altra novetat a 
la categoria ha estat la de Yatma 
(Rapitenca) que ha fitxat amb la 
Cava, club al que torna després 
d’haver estat fa 3 temporades.

Ivan vidal, a 
l’Ametlla

Dilluns vinent, dia 28, els Atlè-
tics Móra la Nova seran prota-
gonistes al programa ‘La Fron-
tal’, a la televisió de la Federació 
Catalana de Futbol i a Esports 3. 
Es comentarà l’actualitat del 
club i la seua història més re-
cent, amb imatges de les darre-
res campanyes. 
El programa començarà a les 
18.30 hores. 

El Móra la Nova, 
a ‘La Frontal’
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SEGONA CATALANA

EMPAT A DARRERA 
HORA (2-2)
El Jesús i Maria va empatar 
contra el Vilaseca. Els primers 10 
minuts van ser per als visitants 
que van sortir amb més ritme 
i sent més valents. A partir del 
quart d’hora els locals es van fer 
amb el monopoli de la pilota i de 
les ocasions. La falta d’encert i les 
aturades a boca de gol per part 
del porter tarragoní van fer que 
el marcador no és mogués. Al 
final de la primera per als locals 
va haver una acció polèmica que 
“hagués suposat l’expulsió del 
jugador numero 12 del Vilaseca 
després d’una agressió. No va ser 
així”.  A la represa, “una errada 
en la sortida de pilota nostra fou 
aprofitada pel Vilaseca que va 
fer el 0-1”. Els partidalencs van 
tirar “d’orgull i força i ens vam 
fer dominadors del joc”. Borràs 
va marcar l’1-1 després d’un xut 
des de fora de l’àrea. Els locals 
van seguir intentant avançar-se 
al marcador. Després d’una falta 
a la frontal, el Vilaseca va establir 
l’1-2. La pilota va tocar a la tanca. 
“Cal dir que la jugada ve prece-
dida d’un error de benjamí amb  
una sacada de banda incorrecta 
que l’àrbitre no va assenyalar 
com a falta. A partir d’aquí més 
coratge que futbol i a la sortida 
d’un córner Toni va empatar a 
2-2. Un punt que sap a poc i que 
no és bo per cap dels 2 equips”. 
Lluc (Rapitenca B) s’ha incorporat 
al J i Maria.

UD JESÚS I 
MARIA L’Aldeana supera un rival 

que fou incòmode, la Sénia
L’Aldeana va guanyar la Sénia (3-
1) i ara comparteix liderat amb 
l’Ulldecona. La Sénia, ofensiva-
ment va oferir una bona imatge 
i va vendre cara la derrota. L’Al-
deana va sentenciar amb el 3-1 a 
poc del final.
Ferran Simó, tècnic de l’Aldea-
na: “partit complicat. La Sénia, 
amb els jugadors que té, penso 
que els 3 punts que porta no 
representen les seues possibili-
tats. A la primera meitat natros 
vam fer arribades, marcant Eric 
l’1-0. Però ens va costar defen-
sar en bloc baix i ells també van 
generar les seues oportunitats. A 
la represa vam defensar millor i, 
a més, vam establir el 2-0. Vam 
baixar la intensitat i ells van po-

sar-se dins del partit amb el 2-1. 
Van entrar els dubtes fins que 
vam sentenciar amb el 3-1 a poc 
del final”. Adrian Gonçalves, de la 
Sénia: “vam fer un bon partit, tot 
i el resultat final. No vam mar-
xar contents perquè necessitem 
els punts. Però des del principi 
vaig veure l’equip molt posat, 
amb idees clares. Amb el 0-0 ja 
vam tenir ocasions. Vam rebre 
el gol però vam seguir igual. A 
la represa, ens vam posar dins 
del partit i amb el 2-1 vam cre-
ar ocasions per empatar. No 
obstant, arran d’un un saque de 
banda ens van fer el 3-1. L’acti-
tud va ser bona i sóc optimista 
de que si seguim en esta línia 
sortirem d’on estem”.

Móra la Nova-Camarles (1-1)
Ambrós Segura, tècnic del 
Móra la Nova: “va ser un par-
tit complicat davant d’un rival 
que d’entrada esperava el nos-
tre error i a partir d’allí buscava 
fer-nos mal en transicions ràpi-
des. En una d’elles ens van fer 
el 0-1. Natros vam estar un xic 
insegurs en la sortida de pilota 
i no trobàvem la manera de su-
perar el seu bloc mig baix. Vam 
continuar intentant-ho. Tot i 
que ens va costar, arran d’una 
bona jugada, una centrada de 
Marc la va rematar Agustí fent 
l’empat. A la segona meitat vam 
tenir un penal a favor que cas 
de transformar-lo ens hagués 
donat tranquil.litat. No va ser 
així i vam seguir picant pedra. 
Ells van tenir les seues possibili-
tats, atacant els espais, i natros, 
a banda del penal,  vam gene-
rar-ne de clares. Al final, empat 
que no agrada a ningú. Hem de 
seguir sumant per estar a prop 

de la quarta plaça i, en gene-
ral, per tenir el màxim nombre 
de punts”. Carlos Gilabert, del 
Camarles: “a la primera meitat 
natros vam estar millor, entrant 
bé al partit, generant ocasions. 
I al minut 9 vam fer el 0-1. Vam 
tenir el partit controlat davant 
d’un equip que volia jugar la 
pilota però a qui li costava per 
la pressió que  vam fer. No obs-
tant, en la seua primera ocasió, 
arran d’una errada de marcatge 
nostra, Agustí va marcar l’1-1. A 
la represa ells van fer el camp 
més ample. I van disposar d’un 
penal.  El 2-1 hagués pogut 
canviar la dinàmica del partit. 
Amb l’1-1, natros vam seguir 
igual.  Ells van tenir una ocasió 
que va traure Aitor amb els peus 
i natros vam generar les nostres, 
clares. Al final 1-1. Malgrat les 
ocasions que vam generar po-
dem donar-ho com un resultat 
just”.

El R-Bítem perdona i el Cata 
acaba guanyant (2-1)
Partit marcat pel fort vent. El Ca-
talònia el va tenir en contra a la 
primera meitat. El jove jesusenc 
Bayerri va fer l’1-0. El R-Bítem, a 
la represa, amb el vent en con-
tra, va ser dominador  i al 75 
Emili va empatar. Amb l’1-1 el 
Bítem va perdonar. De l’1-2 es 
va passar, al final, al 2-1 obra del 
pichichi del Cata, Aleix. En aque-
lla fase el porter local va poder 
veure la vermella per una falta 
fora de l’àrea. L’arbitre va mostra 
la groga. Pau Alegria, mister del 
Catalònia: “han hagut dies que 
el futbol no fou just amb natros i 
en esta ocasió no va ser just amb 
el Bítem que va merèixer una al-
tre resultat. A la represa el Bitem 
ens va passar per damunt però a 
darrera hora un gol d’Aleix ens 

va donar la victòria. Dels últims 
sis punts n’hem tret 4 i és impor-
tant per nosaltres fer-nos forts a 
casa”. Panadero i Sosa van debu-
tar amb el Cata. Subí, mister del 
R Bítem: “penso que que vam 
ser superiors al Catalònia. Però 
ells van crear una ocasió a l’inici 
i una al final i van fer els gols. A 
la primera meitat amb el vent a 
favor, ens va costar, tot i que ja 
vam acabar apretant. A la represa 
vam estar millor i vam empatar, 
tenint les ocasions més clares, 
amb una acció que era expulsió 
al seu porter. Ara la dinàmica és 
esta. De l’1-2 vam passar al 2-1. 
Felicitar els jugadors, estem en-
trenant bé i portem una bona lí-
nia de joc però els resultats no 
surten. Continuarem treballant”.

El Tortosa frena el líder 
Ulldecona (4-2)
El Tortosa necessitava el tri-
omf contra el líder Ulldecona i 
va aconseguir-lo, mostrant una 
versió de joc que, principalment 
al primer temps, li va permetre 
encarrilar el triomf amb fluidesa i 
ritme amb pilota. Jordi Fabregat, 
tècnic del Tortosa: “vam jugar 
una bona primera part. No vam 
deixar fer a  l’Ulldecona tran-
sicions ofensives i, a més,  vam 
tenir eficàcia, amb un joc prou 
fluid que ens va donar l’avan-
tatge amb el 3-1 al descans. A 
la represa, en una contra vam 
fer el 4-1 però el partit no va es-
tar decidit fins el final. Ja en el 
darrer tram ja es va jugar menys, 
quan es va mirar el resultat més 
que el joc i el partit es va travar. 
Natros necessitàvem la victò-
ria i el que volíem, amb futbol i 
gols, era guanyar a l’Ulldecona, 
intentant apropar-nos a ells a la 

taula. No va haver-hi cap motiu 
més. Una derrota ens despen-
java i la premisa era lluitar cada 
pilota per poder vèncer en la pri-
mera de les nou finals que ens 
queden”. Capera, de l’Ulldeco-
na: “sabíem que seria un partit 
complicat perquè el Tortosa ens 
tenia moltes ganes. Ells amb pi-
lota són bons, amb jugadors de 
qualitat, que desdoblen molt bé 
per bandes i a la primera meitat 
ens van fer mal, a més van cór-
rer més que natros. A la segona, 
amb el 3 -1 vam igualar el partit. 
Però, quan millor estàvem, una 
contra local va suposar el 4-1. 
Vam seguir insistint per buscar el 
tercer gol pel tema del golavera-
ge. Però no va poder ser. Algun 
dia havia d’arribar la derrota i ara 
el que hem de fer és recupe-
rar-nos, passar pàgina de situa-
cions que van passar i seguir”. 

SUSPÉS 
EL PARTIT 
AMPOLLA-EBRE 
ESCOLA

El partit Ampolla-Ebre Escola es 
va suspendre. El germà de Josep 
Balart, mister de l’Ebre, va haver 
de ser traslladat a un centre clí-
nic de Barcelona i fou operat 
d’urgència el dissabte.  Va so-
frir una crisi cardio vascular, de 

forma sobtada. L’Ampolla va 
acceptar el plantejament que 
va fer l’equip tortosí d’ajornar 
la confrontació per l’afectació 
que la situació va comportar a 
l’equip i al club en general. 
La darrera hora és que Quique 
Balart, germà del mister, està 
en observació i que continua 
l’evolució després de l’ensurt 
viscut, estant més estable. Des 
d’aquesta línies, el màxim su-
port per a Quique, perquè es 
pugue recuperar aviat, i també 
a la família.

DEBAT OBERT 
SOBRE ELS 
PLAY-OFF 
DE SEGONA 
CATALANA

Els darrers dies, una vegada 
ha començat la segona volta 
de la primera fase, a Segona 
Catalana, s’ha obert un debat 
pel fet que es mantinguin els 
punts per a la segona part de 

la temporada. Hi ha que pen-
sen que hauria de ser una lliga 
nova (com any passat) i d’altres 
que creuen que és normal que 
es conserven els punts. En tot 
cas, la normativa se sabia des 
de l’estiu. És cert que amb el 
nou format, hi haurà equips, 
tant al play off d’ascens com al 
del descens, que a les poques 
jornades poden estar sense 
opcions ni d’una cosa ni de l’al-
tra pels punts de distància que 
tindran ja a l’inici de la segona 
fase amb altres rivals.

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

28
16
17
25
15
13
15
13
11
5

12
8
9
17
16
13
15
19
28
21

23
23
19
17
16
13
11
11
3
2
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1. Canonja
2. Pobla
3. Roda
4. J i Maria
5. Morell
6. Vendrell
7. Salou
8. Riudoms
9. Arboç
10. Viaseca

24
19
14
16
13
7
13
13
16
12

6
8
15
22
12
14
21
14
19
16

26
19
16
15
14
10
11
10
10
6

6 a. 10a jorn        GF       GC     PNTS
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GANDESA, 4
MASDENVERGE, 1
Ivan Romeu, mister del Gandesa: 
“va ser un partit en el que vam 
haver de treballar molt. Vam en-
trar molt bé marcant aviat, tenint 
uns minuts molt bons, disposant 
de paciència en la circulació de 
pilota i creant diverses possi-
bilitats, davant d’un rival que va 
jugar avançat. Però poc a poc el 
partit es va igualar, trobant ells 
cada cop més a Cristian, acon-
seguint l’empat que va ser just al 
descans per com va anar la pri-
mera meitat. A la segona penso 
que vam ser dominadors. Però 
fins que vam fer el 2-1, ells van 
tenir diverses contres. Una vega-
da vam marcar el 2-1 vam domi-
nar i vam generar ocasions i crec 
que al final el resultat fou just”. 
Cristian, del Masdenverge: “a 
la primera meitat vam estar bé, 
vam pressionar més amunt i, tot i 
que al principi va costar, ens vam 
refer una vegada ens van marcar 
aviat l’1-0. L’equip va tenir caràc-
ter i consistència, sortint bé a la 
contra, generant varies ocasions, 
amb un penal no xiulat (també 
en va haver un a la nostra àrea, 
no xiulat). Vam fer mal  buscant 
les esquenes dels laterals i Cris-
tian va assolir l’empat. L’equip 
va fer un gran desgast i això ens 
va poder passar factura. A la re-
presa, vam aguantar bé i Àlex va 
tenir una gran ocasió. Amb els 
minuts ells van jugar més a pop 
de l’àrea nostra i ens van fer el 
2-1. Ja ens va costar més trobar 
espais. I ells van marcar el 3-1 
que ens va fer mal i el partit ja 
va trencar-se. Al final, ells amb 
molta més possessió, van mar-
car el 4-1. Vam fer uns 60 mi-
nuts bons, contrarrestant el seu 
joc, però després i ells es van im-
posar. Dir també que dona goig 
veure jugar el Gandesa. Natros 
vam estar bé i vam jugar posats 
durant molts minuts però no va 
ser suficient per poder puntuar. 
Anem pel bon camí i hem de se-
guir treballant”. 

BENISSANET, 2
AMPOSTA, 4
L’Amposta va guanyar al camp 
del Benissanet. L’equip ampostí, 
d’entrada, a la primera meitat, va 
ser dominador, davant d’un Be-
nissanet, més replegat. Les ad-
versitats dels locals, amb baixes, 
es van incrementar quan ja als 
15 minuts van haver de fer dos 
canvis. L’Amposta es va avançar 
amb un gol del debutant Ferre-
res. Amb el 0-1, va disposar d’al-
tres possibilitats, jugant a camp 
contrari i trepitjant l’àrea rival. 

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

20
18
10
23
15
18
11
18
25
16
11
10
10
4
10
7

6
4
6
10
10
13
10
18
14
11
12
15
18
19
26
34

21
17
17
15
13
12
12
12
11
11
10
6
6
4
4
4
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TORTOSA B, 2
J I MARIA B, 0
Òscar Rumense, del Tortosa B: 
“va ser un  partit influenciat pel 
vent amb dos cares. La prime-
ra meitat, amb el vent a favor, 
vam dominar i vam jugar a camp 
contrari, tenint control del joc i 
la possessió. En cinc minuts vam 
fer dos gols que van fer justícia al 
que s’estava veient. A la represa, 
natros no ens vam adaptar en 
contra vent. Ells es van fer forts i 
ens van tancar a l’àrea. Natros no 
vam saber com imposar el nos-
tre joc. No és excusa però el vent 
va influir. Ells van tenir les seues 
opcions, però no van poder en-
trar en el partit. Victòria treballa-
da i 3 punts importants després 
de les dues derrotes”. 
Des de la UD Jesús i Maria: “partit 
marcat pel vent. La primera part 
fou dominada per l’equip local. 
A natros ens va costar entrar al 
partit i fruit d’això va arribar l’1-
0 amb una centrada enverinada 
que el vent va fer que la pilota 
entrés dins la porteria. La jugada 
següent l’equip tortosí aprofitava 
una mala sortida de pilota nostra 
per fer el 2-0 definitiu. Tot i això, 
vam fer alguna contra amb  pe-
rill per reduir distàncies al mar-
cador. A la segona part, canvi de 
rols. Vam embotellar al Tortosa B 
a la porteria però la manca d’en-
cert i les aturades del porter van 
fer que el marcador no és mo-
gués gens ni mica”.

na d’un córner que va produir-se 
després d’una bona combina-
ció, vam marcar els gols. Pen-
so que vam estar molt bé i que 
mereixíem la victòria. Felicitar a 
l’àrbitre que va controlar en tot 
moment el partit. Tots podem 
cometre errors però la línia que 
va portar va ser correcta pels 
dos equips. 3 punts importants i 
a seguir”. Aleix Samper ha tornat 
al Santa que també incorpora a 
Àngel Hernández (Rapitenca B). 
Ivan Vallés està lesionat. Ruben 
Viudez, del Corbera: “partit amb 
dos parts molt diferenciades. 
Honestament crec que a la pri-
mera part vam estar millor que el 
Santa, tenint oportunitat d’avan-
çar-nos al marcador amb remats 
de Kike i de David, estant ben 
ferms defensivament. A la sego-
na part el Santa Bàrbara va fer un 
pas avant i va ser dominador del 
joc. Vam encaixar l’1-0 amb una 
jugada que vam ser molt novells 
i no vam tenir la picardia d’atu-
rar la incorporació per banda 
del Santa. Vam fer canvis i es va 
notar, vam jugar més la pilota, 
tenint alguna ocasió que altra. I 
ja a les acaballes del partit, arran 
primer en una errada del nostre 
porter i després arran d’una fal-
ta de marcatge vam rebre el 2-0 
definitiu. Estem en una dinàmi-
ca molt negativa i hem perdut el 
camí del gol però confio amb la  
plantilla i estic segur que aques-
ta dinàmica la capgirarem. És 
qüestió de que ens surti un bon 
partit i a partir d’aquí tot canviarà. 
Mentrestant a seguir treballant i 
a rectificar les coses que no es 
fan tan bé”. 

en pilota controlada des de l’inici 
però no trobava les passades in-
teriors per una bona organitza-
ció i intensitat defensiva del Flix. 
L’equip va estar molt ben situat. 
Natros feiem més sensació de 
perill però, en el moments en 
els que la Ràpita estava millor, 
al 35’ de la primera, es va xiular 
un penal. Marc Andreu va fer una 
gran parada. Al minut 43, arran 
d’una bona sortida per banda 
dreta, Carlitos després de com-
binar amb Christian, va fer l’1 a 
0 per anar al descans amb con-
fiança. La segona part va seguir 
igual que la primera; la Rapiten-
ca sense generar perill i natros, 
amb una sortida ràpida per ban-
da, vam fer el segon gol, obra 
Christian després d’una gran ju-
gada d’Aleix. La Rapitenca es va 
estirar amb el 2-0 però natros 
vam estar ferms en defensa. Un 
gol en pròpia porteria va posar 
més emoció al partit i vam patir 
fins al final. Un xut de la Ràpita 
va fregar el pal però natros vam 
tenir 3 contraatacs clars per po-
sar el tercer al marcador i anar 
tranquils. Bon partit a la Vento-
nella, d’aquells que fan afició”. 
Francesc Calduch, de la Rapi-
tenca: “va ser un partit d’empat. 
Vam fallar un penal amb el 0-0 
que ho hagués canviat tot. Du-
rant la primera mitja hora no va 
passar res, molt migcampisme i 
poques arribades a les àrees. So-
bre la mitja hora vam tenir una 
mica més de protagonisme i al-
guna ocasió, amb el penal. Ells 
també van tenir-ne alguna, i van 
marcar l’1-0. A la segona meitat 
vam estar bé i vam  generar oca-
sions, fent un pas avant. No vam 
materialitzar i ells ens van fer el 
2-0 després d’una jugada per 
banda dreta. Vam reaccionar bé, 
sent dominadors. Vam fer un pal 
i va arribar el 2-1. Vam pressio-
nar fins el final, podent empatar. 
Per a mi, el més just hagués estat 
un empat o fins i tot una victòria 
nostra. Llàstima no haver tret un 
punt que mereixíem davant d’un 
Flix que és un bon equip, fort a 
casa”. 

El Benissanet, amb els minuts, 
va igualar el partit fent sensació 
de perill en alguna acció a pilota 
aturada. A la represa, aviat, Nico 
va aprofitar una pilota a l’espai i 
va marcar el 0-2. Poc després, 
Ferreres va establir el 0-3 a la 
sortida d’un córner. L’Ampos-
ta va reclamar dos penals, un 
per part. El Benissanet va recla-
mar-ne un a la represa. 
Amb els minuts, al segon temps, 
els locals van soltar-se i Ignasi 
va fer un golàs amb una centra-
da-xut. Per l’Amposta fou clau 
marcar poc després l’1-4, quan 
el Benissanet estava més abocat. 
Arran d’un llançament de banda, 
Nico va marcar l’1-4. Però els lo-
cals van posar coratge, van abo-
car-se i Joaquim va fer el 2-4. En 
els darrers minuts, el Benissanet 
va tenir 3 ocasions per poder 
ajustar el marcador i fer patir 
més a l’Amposta. 

cans. Van haver arribades con-
tinues a les àrees. A la segona 
meitat vam fer una modificació 
en el sistema. El partit va seguir 
obert. Natros vam marcar el 3-2 
i ja al final un centre-xut va sor-
prendre i va ser el 3-3.  Encara 
els dos equips vam tenir alguna 
possibilitat més. Partits que agra-
den als aficionats, potser no tan 
als tècnics. Seguim sumant i això 
és important”. Miquel Campos, 
cap de premsa del Roquetenc: 
“partit trepidant i amb grans 
gols. Natros vam començar bé, 
generant opcions i fent el 0-1. 
Vam fer també dos pals. Però 
el partit es va igualar arran del 
gol de l’empat local. I abans del 
descans, el Godall va marcar el 
2-1, empatant Morales en afegit, 
un gol que va fer justícia. A la re-
presa, vam seguir i Joel va esta-
vellar una pilota al pal (el quart). 
El partit estava obert i el Godall 
va establir el 3-2. Ja va ser com-
plicat perquè van haver-hi inter-
rupcions però en afegit, Mora-
les, completava el hat tric amb 
el 3-3, un premi merescut per a 
l’equip”. 

FLIX, 2
RAPITENCA B, 1
Albert Saltor, mister del Flix: 
“partit igualat i molt disputat fins 
al final. La Rapitenca volia sortir 

S BÀRBARA, 2
CORBERA, 0
Jefrey Callau, del Santa Bàrbara: 
“va ser un partit que vam portar la 
iniciativa del joc en tot moment, 
vam tenir més oportunitats, ja a 
la primera meitat, i penso que si 
arribem al descans amb un 2 ó 3 
a zero no hagués passat res. Però 
no vam materialitzar les arribades. 
I cal dir que al final de la prime-
ra meitat, un error nostre ens va 
poder costar el 0-1, que hagués 
canviat la dinàmica del partit.  A 
la represa vam tenir convicció i 
en dues bones jugades, la sego-

GODALL, 3
ROQUETENC, 3
Juanjo Agustin, del Godall: “va 
ser un partit molt intens i igualat. 
A la primera meitat van haver al-
ternatives. El Roquetenc va tenir 
les ocasions més clares a pilota 
aturada. Vam rebre el 0-1, arran 
d’una badada defensiva. Vam 
reaccionar, remuntant. Però ells 
van empatar poc abans del des-

PERELLÓ, 1
XERTA, 1
Josep Boyer, del Perelló: “pri-
mera part dominada per natros, 
jugant contra vent. El Xerta no 
va fer cap arribada. Natros vam 
tenir dos o tres ocasions clares. 
A la represa, a favor de vent, el 
domini es va intensificar. Vam fer 
un travesser i un pal. I el premi va 
arribar amb un tret d’Adri Man-
zanedo. La veritat és que el Xerta 
no va crear perill fins que, arran 
d’una falta, la pilota va tocar a la 
tanca i es va desviar la direcció. 
Amb l’1-1 el partit es va trencar 
i s’hagués pogut decantar pels 
dos costats. En general, vam mi-
llorar en el joc, davant d’un Xerta 
que té idees clares i que és un 
equip en el que tots els jugadors 
lluiten. I van trobar el seu premi”. 
Des del FC Xerta s’opinava que 
“partit complicat a causa del fort 
vent. Primera part molt disputa-
da sense un dominador clar. Els 
dos conjunts vam tenir opcions 
encara que el rival va estar una 
mica més a prop del gol. Els mi-
nuts posteriors al descans ens 
vam estirar una mica avançant lí-
nies. Però fou el Perelló qui apro-
fitant una estona de fort vent a 
favor ens posava amb dificultats 
amb xuts llunyans, en un d’ells va 
marcar el gol. Vam refer-nos a 
les dificultats i en el tram final del 
partit vam generar molt de perill, 
empatant i tenint força opcions 
per poder endur-nos la victòria. 
Però analitzant tot el partit el re-
sultat possiblement fou just. Su-
mem fora que mai és fàcil”.
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TEIXIDÓ O POCHETTINO

EQUIP DE LA JORNADA

· A la Ràpita, aquesta tempora-
da, destaquen els espectadors 
que van a la Devesa: 873 diu-
menge. Superen la mitjana de 
Segona RFEF. Una idea bona de 
màrqueting: al camp han posat 
una parada de pollastres a l’ast 
i la gent després del partit se 
l’emporta i dinar resolt.
· Hi ha un directiu que com que 
no té money per anar al psicò-
leg ha decidit de dimecres a di-
vendres no parlar res de Futbol. 
Dejuni total.
· Arriba el mundial i gairebé tota 
la premsa no esportiva, El País, 
El Periódico o El Mundo han 
eliminat les classificacions de 
les categories que van per baix 
de la primera divisió, el lector 
no els importa.
· Jo sé el lloc que quedarà 
l’Amposta i li vaig dir a Serra-
no i ho desvetllaré al final de la 
Temporada. Fins llavors, secret 
total.

· Com fan moltes directives de 
Primera divisió abans dels par-
tits, invitació ebrenca després 
del partit Aldeana-La Sénia, els 
expresidents aldeans Pedro Uria 
i Fortunato van menjar amb el 
president Pau i el vicepresident 
Boro, de la Sénia. Molt bona 
gent tots 4. L’amistat està per 
sobre de qualsevol resultat.
· Només té 54 anys i juga a la 
Cava B, es diu Fletxa i lluita cada 
pilota al màxim. Tot un exemple 
per a generacions actuals.
· Un jugador de molt nivell va 
fitxar per un equip i no hi havia 
feeling amb el mister: “M’heu de 
tractar diferent, sóc un jugador 
top”. I li van dir, la porta la tens 
oberta i li van donar la baixa.
· Un jugador es recupera de les 
lesions al mar, la sal del mar és 
molt curativa.
· Enric Rovira, del primer equip 
de la Rapitenca, ha passat al filial 
i tenia una oferta per jugar amb 
l’Aldeana. Se’n volia anar perquè  
ara es queda.

TOP SECRET
· El Tortosa va guanyar el líder, Ull-

decona, i vaig dir que farà una gran 

segona volta, deu jugadors han 

marcat. Aquesta setmana el tercer i 

quart gol són de manual de futbol. 

Al Tortosa li ha tocat la loteria tenint 

Jordi Fabregat.

· Gran arbitratge d’Andrea Coca a 

Benissanet. Per què només hi ha 

una noia àrbitre a 2a catalana i no-

més 4 a la tercera catalana? I de les 

terres de l’ebre, ni una. Andrea Tena 

és ajudant a la 3a RFEF i assistent a la 

segona divisió nacional de futbol fe-

mení. Per què no hi ha més arbitres? 

Per què no les promocionen més?.

· Des de Santa Bàrbara aquesta set-

mana han felicitat a l’àrbitre per la 

gran actuació. No és habitual que 

es destaqui a l’àrbitre. S’hauria de 

fer més.

· El Camarles va començar mala-

ment, primers 5 partits només una 

victòria. I ara porta només una der-

rota en les últimes cinc jornades. 

LA JORNADA Normal, l’equip era molt nou i Carlos 

Gilabert, picant pedra, ja està aconse-

guint resultats.

· La Rapitenca, darrers sis partits no-

més una derrota i contra el líder i per 

la mínima. Pot arribar en breu un altre 

fitxatge top. Oribe podrà jugar en tres 

setmanes.

· Més pólvora per al Gandesa, va tornar 

Saumell, el noi de Beseit, jo jugava de 

petit amb el seu pare en aquest poble 

tan majestuós. Als 8 anys me’n vaig 

anar a La Sénia i als 25 a Madrid. El seu 

pare va a tots els partits.

· La setmana van entrenar-se amb 

l’Ulldecona Aleix i l’Oriol Romeu del 

Girona. Com diu el mister Capera “són 

tan bons que el president no els vol 

fitxar...”.

· Dos gols de Nico i dos de Ferreres 

aquesta setmana amb l’Amposta que 

ara té més gol. Serrano té artilleria. I 

jugadors top com Quim Cardona o 

Becerra a la banqueta.

· El jugador Yatma (Rapitenca) torna a 

La Cava. Important reforç, ja va estar fa 

tres temporades.

· Segona catalana: compte a la dada, 

a la segona fase compten els punts 

de la primera. Per a mi és una ca-

cicada: si un equip té pocs punts ja 

està gairebé liquidat. També és cert 

que tots ho sabíem que seria així. 

· Solament queden 2 equips imba-

tuts, Pinell, i La Cava.

· Ivan Vidal (Jesús i Maria) ha fitxat 

amb l’Ametlla que aposta per apun-

talar la plantilla amb un reforç de 

categoria superior. 

· Diumenge es van enfrontar nova-

ment els germans Iniesta. Àlex a la 

porteria del Gandesa i Dani, capità 

del Masdenverge. 

· El Pinell segueix ferm, amb la victò-

ria a la Fatarella. El mister fatarellenc, 

Xavi Solé, va estar dimarts a Minut 91 

i va informar que “la rostida de des-

prés del partit vam fer-la igual”.

· Ho vaig avisar la setmana passada, 

cauria un altre entrenador: ‘Coco’, 

gran persona que estava sentenciat 

fa setmanes. El nou mister és Jordi 

López, que ha entrenat equips de 

Lleida. 

ENTRENADOR DE LA JORNADA: CARLOS GILABERT (CAMARLES)

LA PORTADA DE LA SETMANA

JO
AQ

U
IN
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EL

M
A

CRACS EBRENCS: JUGADORS DEBUTANTS

Joan Comes (Camarles) Emma (Ametlla) Roman (Móra Nova) Pau Meca (Aldeana) Joel Pepió (la Sénia)

A la Gala del dia de l’entrenador vaig demanar al 

noi de Benifallet, Pau Folqué, que es fes una foto 

amb Pochettino. Pau treballa a la Federació, al 

Gabinet de Comunicació de Presidència. El conec 

des de fa 15 anys, és com un fill. 

Teixidó no va voler anar a la gala a recollir el seu 

trofeu. Però Miquel Piñol el va fer anar a la seu 

de Tortosa a recollir-lo. 

Fa 14 anys. Pau i jo tenim una frustració al no 

haver-nos fet una foto amb Shakira. Estava 

tot programat fa anys a Madrid però va arribar 

Piqué i ens va traure la il·lusió.

LA FRASE DE LA SETMANA:
JOSEP GOMBAU: 

“A LA VIDA, VISTA LLARGA ,
PAS CURT I MALA LLET”

ALEXIS
(M Nova)

PERE MARTÍNEZ
(Flix)

AURÉ
(Aldeana)

ROGER TURCH
(Tortosa B)

JOEL ROIG
(Roquetenc)

ION
(Tortosa)

ROBERT
(J i Maria)

BERANUY
(Camarles) 

FERRERES
(Amposta) 

BAYERRI
(Catalònia)

ALEIX ROYO
(Godall)

ERIC MURIA
(Aldeana) 

EDGAR
(Rapitenca)
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4A CATALANA

FATARELLA, 1
PINELL, 4
El derbi terraltí va ser per al líder.  
Partit igualat d’entrada però que 
el Pinell va decantar al seu favor. 
Un penal fou el 0-1. L’afició i ju-
gadors locals van protestar que 
havien hagut mans del jugador 
visitant  en l’acció anterior. El 
Pinell, amb el 0-1, es va fer amb 
el control del joc i va ampliar 
l’avantatge. Van haver protestes 
de si el llançament de banda que 
va precedir la jugada del 0-2 era 
favorable als locals. 
Poc després, el líder, amb molta 
pegada, va guanyar bé l’esquena 
i va establir el 0-3. Jugada tam-
bé protestada per fora de joc. A 
la represa, el partit va igualar-se. 
La Fata va fer un pas avant i va 
pressionar més amunt. Així va 
marcar l’1-3. Però quan l’equip 
local podia reaccionar, una con-
tra letal dels pinellans la va cul-
minar, afussellant l’1-4 que ja va 
sentenciar. El Pinell, que encara 
no ha perdut, va mostrar la soli-
desa com a líder sent un equip 
compacte i contundent a les 
àrees. Un gran equip. La Fatare-
lla va refer-se a la represa però 
no va poder entrar en el partit.

LA CAVA B, 3
GANDESA B, 3
Ramon Cruelles, tècnic de la 
Cava B: “partit en què vam fer la 
millor primera part de la tempo-
rada, al descans vam arribar amb 
el 2-0.  Vam poder comptar amb 
jugadors del primer equip. Tam-
bé hem recuperat gent i hem 
fet incorporacions. A la represa, 
no vam sortir bé. Vam perdre el 
rigor tàctic i el Gandesa va em-
patar aviat. Vam fer canvis de 
posicions que van anar bé i vam 
avançar-nos amb el 3-2. En els 
darrers minuts, ens vam preci-
pitar, no vam saber jugar amb 
el marcador a favor i ens va fal-
tar donar calma al joc. Ens van 
empatar i al final opcions per als 
dos. Gran partit contra un rival 
capdavanter a la categoria. A 
seguir en aquesta línia, i més ara 
en partits amb rivals de la zona 
mitjana de la taula que marcaran 
on podem estar”.  Sergi Vidal, del 
Gandesa B: “sabíem que seria 
un partit complicat, i més per-
què va estar marcat pel vent. La 
primera meitat va ser d’ells, amb 
el 2-0, tot i que . Vam fallar un 
penal i vam tenir una altra oca-
sió. A la represa vam reaccionar 
i vam empatar. Ells ens van fer 
el 3-2 però natros vam restablir 
l’empat. Partit marcat pel vent. 
Estic més content, tot i perdre, 
de l’actitud i el joc de la jornada 
abans contra el Catalònia”. 

Andreu Cano, de l’Amposta B: 
“sabíem que no seria fàcil i més 
amb el vent, que va condicio-
nar. El Tivenys em va agradar, 
amb proposta valenta, pressi-
onat dalt. Per això a natros ens 
va costar, tot i avançar-nos amb 
l’1-0. Però a la sortida d’un cór-
ner, en una segona jugada, ens 
van empatar. Malgrat tot, abans 
del descans vam posar-nos amb 
el 2-1. Ens va donar tranquil.litat, 
perquè estàvem precipitats en la 
culminació de les ocasions. A la 
represa, amb el vent en contra, 
vam parlar de que havíem de 
combinar amb passades curtes. 
A partir d’allí, vam fer una sego-
na part molt bona. Ells poques 
opcions i natros vam tenir més 
espais i vam sentenciar amb dos 
gols, podent-ne fer algun més. 
Molt content de la segona part. 
L’equip va canviar el xip. Lamen-
tar que estem de pega amb més 
lesionats. Tot i això estem com-
petint força bé”. 
David Montardit, president del 
Tivenys: “partit que, tot i el re-
sultat, l’equip va saber competir 
contra un rival que no és de la 
nostra lliga. Vam tenir el vent en 
contra a la primera meitat però 
ens vam adaptar, pressionant 
ben amunt, dificultant-los la 
sortida de pilota. Vam igualar el 
marcador i vam estar ben posats 
en el partit. La llàstima fou que a 
poc del descans ens van marcar 
el 2-1. A la segona part, sense res 
a perdre, vam sortir a per totes 
però ells al quart d’hora van fer 
el 3-1 que ens va obligar a assu-
mir riscos en busca d’un gol que 
ens tornés a posar dins del partit. 
Gol que, tot i intentar-ho, no va 
arribar i que si que va fer l’equip 
local als últims minuts sense ja 
temps de reacció per part nos-
tra. Tercera derrota consecutiva 
(les 3 fora de casa) però la imat-
ge de l’equip demostra que po-
dem competir contra qualsevol. 
No obstant, la contundència a 
les àrees es paga cara”.

Des del CD Alcanar: “vam sor-
tir ben posats al terreny de joc i 
tenint les idees clares. La prime-
ra part va ser de domini local i 
amb moments de bon joc; fruit 
d’això vam disposar de diverses 
ocasions per obrir el marcador. 
Adrià Valsells, al minut 12, amb 
una vaselina de quasi el mig del 
camp, va sorprendre el porter 
i va aconseguir avançar l’Alca-
nar, un autèntic golàs!. L’inici 
de la segona part va continu-
ar sent de domini local i es van 
disposar d’ocasions per ampliar 
el marcador. Ruben Cabrera en 
dues ràpides combinacions va 

AMPOSTA B, 4
TIVENYS, 1

ampliar l’avantatge fins a establir 
el 3-0. Malauradament, el partit 
es va haver d’aturar al minut 65 
per la lesió de Jordi Macià, que 
va requerir l’assistència de l’am-
bulància dins del terreny de joc. 
El partit va estar aturat uns 20 
minuts i a partir d’aquell moment 
va començar un nou partit. El 
Jesús i Maria va aprofitar un er-
ror defensiu de l’Alcanar, que fins 
llavors estava fent un partit excel-
lent, i va marcar el 3-1. Van en-
trar nervis a l’Alcanar recordant 
altres jornades i al minut 77, es va 
posar el 3-2 al marcador, creant 
incertesa al resultat i nervis a la 
grada. Els últims minuts van ser 
de gran sofriment per conservar 
la victòria i, gràcies a dues atura-
des d’Isidre, es va poder mante-
nir el resultat fins al final. Victòria 
important i ara a lluitar per treure 
els 3 pròxims punts lluny de la 
Fanecada”. David Torres, tècnic 
del J i Maria C: “va ser un partit 
amb 60 minuts de domini de l’Al-
canar, quan va fer 3 gols i va tenir 
altres opcions clares. Natros vam 
tenir-ne alguna esporàdica però 
cal admetre que ells van ser do-
minadors. No obstant, la darrera 
mitja hora de la confrontació va 
ser nostra. Vam marcar dos gols 
i vam crear moltes ocasions per 
a poder empatar, i molt clares. 
Ells foren superiors durant 60 
minuts i natros durant 30. Con-
tent de la reacció de l’equip amb 
el 3-0, podent empatar. Satisfet 
de la manera que competim tot i 
que som un equip jove i que vam 
anar amb 12 jugadors”.

del partit vam marcar el 3-0 que 
va sentenciar. Molt content del 
treball de l’equip. El treball va 
sortint, tercera victòria seguida. 
Hem de seguir”. Des de l’Olim-
pic, s’informava que “va ser un 
mal partit per nosaltres, no vam 
entrar-hi mai dins i no vam po-
der competir en cap moment. 
Després de 4 o 5 partits en una 
bona dinàmica en aquest no 
vam estar a l’alçada”. L’Olimpic 
ha tingut la incorporació de Ga-
llego, del Benissanet.

millor, dins del possible pel vent, 
i van arribar més. Natros vam ju-
gar amb les línies massa separa-
des i així no podíem pressionar 
la seua sortida de pilota. Els gols 
van venir arran d’un parell de ju-
gades que van fer ells, el segon 
avançada la segona part. Res a 
dir del resultat. Penso que a na-
tros guanyar el partit contra el 
Tivenys ens va fer mal. Hem en-
trat en una dinàmica De Relaxa-
ció que no és bona i hem de tor-
nar a la que portàvem, de molt 
de treball. Intentarem tornar a 
competir els partits. Oblidar este 
últim, que va ser fluix per part 
nostra. Va estar marcat pel vent 
però això no és excusa. Els dos 
darrers partits no hem estat com 
deuríem”. Rafel de l’Aldeana: “va 
ser un partit marcat pel vent. A 
la primera meitat vam defen-
sar contra vent i això va dificul-
tar poder sortir mentre ells van 
apretar dalt. Malgrat això, l’equip 
va estar bé i va poder generar 
algunes opcions. Poc a poc el 
S Jaume va tenir més prota-
gonisme a camp contrari i així 
va generar dues ocasions, amb 
pilotes que van sortir a prop de 
la porteria, podent marcar l’1-0. 
Quan ja semblava que al des-
cans s’arribaria amb el 0-0, vam 
marcar el 0-1. Per la represa vam 
fer canvis, per aprofitar el vent 
a favor, i quan ells havien de fer 
un pas avant. El S Jaume va ser 
intens i va tenir les seues arriba-
des, amb dues ocasions amb un 
tret al pal i una altra ocasió que 
va traure el porter nostre. Estava 
més a prop l’empat que no pas 
una altra cosa. Amb els minuts 
ells van baixar i el partit va estar 
més controlat per part nostra, 
sentenciant amb el 0-2, estant 
ja més segurs darrere i generant, 
amb espais, alguna ocasió més. 
Vam tenir més encert natros. Fe-
licitar el San Jaume que serà un 
equip que farà parlar a la cate-
goria”.

ALCANAR, 3
J I MARIA C, 2

CATALÒNIA B, 3
OLIMPIC, 0 

Partit suspès pel fort vent. Tam-
bé es va ajornar la presentació 
de tots els equips caleros, que 
havia de tenir lloc dissabte. 

AMETLLA B
CAMARLES B

Dani Fernández, mister del Ca-
talònia B: “va ser un partit molt 
complet per part nostra, des del 
principi al final vam ser domina-
dors davant d’un rival complicat 
que, tot i estar minvat per les 
baixes, és competitiu. Vam dur 
la iniciativa i vam tenir paciència, 
fent una bona lectura del partit, 
sent protagonistes i sabent que 
fer amb la pilota. Ells ens van 
donar iniciativa i es van tancar 
en bloc baix, reduint espais inte-
riors i llavors vam buscar espais 
per banda, trobant l’home lliure, 
podent aprofundir i generar. No 
vam tenir moltes ocasions però 
vam ser eficaços a l’àrea rival, 
marcant Bonet dos gols. A partir 
de la mitja hora vam estar un xic 
indecisos i ells van trepitjar àrea 
contrària, en un parell d’ocasi-
ons, amb cert perill, per poder 
entrar en el partit. A la represa, 
no vam tenir tanta fluidesa en el 
joc però vam continuar sent do-
minadors. Vam esperar les nos-
tres oportunitats i a les acaballes 

SANT JAUME, 0
ALDEANA B, 2
Anton, mister del Sant Jaume: 
“va ser un partit condicionat pel 
vent que va dificultar el joc dels 
dos equips. Natros no ens vam 
adaptar ni a favor ni en contra. 
En contra potser vam estar una 
mica millor però tampoc massa. 
L’Aldeana ens va superar en tots 
els aspectes, principalment a la 
primera meitat, anant natros a 
favor de vent. No vam fer arri-
bades i ells van saber combinar 

Victor Sabaté va debutar com a 
mister del Ginestar. L’equip es 
va imposar en la visita a la Ga-
lera amb els gols de Gimeno (2), 
Marling (2) i Ignasi. Pau va fer els 
dos locals. D’este primer par-
tit, Víctor comentava que “vam 
començar amb el marcador en 
contra i amb precipitació. Però 
amb els minuts vam millorar i 
la veritat és que vaig veure un 
equip molt diferent al que jo 
veia fins ara, quan anava a veu-
re el Ginestar al camp. De veure 
que l’equip jugava a pilotades, 
vam passar, amb un divendres 
d’entrenament, a jugar la pilota 
buscant combinar. Ho vaig veu-
re molt bé. Vaig veure un equip 
totalment canviat, jugant ara a 
futbol. A part de la victòria, que 
era important després d’unes 
jornades sense aconseguir-la, 
em va agradar el Ginestar, ata-
cant i defensant en bloc i bus-
cant enllaçar el joc. Vaig acabar 
molt content pel bé que vam 
fer-ho. Hem de seguir en esta 
línia”.  

LA GALERA, 2
GINESTAR, 5

 www.mesebre.cat
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BY JOAQUIN CELMA

HANDBOL
Derrota contra un gran 

equip, l’Oar (18-31)

HANDBOL

Resultats dels equips del club.  
El sènior masculí va perdre 
en la seua visita a la pista del 
Molins (36-22). “Queda molt 
per fer i cada cop menys par-
tits per puntuar, s’ha d’afinar 
la punteria i per la resta a tre-
ballar en els entrenaments, 
si cal més fort del que s’està 
fent”.
El juvenil masculí va perdre 
a casa amb el líder invicte, el 
Mataró Negre (21-29).  
El juvenil femení va guanyar 
contra el Castelldefels (44-
23). Bon partit que servirà per 
agafar confiança de cara als 
últims partits de la primera 
fase.
El cadet masculí va vèncer el 
Polinyà per 33-27. 
L’infantil masculí va guanyar 
per la mínima a Cardedeu 
(27-28). 
I l’infantil femení va caure a 
casa contra l’Handbol Ribes 
per 28-36 en el segon partit 
de la segona volta de la lliga, 
de les noies dirigides per Ale-
xandra Albesa.

L’Handbol Amposta va perdre a 
casa, en jornada de presenta-
ció dels equips del club, contra 
l’Oar, segon classificat, rival que, 
ben segur, lluitarà per ascendir a 
Divisió d’Honor Or (18-31).
La primera meitat va ser iguala-
da amb empat a sis gols al minut 
vint donava esperança a l’equip 
del Montsià, amb una defensa 
contundent, replegant-se a les 
ràpides transicions i amb cer-
ta efectivitat ofensiva. Darrers 
minuts de la primera meitat 

donarien avantatge al conjunt 
entrenat per Carolina Carmo-
na, per arribar al descans amb 
el resultat de 10-13. A la represa 
el conjunt del Vallés Occidental 
va mostrar la seva millor versió, 
aconseguint un parcial de 0-5 al 
minut 35 del matx, que fou de-
terminant. El partit es va acabar 
de trencar quan el conjunt am-
postí es va quedar quatre minuts 
amb una jugadora menys. 
Ja cal pensar en el proper partit, 
demà a la Roca. 

Centre Esports 
Tortosa

Club Volei Roquetes: Súperlliga2, 
derrota contra el SP i SP (1-3)

** LLIGA CATALANA D’HAND-
BOL FEMENÍ. L’Handbol Ascó 
va perdre per la minima contra 
el Vilamajor (32-33). L’equip vi-
lamajorí va haver de patir molt 
per sumar els dos punts da-
vant un equip asconenc que a 
casa es creix molt i a falta de 
cinc minuts guanyava per 32-
33. Carla Martinez (10) per part 
local i Laura Delgado (9) per a 
les visitants van ser les màximes 
golejadores d’un partit molt 
emocionant.
**  1a LLIGA CATALANA SÈNIOR 
FEMENÍ.  L’HC Ampolla va pas-
sar per sobre del Lleida B gua-
nyant per 42 a 29. L’equip am-
pollero va fer una gran exhibició 
ofensiva i està en zona de fase 
d’ascens. Per la seua part, l’HC 
Perelló va perdre 26-33 contra 
el Cardedeu, equip que està en 
posicions de fase d’ascens. El 
partit es presentava complicat 
per les locals, ja que no van po-
der comptar amb dos jugadores 
importants per sanció a causa 
d’un conflicte arbitral a l’an-
terior jornada. La primera part 
va estar igualada i es va arribar 
al descans pràcticament amb 
empat. A la segona, les pèrdues 
es van accentuar i les visitants 
van aprofitar per posar-se per 
damunt al marcador.

El sènior masculí de Súperlliga 
2 va perdre 1-3 contra el Sant 
Pere i Sant pau en el derbi de 
la jornada (26-24, 22-25, 17-
25 i 23-25). Partit igualat i que 
va estar obert en el quart set 
quan es va poder ajustar i de-
cantar del costat local. No va 
ser així i els tarragonins van 
poder decidir. 
Altres resultats del cap de set-
mana passat: victòria de l’in-
fantil masculí (3-2) contra el 
Màgic Volei.  Triomf del cadet 
masculí blau (3-2) contra l’AE 
Sàndor Cornellà. Victòria del 

juvenil masculí (2-3) a la pista 
del Torredembarra. El sènior 
femení va vèncer (3-0) contra 
el Cabrils. Derrota del sènior 
masculí B contra el CV Sant-
martí (1-3). L’infantil femení 
Blau va perdre (3-0) a la pis-
ta del Salou. L’infantil femení 
Blanc va superar (3-0) l’Escola 
Elisabeth. Victòria del cadet 
masculí blanc (0-3) a la pista 
del Salou. Informar que Abelló 
Autotec una temporada més 
segueix patrocinant els equips 
sèniors masculí i femení. 
Nota i foto: CV Roquetes

** Segona divisió Futbol 11. 
7 jornada. 
Reus de Tota la Vida-Gandesa, 
1-5
Aldeana-Nàstic sus
** Lliga Ebre futbol-7. 8 jornada
Ampolla-Femení Alcanar 1-7
J i Maria-Tortosa 0-10
Olimpic-Arnes ajornat

Futbol femení
Campredó-La Plana 5-2 
Rapitenca-la Cava 0-6
Amposta-Perelló 0-10
La Cava B-Roquetenc 0-6
El Perelló i el Femení Alcanar 
són líders amb 21 punts, seg-
guits pel Roquetenc amb 19
** Juvenil Futbol 11 1a divisió
W Soccer-Terres de l’Ebre sus

Resultats de la 7a jornada: Santa Bàrbara descansava. Alca-
nar-Ametlla 2-1; Roquetenc-Perelló ajornat; Aldeana-Tortosa 
ajornat; Rapitenca-Amposta 1-1 i Vinaròs-Canareu 1-2. 

Veterans: cinquena jornada

Futbol Sala: partidàs a Roquetes
** LLIGA DIVISIÓ D’HONOR: El FS Roquetes va golejar el Linyo-
la (7-2)  i ara és líder amb els mateixos punts que el seu darrer 
rival. L’equip va passar per sobre el rival.   
** LLIGA 1A DIVISIÓ: al grup 6 A, el partit Nàstic-CE Futsal Tor-
tosa es va ajornar. L’Amposta va golejar el Tivissa per 10-0 i la 
Sénia va perdre per 9-5 a la pista de l’Alforja.  
Al grup 6B, l’Hostal Anton de Batea va golejar l’Aula Reus 10-3. 
El Flix va perdre per la mínima 3-2 al Morell i el Móra d’Ebre no 
va jugar per la retirada de la Pobla.
** LLIGA 2A DIVISIÓ: Grup 11: Amposta B-Roquetes B (4-2); 
Vilaseca-Ampolla (1-2); Miami-Alcanar 5-3; Catllar-Vinallop (6-
0); Ulldecona-Rapitenc (2-4). 
Grup 12: Riudecols-Ribaroja (5-4); Móra Nova-Guiamets (2-8); 
Miravet-Ascó (1-8); Aula Esports Reus-Inter Rasquera (10-4)

 Juvenil masculí del CV Roquetes.

Handbol Cursa del 
Pastisset a 
Benifallet

El passat diumenge es va ce-
lebrar la 11a edició de la Cursa 
del Pastisset a Benifallet. Una 
edició que venia amb moltes 
ganes després de dos anys 
d’inactivitat. La nova versió del 
pastisset ve remodelada per 
un canvi de junta, però amb la 
mateixa essència amb què es 
coneixia la cursa. Pau Lleixà fou 
el guanyador del recorregut ab-
solut que comptava amb 28 km 
i un desnivell de quasi 2000 me-
tres En la categoria femenina, el 
primer lloc se’l va endur Marta 
Paulino amb un. Lo Pastisset va 
comptar també amb recorregut 
Cadet, Juvenil i Junior, a més de 
les categories de marxa, (10 i 12 
km). La jornada va estar acom-
panyada en tot moment de di-
verses activitats dedicades als 
més petits del poble i va comp-
tar amb la presència del Pastisset
Solidar. La cursa va tancar el  
ebrenc. El 2 de desembre se ce-
lebrarà la cerimònia a Ulldecona. 
Els 2 guanyadors generals de les 
proves han estat Eduard Barrios i 
la benifalletenca Sandra Vidiella.

El fatarellenc Xavi Ortin casat 
a Santa Bàrbara i la ulldeco-
nenca Cèlia Callarisa Bel, han 
acabat en primera posició 
en la categoria absoluta 10K; 
un cop ha finalitzat el circuit 
de les “Running Series Terres 
de l’Ebre”. La Cursa del Vi de  
Gandesa ha estat la darrera. 
Ruth Martí i Àxel Zarranz han 
estat els guanyadors en la 
modalitat de cinc kilòmetres.
El 16 de desembre, a Jesús, 
al Pavelló Esportiu (20.30 ho-
res), tindrà lloc la Cloenda de 
la temporada.

Xavier Ortín i 
Cèlia Callarisa 

s’imposen 
en la general 

del Circuit 
Running 
Series de 

l’Ebre en 10 
kilòmetres
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MUTÀBAL

Ingredients: 
· 1 albergínia
1/2 gra d'all
10 ml de suc de llimona
¼ de cullerada de comí (opci-
onal)
15 g de tahini (crema de sè-
sam)
10 ml d'oli d'oliva
Sal i Pebre

Preparació:
Escaldar l'all en aigua bullent durant 

uns 15 segons. Coure l'albergínia al 

microones o al forn. Embolicar-la 

amb un eixugamà perquè s'esto-

vi i sigui més fàcil de pelar. Afegir 

l'all, la llimona, el comí, el tahini, l'oli 

d'oliva, la sal i el pebre. Triturar-ho 

tot amb la batedora fins a aconse-

guir una textura fina. Presentació 

Acompanyar-lo amb carn o peix i 

amb pa pita.

L'albergínia és originària de l'Índia. La introducció de l'albergínia a Europa 
es va produir durant l'edat mitjana a través dels comerciants àrabs de la 
península Ibèrica. L'albergínia conté potents antioxidants que ajuden a 

prevenir l'envelliment. Si s'aprofita la pell, aquesta conté substàncies que 
tenen la funció d'afavorir el buidatge de la vesícula biliar a l'intestí prim i així 

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

COMPRO
4x4, vehicles, 

tractors, 
maquinària..., 

No importa any
 ni estat

Màxima serietat
Pere

686979513

MARINA LA RÀPITA

ES LLOGA

Amarre 
8 metres

674 55 20 17
(Només WhatsApp)

I M M O B I L I À R I A

AMPOSTA 
Local a l’avinguda La Ràpita 

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

674 55 20 17.
ULLDECONA

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

977 25 27 27

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

principal. Façana 
acristalada. Totalment 

condicionat. Ideal per a 
qualsevol  activitat de 

cara al públic. 
977 25 27 27

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

lavabo amb dutxa 
reformat, habitació doble i 

hab individual.
674 55 20 17.

LA RÀPITA
Plaça d’aparcament 

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

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

Zona molt difícil d’aparcar 
a l’estiu.

 977 74 33 99

TREBALL

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

Interessats, enviar whatsapp al 617 702 159

· JARDINERIA
· TREBALLADORS/ES SOCIALS

· PSICÒLEGS/ES
· TERAPEUTES OCUPACIONALS

· METGES
· INFERMERS/ES

· GEROCULTORS/ES
· CONDUCTORS/ES

· EDUCADORS/ES SOCIALS
· FISIOTERAPEUTES
· RECEPCIONISTA

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

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Amb el Sol per la 
Casa XII et resultarà 
més fàcil accedir 
als teus temors per 
gestionar-los millor. 
A la feina algú parla 
de més i ho acabes 
sabent. Ignora la 
provocació.

aquari
21/01 al 19/02

Amb uns quants 
planetes per Casa 
XI, la planificació 
del futur és ara un 
dels teus objectius. 
També és un temps 
de fer nous amics o 
adherir-se a grups 
de persones afins.

sagitari
23/11 al 21/12

Per molts anys! El 
Sol entra al teu signe 
i si vens d'un pe-
ríode tens o apàtic, 
poden sorgir nous 
estímuls. Algú et 
vol imposar la seva 
autoritat i hauràs de 
fer-te valer.

escorpí
24/10 al 22/11

L'economia i la 
dieta demanen una 
revisió per millorar 
hàbits. Et mostres 
més tossut del que 
és habitual i podries 
tenir una picabaralla. 
T'anirà bé retirar-te a 
temps.

balança
24/09 al 23/10

El Sol entra a la 
Casa III i pot fer-te 
més conscient del 
que penses i de qui 
ets. Etapa de reafir-
mació personal. No 
vols imitar a ningú i 
apostes per ser més 
original.

àries
21/03 al 20/04

Amb el Sol transi-
tant per Casa IX et 
pots sentir entusias-
mat i amb ganes de 
viatjar. Compte fins 
a deu abans de pro-
nunciar-te en algun 
assumpte delicat 
per no vessar-la.

cranc
22/06 al 23/07

Amb la lluna creixent 
poden augmentar 
els ingressos. T'anirà 
bé estructurar millor 
el dia a dia per apro-
fitar el temps i evitar 
l'estrès. A la feina 
prens més protago-
nisme.

verge
24/08 al 23/09

La família demana la 
teva atenció. Potser 
tens diverses cele-
bracions o bé s'ha 
de resoldre un pro-
blema en comú. Vols 
fer canvis decoratius 
amb colors vibrants i 
més llum.

taure
21/04 al 21/05

El Sol per la Casa VIII 
obre un període de 
més reflexió i caute-
la. Bon moment per 
integrar experièn-
cies difícils. Amb la 
parella parleu de 
diners o recursos 
compartits.

peixos
20/02 al 20/03

Júpiter s'ha posat 
directe i pot portar 
alguna oportunitat 
que esperaves. Al 
sector professional 
es preveuen nove-
tats, però també 
alguna tensió que 
hauràs de resoldre.

lleó
24/07 al 23/08

Amb el Sol a Casa 
V pots tenir interès 
sentimental en més 
d'una persona i no 
et decidiràs fàcil-
ment. La creativitat 
o fer una activitat 
artística, t'ajudarà a 
desconnectar.

bessons
02/05 al 21/06

Si no tens presència 
professional a la xar-
xa, és bon moment 
per tenir la teva web 
i promocionar-te 
o bé obrir una 
botiga online. Una 
persona t'atrau i vols 
saber-ne més.

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

la nostra memòria,
lo nostre patrimoni

FLIX 
PROPIETAT DE BARCELONA!

4

La població de Jesús, 
antigament barri i 

pedania, era propietat de 
Tortosa, fins que l’any 1994 
se va constituir com a Entitat 
Municipal Descentralitzada. 

Del seu patrimoni actual, l’es-
glésia parroquial i les Torres 
composen una part important 
del patrimoni històric de l'EMD.
Fem un tomb per la història...
Els franciscans tenien un con-
vent a Tortosa a mitjans del se-
gle XIII, però alguns dels seus 
components liderats per un fra-
re italià, fra Bernardí de Siena, 
volien tornar a l’ascetisme inici-
al de l’ordre, com a franciscants 
observants, i per això volien di-
ferenciar-se dels menorets, els 
quals preferien residir en nuclis 
urbans i fer serveis als habitants 
pobres de la ciutat. De mane-
ra que dos pares observants, 
Mateu de Camós i Ramon de 
Manresa, abandonen la disci-
plina del convent de Tortosa 
i aconsegueixen entre 1428 i 
1429 que el capítol dels canon-
ges els cedís la capella de Sant 
Bernabé, situada a la vora del 
barrac de Palomera que havia 
estat fundada per Guillem de 
Sentmenat l’any 1346. La seua 
ubicació llunyana del nucli urbà 
de Tortosa, era perfecta per te-
nir una vida ascètica i allunyada 
del món.
El convent franciscà de Santa 
Maria de Jesús, fundat el 1429, 
va ser l'església del convent 
franciscà que va existir a Jesús 
des del segle XV fins al segle 
XIX. 
La seua estructura i ornamen-
tació  actual corresponen al se-
gle XVIII, segle de grans refor-
mes dins el recinte del convent, 
entre les quals l'edificació d'un 
nou temple.
Posteriorment regentat pels 
jesuïtes, fou capella del Col·le-
gi Màxim dels jesuïtes, des del 
1854.
I, des del 1928-1929, església 
parroquial del raval de Jesús.

L’origen del topònim prové 
de l’advocació del convent de 
franciscans establers al muni-
cipi.
La descripció de patrimoni 
Gencat ens diu que és un edifi-
ci religiós de planta rectangular 
situat a l’extrem dret del conjunt 
format per l’antic col·legi de la 
Immaculada i l’església parro-
quial de Jesús, més o menys el 
mateix recinte que ocupava el 
primigeni convent franciscà.

Jesús és un emplaçament on 
s’han concentrat tradicionalment 
les comunitats religioses, els fran-
ciscans, els jesuïtes, les carmeli-
tes… Actualment trobem la Casa 
Mare de les Germanes de la Con-
solació i de les Teresianes.

LES TORRES DE VIGILÀNCIA
Tenim constància documental 
en el nostre arxiu comarcal de 
les Torres que al Renaixement la 
ciutat de Tortosa va promoure i 
bastir per a la defensa de la ciu-
tat, com per exemple la Torre de 
l’Àngel Custodi. Totes amb finalitat 
defensiva, per evitar les incursions 
dels pirates turcs i musulmans que 
venien a proveir-se d’aigua dolça a 
les nostres terres.
Les torres de vigilància, però, ja 
existien en època romana, ja que 
servien com mitjà de comunica-
ció, control i defensa de les pobla-
cions. 
A les nostres Terres hem de dife-
renciar dos tipus de torres en fun-
ció de la seua ubicació. Les torres 
que protegien el litoral i estaven 
ubicades paral·lelament a la línia 
de costa i aquelles que estaven al 
costat del riu, generalment entre 
ambdós riberes i amb forma de 
parella, per exemple, la Torre de 
Campredó  o Font del Quinto i la 
Torre  de la Carrova d’Amposta. 
Trobem dos tipus de torres: les de 
base redona  i les de base quadra-
da. De manera que algunes torres 
romanes van ser aprofitades du-
rant la dominació àrab i posterior-
ment aquestes per a la dominació 
cristiana del territori.

LA TORRE DEL PRIOR O TORRE 
D’EN PINYOL
Actualment està catalogada com 
a Bé Cultural d’Interès Nacional.
La Torre tenia una utilitat de guai-
ta.  Actualment la trobem junt 
amb un espai d’obra nova,  és una 
casa rural ubicada entre camps de 
cítrics, en un entorn tranquil i prò-
xim a la ciutat de Tortosa. 
L’any 2006, el propietari, Jordi Al-
con Torrado, va decidir restaurar 
aquesta propietat.  
Posteriorment, l’any 2010, es va 
iniciar una restauració integral 
dels masos adjacents a la torre 
per convertir-los en allotjament 
rural.
Aquesta propietat havia estat ad-
quirida per la família Alcon l’oc-
tubre de 1974, l’havien comprat 
a Rosalia Pérez Sirera i Vidal, filla 
del marquès de Purroy i viuda de 
Luis de Ochotorena Sánchez, el 
qual havia sigut un important ge-
neral militar en època franquista, 
general de la Brigada de Cavalleria 
i coronel i director de l’Acadèmia 
de Cavalleria de Valladolid.  

Com aquesta propietat va arribar  
a mans del marquesat dels Pur-
roy, no en tenim constància, però 
sí que hi ha la llegenda que la 
propietat, juntament amb la Tor-

re, havia estat expropiada com a 
resultes de la guerra civil.
Com a fet destacable, diríem que 
encara un veí de la propietat re-
corda  veure quan ell era petit,  
“el general militar quan venia a la 
seva propietat que colindava amb 
la seva”.

Hi ha una hipòtesi sobre el topò-
nim, que diu que s’anomena del 
Prior ja que va pertànyer al prior 
Ponç de la canònica de Tortosa 
al segle XII.  Cosa que seria molt 
factible si tenim present que quan 
Ramon Berenguer conquista la 
ciutat el 1148, el terme de Tortosa 
se reparteix amb tots els vassalls 
que l’havien ajudat, i evidentment 
el clergat recolzava aquesta gesta 
fins a tal punt que tot aquell que 
ajudés a la reconquesta seria re-
compensat amb drets i privilegis 
com si anés a una croada en Ter-
ra Santa.
La primera notícia documental 
que tenim sobre la Torre, la tro-
bem en un document trobat a 
l’arxiu capitular per l’historiador 
Hilari Muñoz que parla sobre l’ar-
rendament de la Torre al voltant 
del segle XV.

La Torre de defensa té un planta 
baixa, amb una porta a nivell de 
terra amb una arc de mig punt. 
La planta és quadrada amb 6,3 
metres i 14 d’altura. A la pri-
mera planta trobem una porta 
d’accés original de mig punt, 
ara convertida en finestra. A 
la segona planta podem veure 
la marca de l'encofrat per fer 
la teulada. I la part superior se 
conserven matacans, merlets i 
mènsules.

La Torre s’ubica entre les poblaci-
ons d’Aldover i Jesús, i està molt 
pròxima a la torre d’en Corder o 
Torre d’en Despuig. Us recomano 
fer-ne una visita, és un lloc molt 
especial i ben conservat.

LA TORRE D’EN CORDER O DE 
DESPUIG
Va ser una torre defensiva, actu-
alment en desús. També se la co-
neix com Torre de Llaber o Torre 
Despuig.

Segons Ramon Miravall, aquesta 
torre anomenada de Llaber al se-
gle XII fou lliurada per Ramon Be-
renguer IV a Roger Despuig com 
a part d’una explotació agrícola. 
El topònim Torre Despuig apareix 
documentad el 1580. La filla de 
Despuig se va casar amb Francesc 
Corder, per això també se la co-
neix com Torre Despuig.
Un altre dels nostres historiadors, 
Bayerri, ens diu que la Torre d’en 
Corder era una torre de vigia ai-
xecada sobre les runes d’una torre 
romana. 

Ara coneixem una miqueta més 
de la connexió entre Jesús i el 
clergat, i sabem quelcom més del 
nostre patrimoni.
Fins aviat!
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FOTO: Restes de l’Antic monestir de la Ràpita. Ubicació: la Ràpita.

JESÚS 
EL RAVAL DELS FRANCISCANS, JESUÏTES I DEL PRIOR.  
CONNEXIÓ AMB L’ESGLÉSIA

8

CINTA ACCENSI MARTÍNEZ
PROFESSORA D’ECONOMIA

INSTITUT DESPUIG DE TORTOSA
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