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Vuit detinguts a Roquetes en una 
operació contra la venda de drogues

Els agents van escorcollar, de forma 
simultània, tres immobles situats als carrers 

Santa Càndia, 
Sant Joaquim i Progrés.

      P10       P3

Un nou tren-tramvia 
a les Terres de l’Ebre?

 Territori adjudica un estudi per analitzar la 
viabilitat. La nova línia, de 41 quilòmetres, 

connectaria Roquetes-Tortosa amb l’Aldea, 
Amposta, la Ràpita i Alcanar”. 

Promoció de la marca Reserva de 
la Biosfera Terres de l’Ebre

El COPATE comptarà
amb 700.000 euros dels Next Generation

per rellançar la marca i atreure 
productors acreditats.
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Vuit mil milions d'humans
Hem de preocupar-nos 

pel creixement de la 
població al nostre planeta?. 
El 15 d'octubre de 2022, el 
naixement d’un nadó va aug-
mentar fins als vuit mil milions 
el nombre de persones que 
poblem el planeta. Inmedi-
atament, les nacions Unides 
van transmetre una filmació 
on anunciavem una població 
d'11.000 milions el 2100.
Aquestes xifres vertiginoses 
són una bona notícia perquè 
reflecteixen l'augment de l'es-
perança de vida i el fet que els 
avenços de la medicina, la hi-
giene i l'alimentació permeten 
no morir massa aviat. Però, so-
bretot, aquestes estadístiques 
s'han presentat des d'un angle 
ansiós: com alimentar tanta 
massa d'individus? I com ges-
tionar la crisi climàtica si cada 
cop naixem més i per tant con-
taminem més?
El repte climàtic és real, però 
plantejar-lo en termes tan 
globals és enganyós, per-
què suggereix que un humà 
contamina tant com un altre 
i que és la nostra massa total 
el que compta. Ara bé, segons 
L'Obs, el percentatge més ric 
del planeta produeix el 17% de 
les emissions de CO2, mentre 
que la meitat més pobra de la 
humanitat només produeix el 
12%. En altres paraules: indi-
vidualment, els primers con-
taminen 70 vegades més que 
els segons. Evitem, doncs, 
d’alimentar el clasic discurs de 
traslladar la responsabilitat de 
les desgràcies del món als més 

modestos: el problema no és 
que som massa, el problema és 
que alguns contaminen massa. 
Sempre cal anar amb compte 
amb les estadístiques perquè 
anunciar en veu alta que avui 
som vuit mil milions i que arri-
barem als 11 mil milions el 2100 
alimenta l'eco-ansietat, ja molt 
present entre els joves, i em-
peny alguns d'ells a negar-se a 
tenir fills. Tanmateix, res no ga-
ranteix que anem directament 
als 11.000 milions de persones: 
l'ONU ens ha presentat diver-
sos escenaris possibles, alguns 
encara més alarmants (podrí-
em arribar als 15.000 milions 
el 2100), d'altres més tranquil-
litzadors. L'escenari baix, en 
particular, mereixia més aten-
ció: després d'haver arribat als 
9.000 milions, s’anuncia un 
descens de fins a 7.000 milions 
d'éssers humans l'any 2100. No 
hi ha res d'irreal en això, al con-
trari perquè cal recordar que la 
humanitat ha estat lliurant du-
rant segles dues batalles para-
l·leles: fer retrocedir la mort i 
controlar els naixements. La 
primera lluita es guanya en 
gran mesura, i explica l'alt nivell 

EDITORIAL

de població mundial. Fins i tot 
als països pobres, la mortali-
tat de dones en part, nounats 
i nens menors de 10 anys ha 
disminuït dràsticament, men-
tre que la gent de tot arreu viu 
cada cop més anys. Juntat amb 
un nombre encara bastant ele-
vat de naixements en alguns 
països de ingressos molt bai-
xos, aquest fenomen augmen-
tarà la població mundial al se-
gle XXI. Però també és cert que 
es podria reduir la població el 
2100. Perquè no hem de creure 
que el control de la natalitat és 
sobretot una qüestió de països 
desenvolupats, que va comen-
çar als anys 60 amb la píndola 
anticonceptiva. En realitat, les 
poblacions humanes sempre 
han buscat controlar els naixe-
ments, en diversos sentits: per 
garantir la cura de la gent gran, 
o fins i tot a la preocupació per 
augmentar el nombre de nai-
xements si la mortalitat infantil 
és alta però també regular la 
reproducció per no tenir massa 
boques per alimentar...
Aquesta darrera tendència va 
donar lloc a tota una sèrie de 
pràctiques anticonceptives 

molt abans de la invenció de la 
píndola i també va augmentar 
l'edat del matrimoni, la millor 
manera de retardar l'aparició 
dels fills legítims. És aquesta 
tendència que ha dominat du-
rant diverses dècades a escala 
mundial, i que ja ha produït els 
seus efectes.
A l'Iran, l'edat mitjana de ca-
sar-se ha caigut fins als 29 anys 
i la taxa de fecunditat per dona 
ha caigut de 7,6 fills el 1979 a 
1,6 o 1,7 en l'actualitat, mentre 
que es necessiten 2,1 fills per 
dona per garantir la renovació 
generacional. A la Xina, malgrat 
la fi de la política del fill únic el 
2016, la taxa de fecunditat no 
augmenta i se situa en 1,7 fills 
per dona (10,6 milions de nai-
xements el 2021 enfront dels 
12 milions el 2020). Als països 
desenvolupats, el rang oscil·la 
entre 1,2 i 1,8, i aquesta con-
tracció dels naixements ten-
deix a generalitzar-se sota el 
doble efecte de la urbanització 
i l'individualisme ambiental. Te-
nim menys fills quan ja no es-
tem acostumats a conrear la 
terra, quan l'habitatge és car i 
quan tenim altres aspiracions 
que perpetuar la línia familiar.
Per tant, no és el moment 
d'aixecar l'espectre d'una hu-
manitat víctima d'una bomba 
demogràfica, sobretot perquè 
aquest alarmisme podria em-
pènyer els Estats a dur a terme 
una política antinatalista, que 
reduiria l'import de les ajudes 
familiars, guarderia, etc.
El que hauria de fer por avui no 
és la població, sino el fet que 
la COP 27 no hagi arribat a cap 
accord per establir la reducció 
de gasos d'efecte hivernacle al 
nostre planeta.

Aquest curs 2022-23, 
l’Hospital de Tortosa 
Verge de la Cinta i l’Escola 
Ferreries, continuen per 
segon any consecutiu, amb 
la seva aliança en el marc 
del programa Magnet, amb 
l’objectiu de fomentar 
l’aprenentatge a partir dels 
àmbits científic, social i de 
la salut. 

Durant el passat curs els alum-

nes van col·laborar amb diferents 

àrees de l’HTVC, acomplint pro-

jectes sobre la alimentació, el 

càncer, la sang, les emocions i el 

funcionament general de l’Hos-

pital.

Aquest curs acadèmic els projec-

tes previstos són:

• "Tinc un microbi, què em pas-

sa?” amb Mercè Cardona, cap del 

Servei Medicina Interna, i Mar Olga 

Pérez, responsable del laboratori 

de microbiologia de l’HTVC.

• "Hàbits visuals saludables" amb 

Jordi Colomé, cap del Servei d'Of-

talmologia.

Les activitats teoricopràctiques 

que es faran d'aquest dos tallers 

van dirigides als alumnes del cicle 

infantil, infants de 3 a 5 anys.

• "Com ens podem veure per dins?" 

amb José A. Izuel, director clínic, i 

Carlos Cervera, coordinador de 

persones i recursos, de l'IDI-Terres 

de l'Ebre (diagnòstic per la imatge 

- radiologia). 

Les activitats constaran de xerrades 

al centre educatiu, impartides per 

professionals de la Unitat IDI-Terres 

de l'Ebre, una visita guiada al servei 

de Radiologia de l'HTVC i diferents 

tallers, pràctics i creatius, perquè 

els alumnes de primer i segon de 

primària (6 i 7 anys) puguin refer-

mar els coneixements adquirits.

• "Com molen els guixos!” amb Rita 

Martínez, Begoña Zorio i Ruben Vi-

ciana, metges residents del Servei 

de Traumatologia, i Sara Fleitas, in-

fermera del Servei de Cirurgia. Les 

activitats que es faran van dirigides 

als alumnes del cicle de primària (8 

i 9 anys).

Les accions previstes del projec-

te són tan teòriques, introducció 

a l’aparell musculoesquelètic, 

explicació de  les tipologies de 

fractures i perquè s’utilitzen els 

guixos; com pràctiques, posar un 

guix.

• “El miracle de la vida” amb Mi-

lagros Rubio, cap del Servei de 

Ginecologia i Obstetrícia, i Mabel 

Gendre, referent de l’Àrea Obstè-

trica de l’HTVC. 

Les activitats, que van dirigides als 

alumnes del cicle superior, trac-

taran temes com la fecundació, 

l’embaràs i el part. A més, es farà 

una visita guiada pel servei i una 

gestant compartirà amb ells tota 

l’evolució del seu embaràs (eco-

grafies, emocions, sensacions, 

etc.).

El programa Magnet aplega 33 

centres educatius amb un total de 

10.168 alumnes i 1.107 docents de 

19 municipis de tot Catalunya.

Degut a la quantitat
d’articles d’opinió que

estem rebent a la redacció 
i a la manca d’espai per 

publicar-los al diari, podeu 
trobar-los a la nostra web 

www.mesebre.cat
dins l’apartat: opinió

Continua l’aliança de l’HTVC i el Projecte Magnet
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En el dispositiu han intervin-
gut la Unitat d’Investigació de 
Tortosa, encarregada del cas, 
així com efectius dels ARRO, 
la unitat canina, la unitat de 

costat de la gent d’Esquerra 
Republicana de les Terres de 
l’Ebre, ni de la gent de l’Ebre. 
Mai plegaré, ni mai renunciaré 
a aquest territori”. Declaració 
que va ser rebuda amb una 
llarga ovació dempeus pel pú-
blic present.
Lluís Salvadó és militant d’Es-
querra Republicana de Cata-
lunya des de 1991 i ha estat 
president de la Federació de 
l’Ebre (200-2004), secre-
tari d’organització nacional 
(2004-2012)  i secretari ge-
neral adjunt del partit (2011-
2019). En l’actualitat és vicese-
cretari general de coordinació 
interna d’Esquerra.

Lluís Salvadó, nomenat president 
del Port de Barcelona

El diputat d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, Lluís Salva-
dó, va presentar dilluns la seva 
renúncia a l’acta de diputat del 
Parlament de Catalunya des-
prés de fer-se públic el seu no-
menament com a president del 
Port de Barcelona.
Salvadó ha estat diputat al Par-
lament en quatre legislatures 
consecutives, des de la X, l’any 
2015, fins a l’actualitat, XIII-XIV. 
Durant aquesta legislatura ha 
presidit la Comissió d’Estudi 
sobre la Protecció del Delta de 
l’Ebre i ha estat portaveu del 
grup d’Esquerra a la Comissió 
d’Economia i Hisenda. Ara Ma-
ria Jesús Viña es quedarà com 
a única representant d’Esquer-
ra Republicana de les Terres de 
l’Ebre al Parlament.
El diputat va fer públic que re-
nunciaria al càrrec durant la 
seva intervenció a la Conferèn-
cia Regional de la Federació de 
l’Ebre, celebrada el passat dis-

sabte a Amposta: “aquest és el 
meu últim discurs, deixo com a 
diputat el Parlament, així com 
altres responsabilitats”;  tot re-
cordant que “d’aquí a uns me-
sos hauré d’afrontar un judici 
que en el millor dels casos em 

ACTUALITAT

podria portar a patir una llarga 
inhabilitació. I he pensat que és 
un bon moment per reorientar 
algunes coses en la meva vida 
professional”. A la vegada que 
reivindicà que “mai deixaré la 
meva responsabilitat d’estar al 

Els Mossos van 
decomissar una 

quantitat 
indeterminada 

d’estupefaents en els 
escorcolls a tres 

domicilis

Els Mossos d’Esquadra han 
detingut vuit persones a Ro-
quetes en el marc d’una ope-
ració contra la venda al detall 
de drogues a la zona desple-
gada aquest dimecres. Els 
agents han escorcollat de for-
ma simultània, a partir de dos 
quarts de sis de la matinada, 
tres immobles situats als car-
rers Santa Càndia, Sant Joa-
quim i Progrés de la població. 
Allí han trobat una quantitat de 
droga encara indeterminada. 

Vuit detinguts a Roquetes en una operació 
contra la venda al detall de drogues

Dilluns va presentar
 la renúncia a l’acta 

de diputat del 
Parlament de 

Catalunya

ACCIÓ CLIMÀTICA
El Departament d’Acció Climà-
tica, Alimentació i Agenda Ru-
ral ha concedit 2.187.358 euros 
en ajuts a 16 municipis de més 
de 20.000 habitants que els 
havien sol·licitat per dissenyar 
o implantar zones de baixes 
emissions (ZBE) entre el 2022 
i el 2025. Els ajuts provenen 
del Fons Climàtic, alimentat 
amb la meitat dels ingressos 
obtinguts amb l’impost sobre 
les emissions de CO2 dels 
vehicles de tracció mecànica 
i el 20% de la recaptació de 
l’impost sobre les instal·laci-
ons que incideixen en el medi 
ambient. Tortosa i Amposta, 
entre els municipis que rebran 
finançament per dissenyar i 
per implantar aquestes zones.

ICS TERRES DE 
L’EBRE 
L’Institut Català de la Salut 
(ICS) Terres de l’Ebre ha posat 
en marxa una nova unitat 
especialitzada de suport a 
la incapacitat temporal amb 
patologia musculoesquelètica, 
una iniciativa pilot a tota Ca-
talunya. La unitat s’ubicarà al 
CAP Roquetes, i s’hi derivaran 
els pacients amb incapacitats 
temporals degut a malalties 
musculoesquelètiques.

FESTI P-ART 
El festival Festi P-Art busca 
trencar estigmes i promoure la 
salut mental a través de l’art. 
El certamen tindrà lloc el 10 de 
desembre a Tortosa amb ar-
tistes com el ballarí i coreògraf 
Roberto Olivan, l’il·lustrador 
Hernan En H, la Cia Sinèrgia 
amb l’obra teatral ‘Encenalls’ o 
l’artista de reggae JuaNaMaN, 
entre d’altres.

drons i agents de Seguretat 
Ciutadana. La investigació 
continua oberta i no es des-
cartaven noves detencions.
(ACN)

El COPATE comptarà amb 
700.000 euros per a projec-

El COPATE, òrgan gestor de 
la Reserva de la Biosfera Ter-
res de l’Ebre, aprovarà el nou 
reglament, el nou logotip i el 
manual d’identitat corporativa 
amb què es rellança la marca 
Ebre Biosfera. Es durà a apro-
vació en la junta general del 
desembre i permetrà iniciar 
una “intensa” promoció de la 
marca en el primer trimestre 
del 2023. 

El rellançament de la Reserva de la Biosfera Terres de l’Ebre 
començarà al gener amb nou reglament i nou logotip

tes de promoció que es po-
dran allargar fins a final de l’any 

que ve –es permet prorrogar 
el termini inicial que acabava 
el setembre del 2023-. Amb la 
simplificació del reglament per 
atreure productors acreditats es 
vol doblar el nombre d’empre-
ses acreditades. S’amplien els 
sectors que ho podran fer i s’hi 
inclouen també esdeveniments.
Albert Salvadó, delegat del Go-
vern, ha recordat que el pro-
pòsit és aconseguir entre 400 i 

500 empreses acreditades a 
la marca l’any que ve –actual-
ment n’hi ha 180-. “Cal fer-ne 
ressò i que tothom respiri Re-
serva de la Biosfera”, ha afegit 
Xavier Faura,  president del 
Consorci. 

El COPATE comptarà 
amb 700.000 euros 

dels Next Generation 
per promocionar 

la marca
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SOCIETAT CLÍNICA TERRES 

DE L’EBRE
La Clínica Terres de l’Ebre reva-
lida per segon any consecutiu 
el premi TOP20 en la categoria 
de millor gestió hospitalària 
global
El centre de salut pública de 
titularitat municipal participava 
juntament amb 170 centres 
hospitalaris de tot l’Estat.

EBREOKASIÓ 
La fira pulveritza el rècord i 
tanca la 25a edició amb 70 
vehicles venuts i un moviment 
econòmic de prop d’1,5 M€. Les 
vendes suposen un increment 
de més de 600.000 euros 
respecte a l’anterior edició del 
2019.

100 ANYS 
Avui, es compleixen dos efemè-
rides destacades relacionades 
amb persones que han tingut 
un paper destacat a la societat 
tortosina: d’una banda, el cen-
tenari de la mort d’Enriqueta 
Ferrús i, de l’altra, el centenari 
del naixement d’Àngel Acosta. 
Hi ha previstos actes comme-
moratius. 

MOVEM TORTOSA 
Movem Tortosa proposa la im-
plantació del bus escolar a peu, 
“apostant per la sostenibilitat i 
la conciliació familiar proposant 
aquest servei d’acompanya-
ment escolar, implantat amb 
èxit dins i fora de les nostres 
fronteres i que està tenint una 
gran acceptació”.

ERC 
Esquerra Tortosa reclama 
un manteniment adequat 
del polígon industrial Baix 
Ebre. Presentarà una moció 
al pròxim ple municipal per 
reclamar al govern de Tortosa 
un adequat manteniment de 
les instal·lacions del polígon 
industrial Baix Ebre. 

ENRIC ROIG 
El que va ser primer tinent d’al-
calde ha anunciat que enceta 
una “nova etapa de Servei Pú-
blic amb il·lusió” a l’ajuntament 
de Tortosa com a “coordinador 
del projecte Smart City. Pro-
jecte de Ciutat Noves Ciutats 
sostenibles, intel·ligents”.

da de finançament tant per a 
l’auditori Felip Pedrell com per 
a altres projectes al municipi.
L’alcaldessa de Tortosa, Merit-
xell Roigé, ha agraït el treball 
fet pel diputat. 
Les esmenes als PGE tam-
bé comportaran l’arribada 
de fons per a dos projectes 
més a Tortosa: d’una banda, 
300.000 euros per a la su-
pressió de barreres arquitec-
tòniques a l’edifici de la UNED, 
que inclou l’habilitació d’un 
ascensor, i, de l’altra, 250.000 
euros per a seguir executant la 
construcció del casal de jubi-
lats de Bítem. En relació a este 
projecte, l’exalcalde Ferran Bel 
recorda que la construcció del 
casal va començar amb l’im-
puls de l’anterior president de 

pill de Nadal’, que recorrerà els 
principals carrers de l’eix comer-
cial de la ciutat el dissabte 10 a la 
tarda. De la mateixa manera, els 
actes de Nadal d’enguany tam-
bé incorporen una projecció de 
videomapatge (‘mapping’). Serà 
dissabte 17, a la façana del Mer-
cat Municipal de Tortosa situada 
a la plaça de Barcelona. Així ma-
teix, el mateix dissabte 17 l’As-
sociació de Comerç del Nucli 
Antic organitza per primera ve-
gada la jornada Menja’t el Nadal, 
amb la qual posarà al primer pla 
els productes gastronòmics lo-
cals. Dissabte 24, també es po-
drà fer cagar el tronc al barri de 
Ferreries, a més de rebre al Pare 
Noel. (Més info a plana 9)

Tortosa inicia avui divendres les 
activitats de Nadal, amb l’obertura de la 

pista de gel i l’encesa de l’enllumenat
Tortosa ja ho té tot a punt per 
a fer el tret de sortida a les ac-
tivitats nadalenques. Una de les 
més esperades des de fa uns 
anys és la pista de gel. Enguany 
tornarà a estar situada al parc 
Teodor González imantindrà 
l’activitat des d’este cap de set-
mana i fins al 8 de gener. Un any 
més la pista de gel de Tortosa 
obrirà les portes a la presència 
d’escolars de fins a 24 escoles i 
instituts del Baix Ebre. 
La inauguració de la pista de gel 
tindrà lloc avui divendres, 2 de 
desembre.
Just abans, la plaça de l’Ajunta-
ment acollirà l’acte d’encesa ofi-
cial de l’enllumenat de Nadal a 
la ciutat. Serà amb una festa que 
comptarà amb actuacions musi-
cals i de dansa, i que servirà per a 
encendre els prop de 160 punts 

de llum repartits entre els dife-
rents barris de la ciutat. A estos, 
també cal afegir una cinquante-
na de punts més als pobles del 
municipi. Les activitats continu-
aran la setmana que ve amb la 

Fira de Nadal, que es desenvolu-
parà, una vegada més, als carrers 
de l’entorn del nucli antic. Serà 
del 8 al 10 de desembre.
Una de les novetats d’enguany 
serà l’espectacle itinerant ‘L’Es-

El projecte es farà 
amb una aportació de 
2,5 M€ procedent del 
pressupost de l’Estat. 
L’alcaldessa ha agraït 
el treball del diputat 

Ferran  Bel. 
Les esmenes als PGE 
també comportaran 

l’arribada de fons per 
a 2 projectes més

L’Ajuntament de Tortosa tirarà 
endavant el projecte d’amplia-
ció del teatre auditori Felip Pe-
drell amb l’impuls que suposa 
haver aconseguit una impor-
tant font de finançament amb 
càrrec als Pressupostos Gene-
rals de l’Estat (PGE). Concre-
tament, 2,5 milions d’euros 
que serviran per a la construc-
ció d’una tercera sala així com 
la millora d’elements comuns 
a l’equipament actual. Això 
suposarà poder comptar amb 
més espais per a l’activitat cul-
tural de la ciutat i també poder 
ampliar la tipologia de les pro-
postes que formen part de la 
programació habitual.
Després del bloqueig que va 
paralitzar el projecte al ple 
de l’Ajuntament al 2019, en 
no comptar amb els vots ne-
cessaris per a aprovar-ne el 
finançament, el govern muni-
cipal ha cercat els recursos a 
través d’altres organismes. En 
este cas, a través de la negoci-
ació que el diputat i exalcalde 
de Tortosa, Ferran Bel, ha dut 
a terme amb l’executiu espa-
nyol en la tramitació dels PGE, 
i que ha comportat l’arriba-

L’Ajuntament tirarà endavant el projecte 
d’ampliació  del teatre auditori

Els actes d’enguany 
també afegeixen un 

espectacle de 
‘mapping’ a la faça-
na del Mercat i una 
cercavila itinerant 

pel centre comercial 
de la ciutat

El pintor tortosí Leonardo 
Escoda ha mort als 66 anys. 
El consistori destaca que 
Escoda era un “referent de 
creació artística” a la ciutat 
i a totes les Terres de l’Ebre. 
A més de la seva tasca com 
a pintor, Escoda també va 
ser en diferents moments 
professor i director de l’Es-
cola d’Art de la Diputació a 
la capital del Baix Ebre. L’al-
caldessa, Meritxell Rogé, ha 
destacat que Escoda era “un 
gran artista” i un “magnífic 
docent, que va contagiar la 
seva passió per l’art a moltes 
persones”. Roigé ha qualifi-
cat Escoda de “referent” de 
la cultura tortosina. (ACN)

Mor als 66 
anys el pintor 

Leonardo 
Escoda

l’EMD, Josep Cugat, i que no 
ha pogut seguir endavant per 
la situació econòmica viscuda 
els darrers anys, cosa que ha 
comportat que l’EMD de Bí-
tem no pogués seguir l’actu-
ació amb fons propis.
Just fa un any, una altra esme-
na als PGE ja va assegurar per 
a Tortosa un import d’1,5 M€, 
que reforcen el finançament 
per part de l’Ajuntament per a 
la construcció del futur pave-
lló poliesportiu dels Josepets, 
al barri del Rastre.
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ENCESA DE LLUMS 
DE NADAL
L’encesa de llums de Nadal, 
demà dissabte 3 de desembre, 
donarà el tret de sortida a la 
programació d’activitats de 
Nadal. Durant tot un mes, i fins 
diumenge 8 de gener, la capital 
del Montsià –i també el Poble 
Nou del Delta- comptaran 
amb una trentena d’activitats 
nadalenques.

PLAÇA DELS 
JUNIOR’S
El ple ordinari de dilluns 28 
de novembre va aprovar per 
unanimitat la proposta de la 
Comissió del Nomenclàtor  en 
aquest sentit feta a instàncies 
dels familiars dels membres 
de l’orquestra Junior’s. Serà, 
exactament, la futura plaça 
que es crearà al carrer Miralles 
i passeig Canal, just davant de 
la seu de la Unió Filharmònica. 
D’altra banda, El ple va aprovar, 
també per unanimitat, una 
modificació del Pla d’Ordenació 
Urbanística (POUM) que ha de 
permetre afavorir la implanta-
ció industrial als dos polígons.

L’Ajuntament congela els 
impostos per al 2023

L’Ajuntament d’Amposta ha 
decidit congelar tots els im-
postos per al 2023. Així ho ex-
plica l’alcalde, Adam Tomàs, 
tot assenyalant que “malgrat la 
pèrdua de la plusvàlua, haver 
gestionat una pandèmia i totes 
les conseqüències econòmi-
ques que això ha tingut els úl-
tims dos anys i haver d’assumir 
l’increment de preus derivats 
de guerra d’Ucraïna i els sala-
ris, hem decidit congelar les 
ordenances fiscals”. “La volun-
tat de l’equip de govern és no 
incrementar la càrrega fiscal 
de les famílies i les empreses 
en un moment en què l’incre-
ment de preus ja està afectant 
l’economia de tothom, també 

la de l’administració local”, ha 
afegit.
L’alcalde també ha recordat 
que les ordenances fiscals de 
l’any vinent mantenen totes 
les bonificacions previstes els 
anys anteriors.
Així, hi ha bonificacions per 
afavorir les implantacions 
empresarials, com les previs-
tes per a la llicència d’activi-
tats, la llicència d’obres, l’IBI 
o l’ICIO vinculades a la con-
tractació de persones. També 
les de l’IBI previstes per a la 
implantació de l’energia so-
lar, que arriben fins al 95% o 
les que afavoreixen la reha-
bilitació del casc antic i Grau 
(també del 95%).

Prop de 80 
expositors, a la 
60a edició de la 

Fira de 
Mostres 

Després de l’aturada per la 
pandèmia de la Covid-19, la 
Fira de Mostres d’Amposta tor-
na per celebrar la seua seixan-
tena edició, del 4 al 8 de de-
sembre. I ho fa amb algunes 
novetats importants. Per una 
banda, i com ja es va avançar 
fa unes setmanes, amb la gra-
tuïtat per als expositors, i per 
l’altra, en un espai firal 1 d’oc-
tubre renovat ocupat per dues 
carpes de 1.500 metres qua-
drats cadascuna, on hi cabran 
els prop de 80 expositors d’in-
terior que ocuparan tant l’espai 
multisectorial de la Fira com 
la Fira Ebre Events, que se su-
maran als prop de 10.000 me-
tres quadrats exterior. “Durant 
les darreres setmanes, moltes 
persones de l’Ajuntament i em-
preses externes s’han involu-
crat per fer possible que la Fira 
arribi a la seixantena edició i 
cal agrair-ho”, explica l’alcalde 
d’Amposta,

Els pressupostos 
de l’Estat 

incorporen 
3M€ per a la 

rehabilitació de 
l’antic col·legi 
de les Monges

Els pressupostos generals de 
l’Estat del 2023 han incorpo-
rat tres milions d’euros per 
a la rehabilitació de l’antic 
col·legi de les Monges, arran 
d’una esmena d’Esquerra. 
Una notícia que l’alcalde 
d’Amposta, Adam Tomàs, ha 
valorat molt positivament. 
“És un fet importantíssim 
per a la ciutat”, diu l’alcalde, 
“perquè ens permetrà tirar 
endavant ja la rehabilitació 
d’aquest edifici emblemàtic, 
que vam catalogar com a Bé 
Cultural d’Interès Local l’any 
2017 i vam adquirir el 2018 
del Sareb amb una inversió 
de 470.000 euros”.
La voluntat és ubicar-hi la 
nova seu d’Esardi, recupe-
rant així l’ús educatiu de 
l’edifici.

POLÍTICA
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Sota el nom de Criança en la 
petita infància, l’Espai Eliseo 
Vives del Centre Cultural del 
Delta acull una sèrie de ta-
llers i de xerrades gratuïtes 
per a les famílies amb infants 
de 0 a 3 anys. En total, es 
realitzaran fins a 7 sessions 
amb l’objectiu de reflexionar, 
compartir i aprendre estratè-
gies per a millorar les habili-
tats parentals.
“Des de l’Ajuntament de Del-
tebre estem sempre oberts a 
aquelles iniciatives que ens 
permeten generar valor afe-
git per als veïns i veïnes”, ha 
explicat la regidora d’Acció 
Intergeneracional i Comu-
nitària, Rosa Royo, que ha 
donat la benvinguda al curs i 
a la primera de les sessions: 
Regalar també és educar. 
En aquest sentit, Royo ha 
afegit que “les xerrades i els 
tallers que s’ofereixen són 
una eina útil per a totes les 
mares i pares que tenen dub-
tes sobre diferents qüestions 
en el moment de la criança”.

DELTA DE L’EBRE Deltebre: 
xerrades per a les 

famílies amb infants 
de 0 a 3 anys

D’altra banda, qui també ha 
participat en la Comissió 
d’Estudi sobre la Protecció 
del Delta de l’Ebre és l’Asso-
ciació Sediments, amb Josep 
Juan Segarra com a repre-
sentant, qui ha denunciat que 
“no s’està fent res” en la gestió 
d’aquesta matèria de la zona. 
Per aquest motiu, planteja la 
“creació d’un pla de gestió 
integral dels sediments de la 
conca”, sobre el qual, asse-
gura, “no s’està treballant”. En 
aquesta línia, Segarra propo-
sa que “l’empresa que estigui 
explotant les presses hauria 
de pagar part de la gestió dels 
sediments”. Una nova sessió 
de la Comissió que també ha 
servit per fer el relleu al capda-
vant de la presidència. A l’inici 
de la compareixença, s’ha vo-
tat la nova presidenta, Maria 
Jesús Vinya, qui ocuparà el lloc 
que ha deixat Lluís Salvadó, re-
centment nomenat president 
del Port de Barcelona.

“No s’està 
fent res”

Les confraries demanen 
“més inversions i menys comissions” 

per revertir la regressió
Les confraries de pescadors del 
Delta de l’Ebre han traslladat 
aquest dimarts a la Comissió 
d’Estudi sobre la Protecció del 
Delta les seves inquietuds al 
voltant de la contínua amenaça 
de regressió de l’Illa de Buda. 
El secretari de la Confraria de 
Pescadors de Deltebre, Pasqual 
Chacón, s’ha mostrat molt crí-
tic i ha demanat als grups parla-
mentaris presents que el sector 
i el conjunt del territori neces-
sita “més inversions i menys co-
missions d’estudi”. En aquesta 
línia, el secretari de la Confra-
ria de Pescadors de l’Ampolla, 
Joan Balagué, ha lamentat que 
la pesca sigui una activitat “molt 
tocada” pel canvi climàtic, però 
també “per l’acció de les admi-
nistracions” que amb les con-
tínues normatives fan compli-
cada la continuïtat el sector. 

Durant la Comissió d’Estudi 
també s’ha posat damunt la 
taula aspectes com la gestió 
de la plaga del cranc blau, una 

espècie introduïda però que ha 
trobat una important accep-
tació comercial gràcies a les 
captures regulades. (ACN)

CONSELL COMARCAL

El ple del Consell Comar-
cal del Baix Ebre ha aprovat 
el pressupost comarcal per a 
l’exercici 2023, que serà de 
23.754.330,94 euros, el que sig-
nifica un increment del 10,5 % 
respecte de l’exercici 2022. La 
proposta de pressupost dels
socis de govern, Esquerra Re-
publicana i Movem Terres de 
l’Ebre, ha rebut el suport de dos 
dels grups de l’oposició, PSC i 
Ciutadans, mentre que Junts 
per Catalunya s’hi ha abstingut. 

El ple aprova un
pressupost de 23,7 milions 

d’euros pel 2023

Al pressupost comarcal cal afe-
gir el pressupost de la societat 
Baix Ebre Innova, que serà de 
306.974 euros; el del Consorci 
pel Desenvolupament del Baix 
Ebre i Montsià (BEMO), organis-
me adscrit al Consell, que puja 
un total de 202.388,14 euros i el 
del Consorci de Polítiques Am-
bientals de les Terres de l’Ebre 
(COPATE), també adscrit al Baix 
Ebre, de 19.707.522,86 euros. 
Així el pressupost consolidat és 
de 43,8 milions d’euros.

El servei de transport adaptat 
que presta el Consell Comar-
cal del Baix Ebre rebrà un any 
més el suport de l’empresa 
Repsol, que ha renovat el seu 
compromís amb la signatu-
ra d’un conveni mitjançant el 
qual fa efectiva una aportació 
econòmica de 20.000 euros al 
servei. El president del Consell 
Comarcal del Baix Ebre, Xavier 
Faura, es va reunir amb els re-
presentants de l’empresa, Eva 
Romero Giron, gerent Deco-
missionat Espanya i Algèria 
i Enrique Caamaño, gerent 
d’Operacions Casablanca. 
Repsol manté aquest com-
promís de col·laboració des 
de l’any 2011, amb la voluntat 
de fixar compromisos esta-
bles amb els entorns i col·lec-
tius més propers als llocs on 
desenvolupa la seua activitat 
industrial, impulsant iniciatives 
que afavoreixen el desenvolu-
pament de la societat.

Repsol renova el 
compromís amb  
l’ens comarcal

En les pròximes setmanes, 
Francesc Arasa contactarà 
amb l’actual equip de govern 
per redissenyar la llista que 
es presentarà a les eleccions 
que se celebraran el maig de 
2023.
Arasa va fer públic que opta-
ra de nou a la reelecció com 
a alcalde en una entrevista a 
Canal TE.

L’actual alcalde de l’Ampolla, 
Francesc Arasa, ha fet públic 
que tornarà a presentar-se 
com alcaldable a l’Ampolla a 
les eleccions municipals del 
maig del 2023. 
Arasa és alcalde de la pobla-
ció des de fa onze anys, gua-
nyant per majoria absoluta 
les anteriors eleccions muni-
cipals de 2011, 2015 i 2019.

L’alcalde, Francesc Arasa, 
anuncia que optarà a la reelecció

L’AMPOLLA
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17:30 h Arribada a la Plaça 1 
d’Octubre i preparació dels 
desitjos, com cada any els xi-
quets i xiquetes del nostre po-
ble podran omplir l’Arbre dels 
desitjos amb les seues petici-
ons per aquest Nadal 2022-
2023. 18 h Encesa de l’arbre 
de Nadal i tota la il·luminació 
del poble de l’Aldea amb mol-
tes sorpreses.
18:15 h Els  menuts faran en-
trega als follets dels desitjos.
18:30 h Repartiment de Xoco-
lata calenta per tots els assis-
tents a l’acte, patrocinada per 
Beser Instal·lacions i l’Estrella 
de Queralt. En acabar l’acte 
de l’encesa la festa continuarà 
amb un concert inèdit a les 20 
h al Pavelló d’Esports de l’Al-
dea, on la Banda Musical Ver-
ge dels Prats  i Quico el Célio, 
el Noi i el Mut de Ferreries ac-
tuaran junts interpretant l’es-
pectacle “Lo Misteri de Nadal”. 
El preu de l’entrada és de 5 € 
i el benefici es destinarà ínte-
grament a l’Associació Musical 
Verge dels Prats. 
Punts de venda entrades: 
Ajuntament/Farmàcia Gime-
no /Muñoz Forners/Germans 
Marín.

L’ALDEA Programa 
d’actes

Arriba la 
tradicional 
encesa de 

les llums de 
Nadal

Demà dissabte 3 de desembre 
arriba el primer pas cap al Na-
dal amb la tradicional encesa 
de l’arbre gegant situat a la pla-
ça 1 d’octubre i l’encesa dels 
250 punts de llum de la pobla-
ció, per donar la benvinguda 
al Nadal. Una festa consolida-
da on els més menuts són els 
autèntics protagonistes. Abans 
de començar l’acte els xiquets 
i xiquetes de l’Aldea, ompliran 
l’arbre dels desitjos amb totes 
les seus peticions per al Pare 
Noel. Irene Negre regidora de 
Ciutadania: “Tornem un any 
més amb la tradicional encesa 
de llums, d’una manera reno-
vada i amb noves activitats i 

sorpreses per als més menuts 
i menudes de l’Aldea. Enguany 
i com a novetat tenim també al 
Pavelló d’Esports de l’Aldea, el 

concert “Lo misteri de Nadal”, 
amb Quico el Célio, el Noi i el 
Mut de Ferreries i la Banda Mu-
sical Verge dels Prats. Esperem 

CAMPREDÓ

Divendres 25 de novembre va 
estar un dia important per a la 
Biblioteca Manuel Pérez Bon-
fill de Campredó, que llueix 
el nom de l’il·lustre professor i 
escriptor de la veïna ciutat de 
Tortosa, una de les glòries de 
les lletres ebrenques i de la in-
tel·lectualitat catalana. Aquell 
divendres, Campredó va retre 
homenatge a la figura de Manel 
Ollé i Albiol, deixeble avantatjat 
del professor de sempre. Des 
del govern municipal de Cam-
predó “durant els darrers anys 
hem anat fent la remembrança 

Reconeixement a Manel Ollé

de grans homenots i donasses 
de les comarques centrals dels 
PaïsosCatalans, que han ex-
cel·lit en àmbits culturals ben 
diversos. Llavors, hem sigut 
capdavanters en la impulsió de 
reconeixements molt emotius 
a algunes figures culturals de 
la nostra Ilercavònia. Aquest 
cop el reconeixement és, com 
en les anteriors ocasions, molt 
merescut. Des de la Regidoria 
de Cultura i Patrimoni del go-
vern de Campredó s’ha volgut 
concedir l’escut del nostre po-
ble a Manel Ollé i Albiol”.

Caves, torrons, elements de-
coratius, regals originals... tot 
això i molt més a la Fira de 
Nadal 2022 de Campredó, 
un element ja tradicional que 
conforma la festa nadalenca 
del nostre poble. L’Espai Cul-
tural La C s’engalana per aco-
llir la 8a edició de la Fira el dia 
17 de desembre, que enguany 
se celebrarà per primera ve-
gada durant tot el dia, de 10 a 
13.30 h i de 16 a 21 h. “En les 
parades de productes artesans 
i de proximitat hi podreu com-
prar el regal de Reis que bus-
queu o les delícies amb què 
voleu omplir la taula aquests 
dies d’àpats en família. Com 
ja és habitual, la Fira es com-
plementarà amb activitats pa-
ral·leles per fer xalar menuts i 
grans. Al llarg de la jornada se 
succeiran els tallers creatius, 
el tronc de Nadal gegant, les 
demostracions artesanals i els 
espectacles musicals. No hi 
faltarà tampoc la possibilitat de 
menjar i beure de la mà de les 
entitats col·laboradores, que 
sumaran a la celebració amb 
degustacions, vermuts, etc”.

Fira de Nadal

pogut fer l’homenatge abans. 
Per altra banda, la residèn-
cia L’Onada ha anunciat que 
el pròxim dia 10 de desem-
bre, a les 16 h de la tarda, es 
durà a terme un bingo soli-
dari per la Marató de TV3 a la 
mateixa residència. El bingo 
serà obert a tothom i repar-
tirà cartons a 2 euros, amb 
un mínim de tres per poder 
aconseguir un bon fons per 
la Marató.

L’alcalde de l’Ametlla, Jor-
di Gaseni i la tinenta d’al-
calde, Jani Brull, van lliurar  
la Medalla del Centenari a 
Francisca Vidal, resident, 
actualment, a la Residència 
de L’Onada. També se li va 
donar un trofeu i un ram de 
flors. 
La directora de la residèn-
cia, Marta Navarro, apunta 
que Francisca ja té 104 anys, 
però amb la Covid no s’havia 

Es lliura una medalla centenària 
a una resident de L’Onada

L’AMETLLA

que pugueu gaudir d’aquesta 
jornada que us hem preparat 
cultural, màgica i que ens obre 
les portes del Nadal”.
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montsià

montsià
LA RÀPITA ‘ESCOLA VERDA’

L’Institut d’Estudis Professio-
nals Aqüícoles i Ambientals de 
Catalunya ha rebut el distin-
tiu ‘Escola Verda’. El premi, 
atorgat pel Departament 
d’Educació i el Departament 
d’Acció Climàtica, Alimen-
tació i Agenda Rural de la 
Generalitat, premia els centres 
educatius compromesos amb 
la sostenibilitat que treballen 
per fomentar una educació 
ecosocial que transformi el 
centre educatiu i el seu entorn. 
La regidora d’Educació, Èrika 
Ferraté, destaca que “és una 
molt bona notícia que l’IEPAAC 
hagi obtingut el distintiu ‘Es-
cola verda’ perquè és un centre 
de formació professional que, 
des del primer dia, està com-
promès amb la sostenibilitat 
i treballa per fomentar l’eco-
nomia verda, blava i circular”. 
Es tracta d’un programa que 
sorgeix com un compromís de 
la Generalitat per donar suport 
a tots els centres educatius 
que volen innovar accions edu-
catives que tinguin la finalitat 
d’afrontar, des de l’educació, 
els nous reptes i valors de la 
sostenibilitat.

L’Ajuntament de la Ràpita re-
dueix, per segon any conse-
cutiu, l’horari en què estarà 
encès l’enllumenat de Nadal 
amb la finalitat de manifestar, 
de nou, el desacord amb l’in-
crement dels preus de l’elec-
tricitat. Enguany, en rebuig 
amb l’elevat cost de la llum, 
les llums de Nadal romandran 
obertes fins a les 22 h. L’any 
passat ja es van reduir dues 
hores, ja que anteriorment 
es mantenien enceses fins a 
la 1 de la matinada. “Prenem 
la decisió de seguir reduint 
l’horari en què l’enllumenat 
de Nadal estarà obert per 
denunciar la situació actual i 
exposar la nostra disconfor-
mitat amb el preu que hem 
de pagar per la llum”, explica 
la regidora Conxi Vizcarro.

L’Ajuntament 
redueix, per 
segon any 

consecutiu, 
l’horari de 

l’enllumenat 
nadalenc

S’aprova un pressupost que ascendeix a 
13,8 milions d’euros per a l’any 2023
El plenari de l’Ajuntament de 
la Ràpita ha aprovat, reunit en 
la sessió ordinària del mes de 
novembre, el projecte de pres-
supost per a l’any 2023, el qual 
ascendeix a 13,8 milions d’eu-
ros, un increment de mig milió 
d’euros respecte del pressupost 
de l’any 2022. A més, l’endeu-
tament baixa a mínims histò-
rics fins al 14’95%. El pressupost 
municipal ha comptat amb els 
vots favorables d’ERC i la regi-
dora no adscrita; vots en contra 
de JxCAT; i l’abstenció de mR i 
el PSC. En quant a inversió, s’es-
tan finalitzant totes les obres 
iniciades com és el cas de la re-
modelació integral de la piscina 
municipal (900.000 €), la refor-
ma de l’antic edifici de la Dua-
na per convertir-lo en el centre 
d’economia blava de les Terres 
de l’Ebre (500.000 €) i la base 
nàutica construïda per Ports 
de la Generalitat. Així com al-
tres inversions previstes com és 
la millora de la via pública que 

compta amb un seguit d’actu-
acions, ja aprovades, valorades 
en un total de 600.000 euros.
En el pressupost inicial per a 
l’exercici del 2023 s’incremen-
ten amb 300.000 euros amb 
mesures d’eficiència energètica 
per instal·lar més plaques foto-
voltaiques i altres tipus de tec-
nologies més eficients a dife-
rents equipaments municipals. 
A més, s’ha destinat una partida 
pressupostària a la construcció 
d’un parc inclusiu per als infants 

del municipi.  Amb la darrera 
congelació d’impostos aprova-
da en el ple anterior, l’augment 
salarial dels treballadors i l’in-
crement de la despesa elèctri-
ca, el govern local equilibra els 
increments, que superen els 
200.000 euros, amb la conten-
ció de despesa i esforços per 
incrementar l’estalvi. És per això 
que les úniques partides que 
s’han mantingut de la mateixa 
manera són les referents a les 
polítiques socials.



10 DIARI MÉS EBRE • divendres 2 de desembre / 2022

LA SÉNIA

montsià

Demà dissabte dia 3 de de-
sembre, de 10 a 14 hores, hi 
haurà una jornada de Portes 
Obertes a l’Ajuntament de la 
Sénia. 
Des del consistori del municipi 
del Montsià s’ha comunicat a 
les xarxes socials la celebra-
ció de la jornada per veure les 
reformes efectuades a l’Ajun-
tament. “Us convidem a visi-
tar les noves instal.lacions de 
l’ajuntament realitzades per 
fer més accessibles els espais 
públics i basades en un pla 
energètic més sostenible”.

Noves 
instal.lacions 

de 
l’Ajuntament

Sant Jaume d’Enveja s’il·lu-
minarà per rebre les festes 
de Nadal demà dissabte, 3 de 
desembre, amb la tradicional 
Encesa de Llums.  A partir de 
les 17 hores “viu La màgia del 
Nadal a la plaça de l’ajunta-
ment”. També informar que 
des de dimarts ja es poden 
reservar les taules a la Bibli-
oteca Francesc Balagué per 
a sopar la nit del 31 de de-
sembre.
D’altra banda, avui divendres 
(20 hores), Trobada de Corals 
infantils: Escola Sant Jaume, 
Escola Setze de Febrer d’Els 
Muntells, Escola de Música 
de La Lira Ampostina, Esco-
la Municipal de Música Sant 
Jaume d’Enveja.
La Trobada tindrà lloc a l’Au-
ditori municipal de Sant Jau-
me d’Enveja.

La sequera farà caure en picat 
la collita d’oli de les oliveres 
mil·lenàries a les Terres del Sé-
nia aquesta campanya. Les dis-
set almàsseres registrades cal-
culen que no produiran més de 
300 litres d’oli certificat, molt 
lluny dels 10.000 litres habi-
tual. Una dada que va planar 
sobre el desè Congrés Oliveres 
Mil·lenàries del Territori Sénia 
que, després de dos anys sen-
se celebrar-se la pandèmia, va 
congregar unes 90 persones a 
Ulldecona. Experts del sector 
olivarer van abordat les fór-
mules per valoritzar l’activitat, 
amb projectes d’oleoturisme 
en marxa, així com compensar 
les funcions ecològiques i pai-
satgístiques de les explotacions 
petites i tradicionals.

La sequera fa 
caure en picat 

la collita de 
les oliveres 
mil·lenàries

ULLDECONASANTA BÀRBARA
Èxit en la 26a edició de la 

Fira de l’Oli Novell

ALCANAR

La XXVI Fira de l’Oli Novell, els 
Cítrics i el Comerç de Santa 
Bàrbara va tancar portes com 
“un èxit total”. El temps va 
acompanyar i va provocar molt 
bona afluència de gent durant 
el cap de setmana, especial-
ment a les tardes. 
L’alcalde, Antonio Ollés Moli-
as, va considerar que es podria 
considerar com la millor fira, o 
gairebé, “per les novetats que 

van haver-hi, pel temps que 
ens va acompanyar, afortuna-
dament, que ja tocava perquè 
altres anys o tens vent o hi ha 
pluja, i enguany, menys diven-
dres per la tarde que va bufar 
una mica, fou fabulós. Un munt 
de gent que va sortir amb les 
bosses de la compra i, tot això, 
per als expositors és molt im-
portant”.
(La Plana Ràdio)

S JAUME
Il·luminació 

per rebre 
les festes de 

Nadal

El Departament de Territori ha 
adjudicat l’estudi de factibili-
tat d’un nou tren-tramvia a les 
Terres de l’Ebre. La nova línia 
connectarà, amb una freqüèn-
cia inferior als 15 minuts, Ro-
quetes-Tortosa amb l’Aldea, 
Amposta, la Ràpita i Alcanar. La 
nova connexió tindrà una lon-
gitud estimada de 41 quilòme-
tres. El document ha de valorar 
la seva viabilitat i incorporar una 
estimació del cost del projecte 
així com una proposta d’explo-
tació del servei i una anàlisi de la 
demanda potencial. La redacció 
de l’informe, que s’ha adjudicat a 
Ayesa Enginyeria i Serveis per un 
import de 88.200 euros (abans 
d’IVA), s’ha d’executar en un 
termini de vuit mesos. La nova 
connexió, amb el pas del tren 
en trams interurbans i tramvia 
en trams urbans, haurà de pre-
veure tant la intermodalitat com 
la connexió amb altres serveis 

 Estudi per analitzar la 
viabilitat d’un nou 

tren-tramvia
ferroviaris a l’estació de l’Aldea 
per tal que esdevingui una rò-
tula ferroviària de connexió de 
les comarques ebrenques amb 
València, Tarragona i Barcelo-
na. L’impuls d’aquest informe 
respon a la voluntat del Govern 
de configurar la mobilitat futura 
tenint en compte nous centres 
d’activitat que necessitaran la 
configuració de transports amb 
una “visió diferent de la tradici-
onal que considera, principal-
ment, la radialitat vers la gran 
regió metropolitana”.

2 de desembre: 
encesa de 

llums de Nadal

L’Ajuntament d’Alcanar ha orga-
nitzat, un any més, el tradicional 
acte de l’encesa de les llums de 
Nadal, un acte màgic que en-
guany se celebrarà avui diven-
dres, 2 de desembre, a les 18 h, 
a la plaça Sant Pere de les Cases 
i, a les 19 h, a la plaça Major d’Al-
canar.  Aquesta  festa tan emotiva 
per als menuts de casa donarà el 
tret de sortida a la programació 
nadalenca que s’ha dissenyat 
conjuntament amb les entitats 
del municipi per aquestes festes.
Un any més, el protagonisme 
d’aquest acte el tindran tots els 
xiquets i xiquetes del municipi, 
per això s’ha treballat la lectura 
prèvia del conte de l’encesa de 
llums conjuntament amb l’escola 
Marjal, l’escola Joan Bta. Serra, la 
llar d’infants Vila dels Xiquets, així 
com els centres de suport fami-

liar Guirigall i Patufets. El mateix 
conte es representarà el dia de 
l’encesa per a totes les persones 
assistents, a càrrec de l’autora, 
Eva Oms. A més a més, els xi-
quets i xiquetes podran portar 
escrit un desig, que penjaran al 
pou de la Plaça Sant Pere de les 
Cases i a l’arbre de nadal de la 
plaça Major d’Alcanar. El senyor 
Nadal recollirà els desitjos la nit 

Avui 
divendres 

del 24 de desembre per a poder 
fer-los realitat. L’Ajuntament i 
les entitats del municipi organit-
zen diverses activitats per tal de 
dinamitzar el comerç local en 
aquesta època tan especial.

La nova línia, de 41 
quilòmetres, 
connectaria 

Roquetes-Tortosa 
amb l’Aldea, 
Amposta, la 

Ràpita i Alcanar
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EN UN MINUT:
** FLIX: La XIX Jornada d’Etnologia de les Terres de l’Ebre, organitzada pel Departa-
ment de Cultura, el Museu de les Terres de l’Ebre, l’Institut Ramon Muntaner, l’Ajun-
tament de Flix i l’Associació Cultural La Cana, se celebra per itinerància comarcal a la 
Ribera d’Ebre, concretament a Flix, a Ca Don Ventura (Carrer Major, 16), demà dissabte 
3 de desembre de 2022. La temàtica serà els inicis de la Industrialització al territori.
** MÓRA LA NOVA: ahir dijous va fer-se la presentació del primer projecte que utilitza 
la tecnologia 5G per impulsar l’eficiència hídrica de Móra la Nova, monitorar el con-
sum d’aigua i sistemes de regulació, així com disminuir el malbaratament hídric.
** BATEA: L’Ajuntament felicita i agraeix al professor Albert Alanyà, que el dissabte 26 de 
novembre, de manera desinteressada ens va fer una masterclass de defensa personal al 
pavelló municipal. Els 270 € recaptats aniran a la Fundació de Terres de l’Ebre que ajuda 
a les persones víctimes de la violència de gènere.
** LA TERRA ALTA vol atraure talent jove al camp. És per això que, per assegurar un futur 
econòmicament viable per a la comarca, el Consell Comarcal inverteix recursos en les 
idees empresarials dels seus veïns més joves. En aquesta línia, sis productors agraris i 
ramaders de la zona han rebut assessorament per diversificar i professionalitzar la seva 
activitat a través del programa Terra Alta Més.

POLÍTICA

Els Premis Cambra de Reus 
guardonen sis empreses de 
la Ribera i Terra Alta: GENIUS 
(Móra d’Ebre), CoEbreLab 5G 
Rural (Ribera d’Ebre), TAC TIC 
(Gandesa), GRÀFIQUES SALA-
ET (Gandesa), PORT MASSA-
LUCA i FOOD AEROSOL (Gan-
desa). A estes empreses,  cal 
afegir la DOR Montsant per-
què incorpora la Ribera dins 
del seu abast. La gala es va fer 
al Teatre  Fortuny de Reus. Els 
premis tenen la voluntat de 
realçar el teixit d’empreses de 
l’àmbit territorial de la Cam-
bra que comprèn les comar-
ques del Baix Camp, Conca de 
Barberà, Priorat, Ribera d’Ebre 
i Terra Alta. L’acte fou presidit 
pel secretari d’Empresa i Com-
petitivitat de la Generalitat, Al-
bert Castellanos.

Premis 
Cambra 

EMPRESA
falta de mitjans i recursos per 
poder portar-los a terme de 
manera eficaç i efectiva”. Un 
dels dèficits més escandalo-
sos és la manca de cobertura 
de telefonia mòbil en diferents 
termes municipals propers a les 
centrals i els obsolets sistemes 
d’alerta i comunicació d’emer-
gències als ciutadans de les zo-
nes nuclears. “Aquest no és un 
tema d’un territori concret, no 
és un tema d’interès local, sinó 
que és un tema d’interès gene-
ral, un tema d’Estat que és qui 
en té les competències. Nne-
cessitem que l’Estat compleixi 
amb les seves responsabilitats i 
competències, i si no tenen la 
capacitat d’actualitzar els Plans 
i d’organitzar els simulacres, 
traspassin les competències a 
la Generalitat de Catalunya i ho 
farem”. A la imatge, Norma Pu-
jol amb el ministre Grande-Mar-
laska.

La diputada d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, Norma 
Pujol, ha interpel·lat al minis-
tre d’Interior, Grande-Marlaska, 
sobre l’actualització dels Plans 
d’Emergència Nuclears Exte-
riors i la realització de simula-
cres d’emergència amb pobla-
ció civil. Pujol li ha reclamat que 
es facin simulacres  amb la po-
blació civil de les àrees nucle-
ars. “Com a veïna de Flix, amb 
34 anys, no n’he viscut mai cap, 
perquè el darrer, i únic que es 
va fer va ser l’any 1987”. La no 
realització d’un simulacre ge-
neral amb població, mobilitza-
ció d’operatius i recursos, im-
possibilita poder comprovar de 
manera pràctica i real, l’eficàcia 
del Pla d’Emergència Nuclear 
Exterior de les Centrals d’Ascó 

La diputada d’Esquerra 
Republicana ha 

interpel·lat al ministre 
d’Interior

i Vandellòs (PENTA)”. A més ha 
apuntat que  aquesta inacció 
està vulnerant el punt V.5 del 
mateix PENTA, que es compro-
met a coordinar un simulacre 
general cada tres anys. La dipu-
tada republicana ha lamentat la 
manca de resposta i compromís 

del ministre en la celebració de 
simulacres amb població, a la 
vegada que li ha recordat que 
des de fa dècades “els ajun-
taments veïns de les centrals 
critiquen la manca d’actualit-
zació dels Plans d’Emergència 
Nuclears Exteriors, així com la 

Pujol reclama realitzar simulacres 
d’emergència nuclear amb població civil

Fira de 
Nadal i 
Mostra 

del Cava a 
Ascó

RIBERA D’EBRE

La presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, Gemma 
Carim, alcaldessa de Vinebre, és una de les 25 persones que for-
men part del Consell Català de Municipis Rurals, un òrgan d’as-
sessorament del Govern de la Generalitat en matèries que afectin 
els pobles de menys de 2.000 habitants, amb l’objectiu de garantir 
l’equilibri territorial, el repoblament i la igualtat d’oportunitats per 
a tothom. L’objectiu és “generar oportunitats en tots els territoris, 
posant l’accent en la vida als entorns rurals per fomentar el repo-
blament i generar oportunitats a la Catalunya sencera. I això passa, 
entre altres coses, per l’expertesa i el coneixement directe de les per-
sones que integren aquest Consell Català de Municipis Rurals”, va dir 
la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà.

Gemma Carim, veu dels pobles 
petits de la Ribera al Consell 
Català de Municipis Rurals

Els dies 26 i 27 de Novembre, l’Ajuntament d’Ascó a través de la Regidoria de 
Turisme i Promoció Econòmica va organitzar la XIII Fira de Nadal.
L’objectiu fou promocionar el comerç, els productors i l’activitat comercial, 
amb la voluntat de promoure el creixement econòmic i contribuir a la difusió 
del patrimoni cultural, les tradicions locals i fomentar la cohesió social. Així ma-
teix, va tenir lloc la La XI Mostra del Cava-Vi Escumós-Corpinnat d’Ascó, fira de 
degustació i venda de caves i vins escumosos oberta a totes les caves.
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Es tracta d’actuacions 
finançades amb 
fons europeus 

REACT-EU
de recuperació 

econòmica i que han 
de permetre millorar 

les infraestructures de 
serveis a la ciutadania, 

com ho són els 
edificis escolars

Es destinen 3 milions d’euros a millorar l’eficiència 
energètica i el confort tèrmic de 13 centres educatius ebrencs

El Departament d’Educació des-
tinarà 3.131.543 euros a millorar 
l’eficiència energètica i el con-
fort tèrmic dels centres edu-
catius de les Terres de l’Ebre. 
Aquest seguit d’obres es finan-
çaran amb els fons europeus 
REACT-EU de recuperació eco-
nòmica que han de fer possible 
millorar les infraestructures que 
donen servei a la ciutadania, en 
aquest cas, escoles i instituts.
El delegat del Govern, Albert 
Salvadó Fernandez, i la directora 
dels Serveis Territorials d’Edu-
cació, Montse Perelló Marga-
lef, han detallat la inversió. “Els 
fons europeus representen 
una oportunitat per sectors es-
tratègics i són importants en 

EDUCACIÓ ‘MÀXIMA 
EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA’
L’objectiu final de totes 
aquestes millores és aconse-
guir que els edificis propietat 
del Departament d’Educació 
es converteixin en infraes-
tructures de màxima eficièn-
cia energètica. Els 3 milions 
d’euros d’inversió als serveis 
territorials de les Terres de 
l’Ebre amb els fons euro-
peus permetran dur a terme 
actuacions en 13 centres: en 
5 centres se substituiran les 
calefaccions, en 6 es millora-
rà els envolupants i en 2 s’hi 
duran a terme tant obres de 
calefacció com d’envolupants. 
A tot Catalunya es destinaran 
102 milions d’euros per obres 
en un total de 294 centres 
educatius. 

qüestions com aquesta, ja que 
podrem fer en un any el què a 
través de les inversions ordi-
nàries s’ha dut a terme en els 7 
anys anteriors”, assegura Salva-
dó. “Aquestes actuacions donen 
resposta a l’adaptació que hem 
de fer davant les conseqüències 
del canvi climàtic: edificis més 
sostenibles i confortables tant 
per l’alumnat com per al profes-
sorat”, explica Perelló. 
Les obres que es duran a terme 
amb aquesta inversió inclouen 
un seguit d’actuacions amb l’ob-
jectiu de fer els edificis escolars 
més sostenibles, més conforta-
bles i més saludables per al pro-
fessorat i per a l’alumnat. Així, 
es canviaran els envolupants, és 

a dir, els elements de la façana 
que actuen com a aïllants tant 
del fred com de la calor i que 
separen la part interior de la part 
exterior de l’edifici –s’inclourien 
la façana, les finestres, les portes 
o el sostre de l’edifici, entre d’al-
tres-. Un bon aïllament dels edi-
ficis millora l’eficiència energè-
tica d’escoles i instituts i redueix 
les despeses per fugues de tem-
peratura i en millora el confort. 
Al mateix temps, les obres per-
metran substituir calefaccions 
actuals per d’altres més eficients 
energèticament amb menor im-
pacte ambiental i que millorin la 
confortabilitat dels centres. 

Acte acadèmic de l’apertura 
del curs a la UNED de Tortosa

Dintre del actes commemora-
tius del 50 aniversari de la UNED, 
el divendres 25 de novembre, 
es va celebrar l’Acte Acadèmic 
d’Apertura del Curs 2022/23 del 
Centre Associat a la UNED de 
Tortosa. Es va realitzar l’entrega 
de diplomes i beques  als Alum-
nes Emeritus que han finalitzat 
els seus estudis al  Centre, en-
trega de diplomes als Alumnes 
de la UNED Sènior i entrega de 
medalles al mèrit de plata i d’or 

als professors-tutors i PAS del 
Centre. També es va homenat-
jar al Dr. David Domènech Roig, 
qui va ser fundador, membre 
del Patronat i professor tutor 
del Centre pel seu centenari. 
La Directora del Centre, Mònica 
Subirats Dellà nombrada el dia 
1 d’octubre del 2020, durant la 
seva intervenció va agrair a tots 
els presents la seva assistència 
en el seu primer acte acadèmic 
d’apertura de Curs. 

terres de l’ebre
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Aquests dies davant el debat 
generat per  la polèmica  pel re-
partiment del Fons de Transició 
Nuclear per part ERC,  ha origi-
nat una cadena de reaccions en 
cadena dels partits ebrencs.
De fet, “no arribar a un acord 
significa una renúncia a aquests 
40 milions anuals per al  terri-
tori. Una renúncia que equival 
a 400 milions d’Euros durant 
el període que estarà en vigor 
aquest Fons. Amb la sol·lici-
tud de dictamen al Consell de 
Garanties Estatutàries per part 
d’ERC, s’intenta paralitzar la 
seva aprovació i posterior exe-
cució sobre la proposta que 
fa el PSC del Fons de Transi-
ció Nuclear”. Davant d’aquest 
fet “tan greu per als municipis 
ebrencs”, el qual provocarà 
que no podran accedir aques-
ta aportació econòmica, la di-
putada de Junts per Ebre, Irene 
Negre, afirmava: “des de Junts 
tenim un model propi respec-
te al Fons de Transició Nuclear, 
treballem amb el consens mu-
nicipal sense discriminar a nin-
gú. Denunciem que ERC utilitzi 
el filibusterisme parlamentari 
que tant ha utilitzat Ciutadans 
en aquest Parlament, tenint en 
compte que ells mateixos tam-
bé podrien presentar esmenes 

Junts exigeix negociar el Fons de Transició Nuclear i 
demana l’aplicació del 50 % d’aquest per al territori

FONS NUCLEAR
ERC accepta ampliar el fons al 50% de l’impost, 

però només a un radi de 25 quilòmetres
La diputada Maria Jesús Viña ha 
fet saber que el grup d’Esquer-
ra Republicana al Parlament de 
Catalunya va fer arribar, diven-
dres passat, formalment, una 
proposta de principis d’acord 
sobre el Fons de Transició nu-
clear als diferents grups i pre-
sidències de consells comar-
cals afectats. “El document 
pretén ser un punt de consens 
i de trobada entre les diferents 
opinions i interessos que s’han 
manifestat al territori. Sobre 
els principis expressats, la nos-
tra proposta es mostra oberta 
a concretar els compromisos 
tant en la tramitació pressupos-
tària, en la tramitació de la pro-
posició de llei i en la tramitació 
oberta del Reglament del fons 
que se’n deriva”. 
La proposta presentada per Es-
querra Republicana detalla tres 

objectius: “preservar la finalitat 
del Fons en el marc de la transi-
ció justa que prepari el territori 
nuclear per al tancament de les 
centrals, i la pèrdua d’ocupació 
i de generació de riquesa que 
se’n derivarà; ampliar l’abast 
territorial del fons per impulsar 
projectes d’interès general en el 
marc del desenvolupament so-
cioeconòmic del territori, i pre-
servar la funcionalitat i l’opera-
tivitat del Fons “
Així el grup republicà proposa 
“Donar suport a l’ampliació de 
la dotació del fons de transició 
nuclear del 20 al 50% de la re-
captació generada per l’impost 
en la tramitació dels Pressupos-
tos i en la llei de mesures fiscals 
de la Generalitat de Catalunya 
per al 2023”. A més que  “el 
Fons es destinarà a finançar ac-
tuacions de desenvolupament 

Esquerra presenta una 
proposta de principis 
d’acord a la resta de 
grups parlamentaris 

sobre el Fons de 
Transició Nuclear

al text del PSC i no calia re-
córrer a aquest joc. Denunci-
em que ERC aturi els recursos 
econòmics que són de territori 
i para el territori”
Irene Negre va fer referència a 
la proposta de modificació de 
Llei per Lectura única que im-
pulsa el PSC de la mà del seu 
diputat Paladella, “no retarda 
res, és un tràmit legislatiu àgil i 
ràpid, que obre les portes a tenir 
molts més recursos econòmics 
per als projectes de dinamitza-
ció territorial. Recordant, el que 
retarda les coses és el filibuste-
risme parlamentari d’ERC im-
pedint que el plenari d’aquesta 
setmana donés tràmit a la lec-
tura única per poder presentar 
les esmenes i millorar el text de 
forma pactada. Junts per Ca-
talunya demana que es pugui 
debatre, que es pugui treballar 
i que es busqui consens”. La 
diputada ebrenca de Junts, va 
enumerar a grans trets el con-
junt d’esmenes que proposarà 
el GP de Junts per Catalunya al 
reglament d’aplicació del Fons 
de Transició Nuclear.
Per la seua part, el president 
comarcal de Junts per la Ribe-
ra, Jordi Jardí, afegia: “ Des de 
Junts lluitarem que cap mu-
nicipi de la Ribera Ebre estigui 

exclòs d’aquest Fons. Rasque-
ra, Ginestar, Benissanet  com 
Miravet poden dormir tranquils 
perquè Junts farà tot el possi-
ble i més perquè puguin rebre 
una part d’aquest Fons, ja que 
també seran afectats pel tan-
cament de les Nuclears. Aquest 
Fons de Transició Nuclear és 
una oportunitat única per evitar 
el despoblament de la Ribera 
i no entenc el posicionament 
d’ERC en renuncia al 50 % dels 
ingressos per al nostre territori”.

socioeconòmic i de transició 
energètica justa de les zones 
afectades per l’impacte ambi-
ental de la producció d’energia 
elèctrica nuclear”. I que “l’àmbit 
territorial d’aplicació del Fons és 
la zona afectada per activitats 
de producció d’energia elèctri-
ca d’origen nuclear, els munici-
pis catalans que el seu nucli de 

població principal es trobi com-
près en el cercle de fins a 25 km 
de radi a l’entorn de les centrals 
nuclears d’Ascó i de Vandellòs”.
Seran, “no obstant això, muni-
cipis prioritaris en les inversi-
ons, aquells que formen part de 
la Zona I del Pla d’Emergència 
Nuclear Exterior a les Centrals 
Nuclears d’Ascó i Vandellós”. A 
més “els municipis d’Ascó i Van-
dellòs tindran un rol destacat en 
els òrgans de governança del 
Fons de transició nuclear”.
El Fons de Transició Nuclear,  
però “podrà també destinar-se 
als municipis catalans que for-
men part de la Zona II del Pla 
d’Emergència Nuclear Exterior 
a les Centrals Nuclears d’Ascó i 
Vandellós, sempre i quan con-
tribueixin directament a la mi-
llora de la competitivitat i de la 
diversificació econòmica de les 

“L‘esmena de Junts  
planteja un repartiment 
just i equilibrat dels fons. 

Volem que el 50% es 
quedi a la zona PENTA I, 
què té un radi de 10 km 
i l’altre 50% a la zona 

PENTA II considerant que 
els pobles petits reque-

reixen un tracte especial i 
prioritari, per això farem 
una proposta territorial  

adequada i justa”

“L’intent d’ERC de bloquejar la 
proposta del PSC de modifica-
ció de l’impost Nuclear és negar 
el dret dels municipis del terri-
tori a rebre els ajuts provinents 
d’aquest impost”, va dir el dipu-
tat del PSC, Joaquim Paladella.
“Necessitem recursos pel terri-
tori i estem decebuts amb ERC 
perquè amb mentides i acusa-
cions contra el PSC pretenen 
torpedinar per llei que 60 mi-
lions d’euros anuals serveixin 
per al desenvolupament de les 
Terres de l’Ebre”. “O estan amb 
el territori o bé estan amb els 
seus dirigents de Barcelona”, es 

 “El PSC no permetrà que es perdi ni un sol euro”
pregunta Manel de la Vega, pri-
mer secretari del PSC a l’Ebre. 
“Estem parlant del 50% perquè 
el PSC, en cinc ocasions, ha por-
tat al Parlament la proposta de 
passar del 20% actual al 50%, i 
reiteradament ERC s’hi ha negat. 
Una nova aritmètica Parlamen-
taria està fent possible aquesta 
proposta. No en tenen prou en 
què aquest any no han desti-
nat ni un sol euro de l’impost 
nuclear a les Terres de l’Ebre, 
si no que ara ho han portat al 
Consell de Garanties Estatutaris 
què no farà res més que retar-
dar l’aplicació d’aquest impost 

a les nuclears. L’actitud d’ERC 
de veure què no poden fer res 
per impedir aquest avanç eco-
nòmic ens acaba perjudicant 
el conjunt de pobles. Esperem 
que ERC rectifiqui i en la trami-
tació de la llei s’hi avingui amb 
la resta de forces polítiques del 
territori. Estem oberts a qualse-
vol fórmula que signifiqui una 
distribució equitativa d’aquests 
recursos, però no a renunciar al 
50% d’aquests, ni a què l’àmbit 
d’actuació sigui menor del pro-
posat per tal que l’impacte so-
bre el territori sigui més gran”, 
va assegurar Paladella.

zones afectades”. Els municipis 
inclosos de nou amb aquest 
segon radi “només es podran 
beneficiar d’actuacions impul-
sades per les administracions 
públiques, excloent les inversi-
ons de caràcter privat”. 
El Ple del Parlament comença-
rà dimarts 13  i acabarà el di-
jous 15.
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CARAGOL 
MAÇANA
Repunta fins a 3.000 el nom-
bre d’exemplars de caragol 
maçana extrets enguany de 
l’Ebre aigües avall de Tortosa
La Confederació Hidrogràfi-
ca de l’Ebre (CHE) creu que 
l’evolució és fruit de la pressió 
pesquera sobre el cranc blau, 
principal aliat natural contra la 
plaga. La inusualment elevada 
temperatura de l’aigua del 
riu, “cinc graus més que l’any 
passat” durant aquesta època, 
ha contribuït a mantenir actius 
i reproduint-se els exemplars 
de l’Ebre durant més temps. 
Això ha obligat allargar els 
treballs fins un mes addicional, 
fins novembre.

BENIFALLET
L’Ajuntament ha informat 
que del 5 a l’11 de desembre es 
podran visitar Les Coves Me-
ravelles. “No et quedis sense 
la teva entrada, reserva-la!”.

XERTA 
El passat mes d’octubre es van 
iniciar els treballs de muntatge 
d’una instal·lació fotovoltai-
ca en règim d’autoconsum 
compartit a la coberta del 
casal municipal. L’objectiu 
inicial d’aquesta instal·lació és 
reduir la despesa municipal 
energètica que inclourà les 
dependències municipals dins 
d’un radi de 500 metres.

PAÜLS 
El proper diumenge 4 de de-
sembre es realitzarà l’activitat 
d’anar a buscar el tronc de 
Nadal.  Cal fer inscripció prèvia 
a les oficines de l’Ajuntament. 
L’activitat començarà a les 
16h. El punt de sortida serà 
al final del carrer Montsagre, 
aparcaments del castell. 
Aportació solidària mínima de 
2€, per tronc, per La Marató 
de TV3.  

MOVEM 
ROQUETES 
El passat diumenge, la Junta 
Coordinadora de Movem 
Roquetes va certificar l’elecció 
de David Poy Martínez com 
a cap de llista de la formació 
progressista per a les eleccions 
municipals de 2023, després 
d’haver celebrat unes elecci-
ons primàries.

empreses i disposar de recursos 
perquè la zona de Flix, Móra la 
Nova o Gandesa puguin com-
petir amb altres àrees industri-
als”. Una altra gran oportunitat 
en la qual també s’està treba-
llant és “l’impuls al projecte de 
la Reserva de la Biosfera de les 
Terres de l’Ebre, que permetrà 
fer compatible tota la nostra 
estratègia de desenvolupament 
territorial en valors de sosteni-
bilitat i ambientals, oferint una 
destinació turística de prestigi i 
diferenciada, i potenciar el sec-
tor agroalimentari”. L’altre gran 
eix d’actuació que Salvadó ha 
destacat és la reindustrialitza-
ció de les Terres de l’Ebre, “una 
finestra d’oportunitat que no 
podem deixar escapar,  en un 
moment de desglobalització 
on hi ha grans grups industri-
als i logístics que miren cap al 
sud d’Europa”. Roger Torrent, 
conseller d’Empresa i Treball, va 
tancar la conferència felicitant 
la Federació de l’Ebre per la fei-
na feta els darrers anys des de 
les institucions. “Esquerra Re-
publicana ha aconseguit que les 
Terres de l’Ebre avui dialoguin 
amb la resta de país amb con-
dicions d’igualtat”.

ERC fixa les actuacions estratègiques 
“per transformar les Terres de l’Ebre en 

una regió d’oportunitats”
La Conferència regional de la 
Federació de l’Ebre d’Esquerra 
Republicana ha definit les grans 
línies estratègiques i d’actuació 
que conformen el model ter-
ritorial que estan liderant i im-
plementant els republicans a les 
Terres de l’Ebre. Norma Pujol, se-
cretària general de la Federació 
ha obert la Conferència desta-
cant  que “som un territori orgu-
llós dels seus valors i convençut 
de les seues oportunitats”. Albert 
Salvadó, president de la Federa-
ció, ha remarcat que “som aquí 
per a transformar, per agafar 
el repte compartit d’impulsar 
aquest territori i, fugir d’aquells 
que ens volen portar a fer més 
del mateix”. En aquesta línia ha 
convidat tothom a treballar per 
“provocar un canvi de mentalitat 
col·lectiva en positiu, per fer de 
les Terres de l’Ebre un territori 
que agradi, perquè només els 

territoris que agraden són capa-
ços de retenir el talent”. Salvadó 
ha explicat el treball dels repu-
blicans per convertir dos grans 
reptes com són la protecció del 
delta de l’Ebre i el tancament de 
les nuclears, en oportunitats. 
Pel que fa al primer “apostant 
per un model de governança 

POLÍTICA

compartida que ens assegu-
ri que des del Govern podrem 
actuar al Delta decididament en 
les actuacions plantejades en 
l’Estratègia Delta de la conselle-
ra Jordà”. I, d’altra banda, amb 
el segon repte, amb la creació 
d’un Fons de Transició Nuclear 
“per crear llocs de treball, captar 

memoratius,  el 8 de desem-
bre, l’Associació de comerç 
i serveis de Camarles i Lliga-
llos organitza la 14a edició del 
Mercat de Nadal, a la Plaça del 
Mercat. L’obertura serà a les 10 
h i la visita del Pare Noel a les 
12 h.

DELTEBRE

Des d’avui divendres 2, i fins 
al dia 18 d’aquest mateix mes, 
Deltebre acollirà les noves 
Jornades Gastronòmiques de 
Peix de Bassa. En total, fins 
a 10 restaurants del municipi 
s’han acollit a unes jornades 
impulsades pel mateix ajunta-
ment i també per l’Associació 
FECOTUR. Aquestes jornades 
tanquen el cicle gastronòmic 
de l’Ajuntament de Deltebre, 
el qual enguany ha comptat 
amb jornades de la closca, de 
l’arròs, de l’ànec i del musclo, 

Jornades Gastronòmiques 
del Peix de Bassa

a banda de la ruta de tapes i 
també de la mostra de gas-
tronomia Mescla. La regido-
ra d’Acció Comercial, Ingrid 
Santiago, ha explicat que “a 
Deltebre i al Delta tenim un 
producte de primera qualitat 
que hem sabut exportar i que, 
a la vegada, és reclam per a 
les persones que ens visiten. 
Per això, com a Ajuntament, 
treballem per donar a conèi-
xer encara més aquests pro-
ductes de la mà dels restaura-
dors del municipi”.

CAMARLES

Avui divendres, 2 de desem-
bre, l’Associació de Comerç i 
Serveis de Camarles i Lligallos 
inicia un any més, la campa-
nya “Aquest Nadal omple el 
cistell al poble”. 
Amb aquesta campanya es vol 
conscienciar als ciutadans de 
la importància del comerç lo-
cal.
Durant aquests dies que du-
rarà aquesta campanya es re-
partiran vals descompte valo-
rats en un total de 3000 euros, 
en forma de vals de compra 
de 20 euros, que els ciutadans 
bescanviaran en els comerços 
i serveis associats, si són els 
afortunats en el sorteig que es 
realitzarà la setmana després 
de finalitzar la campanya, el 8 
de gener de 2023.
D’altra banda, els dies 6 i 7 de 
desembre, l’Ajuntament de Ca-
marles organitzarà un seguit 
d’activitats amb motiu de la 
Festa de la Segregació. 
A més dels actes taurins i com-

“Aquest Nadal omple 
el cistell al poble”
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Aquest darrer cap de setmana, el 
cos tècnic va anunciar a la plan-
tilla que decidien donar un pas al 
costat i no seguir al capdavant del 
Club de futbol de La Galera. 
Des de la junta “volem agraïr el 
seu compromís tant a Laura com 
Amadeo però més en especial a 
la Laura que va iniciar el projecte 
la temporada passada amb tots 
nosaltres. Els desitgem molts 
èxits i encerts per al futur”.

ANTONIO MORALES, que va 
estar al Ginestar, és des d’avui el 
nou entrenador de la Galera. 

JORNADA DE 
DESCANS  

El cap de setmana vinent és de 
descans al futbol territorial. La 
competició tornarà el dia 10.
No obstant, sí que hi haurà 
futbol avui a l’Ametlla. L’equip 
local rebrà la Cava (20.30 h) en 
partit de recuperació.

CHOLO, A 
L’AMPOLLA  

L’Ampolla ha incorporat a Cho-
lo, jugador que va estar a l’Ascó 
i al Cambrils. Per la seua part, 
Gito (Ampolla) fitxa amb el 
conjunt cambrilenc. El Tortosa 
està esperant que un davanter 
rebi la baixa del seu equip per 
fitxar-lo. Un jugador que ja ha 
estat a l’Ebre.  

3A CATALANA, UN 
HURACÀ
Un savi del futbol ebrenc em 
deia que  en un partit de Ter-
cera catalana es jugaven pocs 
minuts amb deu canvis, 8 gols 
en alguns partits i un minut 
per celebració de cada gol. I 
si un partit està calent i hi ha 
quinze targetes encara es juga 
menys. Una categoria amb 
algunes incidències. Aquesta 
setmana va haver lio a Flix. 
L’àrbitre va suspendre el partit 
amb 0-3 quan havia expulsat 3 
jugadors locals. Els de Flix han 
estat en desacord en més par-
tits, esta temporada. No si te-
nen raó, només sé que hem de 
prendre més consciència tots, 
àrbitres, directives, federació 
i jugadors, perquè de vegades 
la cosa se’n va de mare. Però 
això no trau que la Tercera, per 
a mi,  és la millor. En aquesta 
categoria si li donen la baixa 
algun jugador de categories 
superiors, el fitxen com els 
pistolers de l’oest, en un plis. 
Ivan Vidal alta a l’Ametlla, 
Jesús Ferreres a Amposta i 
Yatma a La Cava, més Saumell 
que va tornar al Gandesa. Es 
viu el futbol en essència, salsa 
en molts partits i per dalt i per 
baix la classificació està més 
emocionant que mai. Gandesa, 
la Cava i Amposta ja lideren la 
categoria i els meus pronòstics 
es compleixen, tindran tots 
tres una final cada setmana 
per a una sola plaça d’ascens 
o potser una segona. I per als 
tres possibles descensos serà 
la guerra. Que bonica és la 
tercera catalana. Passi el que 
passi per a mi és la millor. 

CELMA

INSULTS ZERO A 
TOT ARREU
Ja fa anys que opino que si la 
campanya ‘Insults zero’ s’aplica 
a tots els partits se’n jugarien 
pocs. I ara també ho penso. Si 
tiro enrera i miro quan jo vaig 
començar a  jugar a Segona 
regional, fa més de 30 anys, 
penso que el que ha canviat és 
que llavors hi havia més insults 
als camps, també  perquè ana-
va més gent als partits. Sí, hem 
avançat en 3 dècades, però 
no del tot. D’entrada, jo estic 
d’acord en què se suspenguin 
partits fins que qui insulta o 
agredeix marxi de les instal.
lacions. Però espai amb els 
greuges comparatius, perquè 
s’hauria de fer a tot arreu. Hi 
ha un altre conflicte i és que 
es juguen molts partits i no hi 
ha tants àrbitres per cobrir la 
jornada com es voldria. Llavors, 
jo el que encara no entenc és 
perquè es va limitar tan l’edat 
per arbitrar. Està clar que es va 
fer perquè els àrbitres comen-
cin molt joves i puguin iniciar 
una trajectòria.  Però potser els 
estem exigint molt a xavals tan 
joves. Les queixes són nombro-
ses i es plantegen reunions per 
parlar-ne. I tinc clar que hem 
de cuidar els àrbitres, ani-
mar-los i ajudar-los i que n’hi 
ha que ho fan bé. Però crec que 
la seua progressió ha de ser 
més poc a poc. Jo recordo a àr-
bitres com Joan Fatsini, Manolo 
Paez o Villar, que van xiular 
sent més veterans, i la seua 
presència era molt respectada 
pels jugadors. Ara no podrem 
tenir àrbitres així perquè algú 
va decidir limitar l’edat. 

MICHEL COMUNICAT 
CF LA GALERA

TERCERA FEDERACIÓ
La Rapitenca necessita 
recuperar-se davant la Pobla
La Rapitenca va perdre per go-
lejada en la seua visita al camp 
del Tona, dissabte passat (4-0). 
L’equip afrontava amb il.lusió el 
partit, després d’haver guanyat 
en la jornada anterior a la Gra-
ma. Però la il.lusió es va esvair 
ja durant el primer temps. Amb 
el 0-0 la Rapitenca va estar a 
l’altura de la confrontació. Però 
l’1-0, que va ser un gran gol, 
no va tenir resposta rapitenca. 
L’equip es va anar diluint i abans 
del descans va rebre el 2-0. A 
la represa, la reacció ebren-
ca no va produir-se i el Tona 
va sentenciar arran d’un penal. 
Posteriorment, els osonencs 
van marcar el 4-0. La Rapitenca 

no va estar dins del partit a la 
represa i va mostrar feblesa de-
fensiva. La bona feina dels dar-
rers partits, en l’aspecte defen-
siu, no es va poder mantenir. Un 
cop dur del que caldrà refer-se 
diumenge vinent en el proper 
partit que serà el derbi contra la 
Pobla de Mafumet.
La novetat per la Rapitenca és 
la incorporació del senienc Ste-
ffi Bona, que jugava a la Tercera 
divisió en un equip de Jaen. 

L’Ascó salva un punt contra un dels líders, el Can Vidalet
L’Ascó va salvar un punt en afe-
git amb el gol de Konu (3-3). 
Cal dir que a la primera meitat 
l’equip es va avançar arran d’un 
penal. I va tenir el partit prou 
controlat, creant dues opcions 
clares per ampliar el marcador. 

A la represa, el Can Vidalet va fer  
un pas avant i va poder empatar. 
No obstant, l’Ascó va marcar el 
segon, amb tret ajustat d’Ema-
nuel. Amb el 2-0, els visitants 
van assetjar la porteria local amb 
pilotes penjades a l’àrea. I d’es-

ta mena de jugades van arribar 
els gols del Can Vidalet que a 
poc del final va remuntar amb 
el 2-3. L’Ascó va tirar de casta i 
orgull i Konu a la mitja volta va 
empatar. Un empat que ha d’im-
pulsar per la forma en què va 

aconseguir-se. Jordi Lopez va 
debutar a la banqueta de l’Ascó: 
“en principi l’empat pot semblar 
que no és bo, però cal valorar-lo 
tenint en compte que va arribar 
en afegit. Natros vam començar 
el partit molt intensos i ens vam 
posar per davant. El Can  Vidalet 
és un dels líders i va apretar, 

amb accions a pilota aturada. 
Tot i fer natros el 2-0 a la re-
presa ells van remuntar i quan  
semblava que podia estar tot 
perdut, l’equip va reaccionar 
amb l’empat. Vam poder fins i 
tot guanyar. Sumar i amb la re-
acció que va fer-se, contra un 
líder, ha de ser motivacional”.

Albert Alberich, president de la 
JE Flix, sobre la suspensió del 
partit de dissabte, a la Ventone-
lla, contra el Roquetenc amb el 
0-3, al minut 53, informava que 
“van succeir incidents que no 
van ser agradables i que lamen-
tem. Però, sense justificar res, 
tot també passa per uns motius. 
Primer que res vull demanar dis-
culpes en nom del club com a 
president. Després dir que la 
incidència va començar al mi-
nut 44, arran d’una expulsió del 
jugador nostre, per protestar. 
Part de gent de la grada va co-
mençar a dir-li coses a l’àrbitre. 
L’àrbitre es va posar nerviós i va 
dir que havien hagut insults i que  
suspenia el partit. Va marxar al 
vestidor i va demanar un quart 
d’hora per decidir continuar o 
no. En este sentit, vull fer un in-
cís: si per insults s’ha de suspen-
dre un partit, que passi en tots, 
no en uns si i en altres no. Poste-
riorment, es va reprendre el par-
tit, amb presència de la policia 
local. Es va jugar un minut i es va 
acabar la primera meitat sense 
més. Anem a començar la sego-
na meitat i l’àrbitre ens diu que 
tenim un altre jugador expulsat, 
per protestar en el camí cap els 

vestidors. Va dir que el va insul-
tar. Quan estava a punt de co-
mençar la segona meitat, part 
del públic va aplaudir a l’àrbitre 
i ell va girar-se i se’n va riure. 
Això va indignar. Va començar 
la represa i un jugador nostre, 
per una acció que no havia de 
fer, també va ser expulsat. Ens 
quedem amb vuit i l’àrbitre, per 
les protestes,  decideix altre cop 
que suspenia el partit. A l’entra-
da del túnel, no va haver cap 
agressió, ni invasió de camp. 
També dir que sempre hi ha al-
gun brètol que va tirar algun ob-
jecte, segons diuen, però que no 
va tocar l’àrbitre ni a ningú. Així 
mateix, informar que l’àrbitre va 
arribar a les 15.45 al camp quan 
el partit començava a les 16.15. I 
em va dir que venia de la Ràpita, 
de fer un partit de juvenils, i que 
no havia dinat. Això també s’ha 
de mirar perquè d’esta manera 
un àrbitre està desgastat física i 
mentalment després de fer 100 
quilometres i no poder dinar. 
Això no té res a veure però cal 
analitzar-ho i que no puguin 
succeir estes coses perquè no 
ajuden”. El partit s’ha donat per  
acabat amb el 0-3.
(Més info a la plana 18)

Diumenge, cita a la 
Devesa 12 h. 

Steffi Bona ha fitxat

Suspensió del partit Flix-
Roquetenc al 53’ (0-3)

Els partits 
de Canal TE:

 

Rapitenca-Pobla 
diumenge 22.30h

Ametlla-la Cava 
dissabte 23h

Dilluns vinent no 
hi haurà Minut 91
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SEGONA CATALANA

DEL 2-3 ES VA 
PASSAR AL 3-2 
I A UNA NOVA 
DERROTA FORA DE 
CASA (3-2)
El Jesús i Maria va perdre en la 
seua visita al camp del Morell 
(3-2). Són ara cinc jornades 
sense guanyar (2 de 15) i quatre 
desplaçaments seguits sense 
puntuar. 

Del partit, Lluís Fornés, mister 
de l’equip, comentava que “el 
Morell va entrar bé el partit i 
amb un gran gol va posar-se 
per davant. Destacar la reacció 
de l’equip i l’empat, amb gol de 
Robert. No obstant, arran d’un 
fora de joc clamorós ens van fer 
el 2-1 sobre la mitja hora de joc. 
L’equip a la represa va sortir pel 
partit i, avançada la represa, 
Jonatan va empatar. Amb el 2-2 
vam tenir ocasions clares però 
del 2-3 es va passar al 3-2. Mal-
grat això, vam tornar a generar 
ocasions per emportar-nos 
un empat que, com a mínim, 
vam merèixer. Hem de seguir 
treballant , buscant recuperar 
la dinàmica guanyadora en el 
proper partit”.
El proper cap de setmana hi ha 
jornada de descans. Al següent, 
quan tornarà la competició, el 
Jesús i Maria rebrà, a les instal.
lacions esportives Josep Maria 
Torres, al Riudoms. Serà diu-
menge 11 a les 16 hores.

UD JESÚS I 
MARIA

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

16
28
17
16
31
19
19
17
12
5

8
13
9
16
17
16
23
19
32
27

24
23
20
20
19
14
14
13
3
2

6b. 11a jorn         GF       GC     PNTS

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

26
20
19
16
18
16
8
15
18
15

7
10
16
14
25
23
19
17
22
18

29
19
19
17
15
14
10
10
10
9

6 a. 11a jorn        GF       GC     PNTS

L’Ulldecona perdona i 
l’Ampolla decideix (0-1)
Gerard Capera, tècnic de l’Ullde-
cona: “l’Ampolla va venir a fer un 
partit travat, amb moltes inter-
rupcions, amb pèrdues de temps 
ja des de l’inici, sent molt directe 
per no cometre errors, buscant a 
Carles i Enric per poder aprofitar 
segones jugades. Natros vam ser 
dominadors, creant superioritat 
pels laterals, aprofitant que ells 
jugaven amb defensa de 5. Vam 
genera moltes ocasions, fallant 
gols increïbles. A la represa, ells 
amb Arnau i Ramírez van tenir 
més qualitat i natros ja no vam 
ajustar bé la pressió després de  
pèrdua. Ells van generar una 
ocasió a través de Ramírez i amb 
una pilota a l’espai Carles va fer 
el 0-1. Vam seguir intentant-ho 
i vam perdonar dos o tres gols, 
davant de porteria. No vam me-
rèixer la derrota. Si estem encer-

tats cara el gol, haguéssim gua-
nyat el partit tranquil.lament”.
Mario Javaloyes, mister de 
l’Ampolla: “el partit va comen-
çar igualat però després natros, 
durant el primer temps, no ens 
vam sentir còmodes; no vam 
tenir control del partit. A la re-
presa vam efectuar canvis i vam 
intentar tenir més pilota. El partit 
va estar més obert. Ells van tenir 
opcions, natros també. Al minut 
70 pilota a l’espai i Kader va de-
finir molt bé. Amb el 0-1 natros 
vam jugar amb les línies juntes, 
estant més tancats i ells es van 
abocar i van generar moltes oca-
sions clares. Cara porteria no van 
tenir el dia. Ens haguessin pogut 
empatar. També dir que vam ser 
forts en defensa i amb espais 
vam tenir dues opcions, en botes 
de Ramírez i d’Arnau”. 

Camarles-Catalònia (4-6)
Partit de tennis a Camarles on el 
Catalònia va encadenar la sego-
na victòria seguida i s’impulsa. 
Els locals no van poder fer un 
salt a la taula. Partit amb mol-
tes escletxes defensives. Carlos 
Gilabert, mister del Camarles:  
“vam donar moltes facilitats. 
Penso que s’ha de canviar l’ac-
titud. Vam fer el més complicat 
que va ser remuntar el 0-1, però 
acte seguit ens van fer el 2-2. 
Un altre punt d’inflexió fou el 
penal que va poder ser el 3-2. 
Però no ens va sortir res i del 
3-2 es va passar al 2-4. A la re-
presa vam entrar millor, i quan 
estàvem a prop del 3-4 ells van 
fer en una centrada xut que fou 
el 2-5. L’equip, dins de tot, a la 
represa va donar la cara. També 
dir que Aitor va traure dos mans 
molt bones i va evitar ocasions 
del Catalònia, però natros vam 
generar situacions clares per 
poder entrar en el partit. Res, a 

seguir aprenent. Tot i la millo-
ra de la segona meitat, no vam 
estar bé, en general, en cap as-
pecte. En defensa vam donar 
massa facilitats i la derrota fou 
merescuda”. Pau Alegria, tècnic 
del Catalònia: “el dia del Torto-
sa va ser un punt d’inflexió per 
anar per amunt. Ofensivament, 
a Camarles, va ser un partit ex-
traordinari. Però hem de seguir 
treballant per millorar en l’as-
pecte defensiu. També penso 
que el partit no va ser normal, 
fou d’aquells bojos que n’hi pot 
haver un  cada temporada. Im-
portant el penal aturat per Esto-
rach perquè ens va donar vida i a 
la contra vam ampliar distàncies 
i a la represa vam sentenciar. Tot 
i les baixes, em quedo amb la 
reacció de l’equip. Molt orgullós, 
sumant 7 punts dels darrers 9”. 
El veterà Aleix va fer un hat tric.
Martí Farreny i Anguera van de-
butar amb el primer equip. 

Ebre Escola i Aldeana 
empaten sense gols
Partit igualat entre dos equips 
molt complicats de batre. L’Al-
deana, amb l’empat, es va posa 
líder de la taula.
Josep Balart, de l’Ebre Escola: 
“va ser un partit molt disputat, 
entre dos equips molt sòlids. 
Fins al minut 30 de la primera 
meitat, natros vam ser més do-
minadors, fent un travesser i ge-
nerant dues arribades per banda 
que no van trobar rematador 
per poc. A la represa el partit es 
va trencar i amb els minuts ells 
van tenir més control però sen-
se generar ocasions clares. Na-
tros, a la represa, quan vam ser 
capaços de circular ràpid, podí-
em superar línies, tenint l’ocasió 
més clara a través de Povero i 
també amb una centrada xut 

des del costat esquerra ja en la 
recta final de la confrontació. 
Penso que el partit es va poder 
decantar d’un costat o de l’al-
tre. Per tant l’empat va poder 
ser just”. Ferran Simó, mister 
de l’Aldeana: “va ser un partit 
de molt de respecte, sobre tot 
a la primera meitat. Ells al pri-
mer temps van fer un Pal. En 
els  darrers minuts de la primera 
part ja vam crear diverses arri-
bades. A la represa vam fer un 
pas avant, jugant d’un costat a 
l’altre i a camp contrari. Tampoc 
vam generar ocasions clarís-
simes i al final empat que cal 
valorar-lo i que ens fa ser líders 
a hores d’ara. Seguim amb l’ob-
jectiu de tenir distàncies amb el 
cinquè classificat”.

El Tortosa goleja en la seua 
visita a Bítem (0-6)
El Tortosa va golejar a Bítem i 
segueix progressant. Els locals 
no van poder reaccionar una 
vegada van rebre el 0-3 als 20 
segons de la represa. Segueixen 
sense guanyar.
Subi, mister del R Bítem: “par-
tit per oblidar. El Tortosa va ser 
superior. També dir que a la pri-
mera meitat, ells van dominar 
però sense crear massa ocasi-
ons clares i potser al descans el 
0-2 va fer sensació de que era 
massa premi. Vam fer canvis per 
la represa però només comen-
çar vam rebre el 0-3 i vam bai-
xar els braços i quan passa això 
en poden caure més. Vam tenir 
el penal, però no vam poder 
marcar i després ens van fer el 
0-5. El Tortosa està jugant bé i 
natros hem de buscar refer-nos 
i aprofitar la jornada de descans 
per recuperar jugadors i per 

preparar el partit contra l’Ull-
decona. Hem de començar a 
sumar perquè és molt necessari 
fer-ho de cara a la segona fase”. 
Jordi Fabregat, tècnic del Torto-
sa: “la valoració és molt positiva. 
Vam entrar bé al partit i el 0-1 
ens va donar tranquil.litat i a ells, 
en una situació complicada, els 
va Afectar. En general, vam fer 
un partit complet i a la segona 
meitat vam  decidir. Molt satis-
fet dels jugadors que van entrar 
a l’equip. Hem de seguir. En esta 
segona volta hem sumat dues 
victòries importants contra 
l’Ulldecona i al camp d’un Re-
molins Bítem que no havia per-
dut fins diumenge per grans di-
ferències”. Rafa, Genís i Dome, 
sancionats, van ser baixa, a més 
d’Ion, a la banqueta. Ibra i Ber-
nardo van tornar. Moha, en el 
retorn, va debutar.

TRIOMF DEL 
MÓRA LA NOVA A 
LA SÉNIA (1-4)

El Móra la Nova necessitava la 
victòria i va aconseguir-la amb 
gols d’Agustí (2), Yassine i de 
Barrufet amb un tret esplén-
dit. La Sénia segueix de pega 
i res li va a favor amb la dinà-
mica actual. Adrian Gonçalves, 
mister de la Sénia: “vam entrar 

molt bé al partit, conscients que 
era molt important. Vam sortir 
a pressionar dalt i amb les ide-
es clares, tenint dues ocasions. 
Però arran d’un llançament de 
porteria va haver una sego-
na jugada i ens van fer el 0-1 
que ens va afectar. No vam ser 
capaços de reaccionar i vam 
rebre el 0-2. A la represa, vam 
intentar ajustar línies però en un 
llançament de banda al mig del 
camp, que pensàvem que era a 
favor nostre, ells van treure rà-
pid i ens van marcar el 0-3 que 

ja va decidir. Va arribar el 0-4 
i Roberto va establir al final 
l’1-4. Seguirem treballant per 
revertir la situació i poder su-
mar punts de cara a la segona 
fase”. Ambrós Segura, tècnic 
del Móra la Nova: ”el partit al 
primer temps va ser igualat i 
obert. La Sénia ens va venir a 
buscar dalt i per això vam tenir 
dificultats perquè no vam tenir 
la pausa necessària, tot i que 
sí que vam trobar espais a les 
esquenes i així vam marcar el 
0-1 i, posteriorment, el 0-2. A 

la represa vam aprofitar que la 
Sénia havia d’obrir-se i cal dir 
que ja vam tenir més pausa i 
vam estar molt bé amb pilota, 
molt millor que a la primera 
meitat. El 0-3 ens va donar 
seguretat i durant el segon 
temps vam competir bé i vam 
guanyar en agressivitat i això 
ens va fer tenir confiança per 
a fer-nos forts i vam aconse-
guir tenir el control en moltes 
fases, dominant el joc”. Amb el 
0-4, el local Roberto, amb ve-
locitat, va marcar el gol local. 
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3A CATALANA

PERELLÓ, 0
GANDESA B, 3
Josep Boyer, mister del Perelló: 
“vam jugar contra el líder. A la 
primera meitat vam estar molt 
ben posats, molt intensos, no 
deixant-los maniobrar. El partit 
va estar controlat, tenint l’oca-
sió més clara que el seu porter 
la va traure. El Gandesa no ens 
va generar perill al primer temps. 
La represa va començar amb la 
mateixa tònica fins que va arribar 
el gol del Gandesa, arran d’una 
indecisió nostra, de les poques 
que vam tenir. Ho vam seguir 
intentant però al cap de poca 
estona ens van xiular un penal 
estrany que ja va ser la sentèn-
cia. I al final 0-3. Content pel joc 
i perquè l’equip va respondre. 
Vam estar a l’altura. Però per al-
tra banda no vam sumar, tot i fer 
un gran esforç. Estem treballant 
bé i s’està fent tot el possible. Els 
resultats, si seguim així, han d’ar-
ribar”.Ivan Romeu, del Gandesa: 
“ens va tocar treballar i molt per 
a  guanyar. Al final, content del 
joc i de l’actitud i de l’adaptació 
de l’equip al partit. Un resultat 
just. A la primera meitat el Pere-
lló va ser agressiu i va aconse-
guir que el partit fos molt travat 
amb moltes faltes. I fent un joc 
directe ens va crear dificultats 
tot i treballar-les bé, excepte una 
que va ser una ocasió clara que 
va aturar Joan. A natros se’ns va 
fer difícil combinar, tenir pilota, 
ens va faltar també pausa. Vam 
generar poc, només una ocasió 
clara de Gumi. El primer temps 
va ser igualat. A la represa ells 
potser van acusar l’esforç de la 
primera meitat i natros vam es-
tar millor, amb més situacions 
per dins, progressant amb pilota. 
Ens vam anar aproximant molt i 
vam jugar molt a camp contrari. 
El 0-1 ens va donar més calma i 
després va arribar el penal. Amb 
el 0-2 vam generar opcions per 
fer més gols. Tampoc hagués 
estat just. Ells, sobre tot a la pri-
mera van competir molt bé”. El 
Gandesa continua líder.

SANTA BÀRBARA, 2
RAPITENCA B, 0
El Santa Bàrbara va guanyar la 
Rapitenca B, amb gols de Josep 
Callau, de penal, i d’Izan a la re-
presa. Jefrey, mister del Santa 
Bàrbara: “no vam començar bé 
el partit. I la Rapitenca va tenir 
un parell d’opcions. A partir del 
minut 15 ja vam igualar la con-
frontació i ja vam jugar a camp 
contrari. Vam generar diverses 
ocasions, fent de penal l’1-0. A 

AMPOSTA, 6
TORTOSA B, 1
L’Amposta va golejar el Tortosa 
B per 6-1, amb gols de Becer-
ra (2), Ferreres (2), Marc López i 
Aleix Vizcarro. Serrano, mister de 
l’Amposta: “l’equip va entrar bé 
al partit, pressionant dalt i recu-
perant a prop de l’àrea contrària. 
A més, va ser eficaç en les ocasi-
ons i en pocs minuts va fer 3 gols 
que van donar confiança. Amb el 
3-1 van haver uns moments en 
què el partit es va igualar i que 
no vam tenir tan control. Però 
el 4-1 ens va donar tranquil.litat 
i l’equip, ja a la represa, va sen-
tenciar”.  Òscar Rumense, tècnic 
del Tortosa B: “no vam entrar bé 
al partit i l’Amposta fou més in-
tens i natros, a més, vam come-
tre errades que ells, amb poten-
cial ofensiu, van aprofitar-les. El 
3-0 era significatiu en 10 minuts. 
Tot i fer un bon gol que va ser el 
3-1, ja no vam poder entrar en el 
partit i l’Amposta ens va superar”.

content del partit i de la tempo-
rada que estem efectuant. Els 
jugadors creuen amb el que fan 
i tenen confiança, jugant amb 
molt bona actitud”.
Ruben Viudez, del Corbera: “du-
rant l’escalfament ho estàvem 
parlant de que havíem de jugar 
molt posats i que havíem d’estar 
dins del partit. Tot i parlar-no, no 
va ser així i el Xerta, un equip tre-
ballat i molt intens, es va impo-
sar. Als 10 minuts ja perdíem 4-0 
i ja no vam poder reaccionar. No 
és el primer cop que ens passa, 
l’equip està sent irregular durant 
els partits i les desconnexions les 
paguem cares”.

la represa l’equip va seguir molt 
ben posat, sense fisures, defen-
sant en bloc. Vam tornar a tenir 
ocasions i en un córner va arri-
bar el 2-0. Victòria treballada, i 
molt content de l’equip, dues de 
seguides amb porteria a zero”. 
Abans del partit es va fer la pre-
sentació dels equips planes. Xavi 
Marqués, mister de la Rapitenca 
B: “vam començar força bé, ge-
nerant ocasions i controlant el 
partit. Però poc a poc vam anar 
perdent el control i el Santa va 
marcar arran d’un penal que va 
ser clar. A la represa l’equip va 
tornar a intentar-ho però ja no 
vam arribar amb tanta claredat. A 
més, tenim unes desconnexions 
en els partits que ens suposen 
gols i així va venir el 2-0 que ja 
va decidir. No vam poder reacci-
onar i el Santa va estar força bé 
en defensa i va tenir més possi-
bilitats de contraatac”.  

XERTA, 5
CORBERA, 1
El Xerta va golejar el Corbera en 
un partit que va decidir en  els 
primers 10 minuts amb l’allau de 
gols dels locals que es van posar 
amb el 4-0. Sergio Ruiz, mister 
del Xerta: “vam parlar de ser molt 
intensos des del principi i l’equip 
va ser-ho, tenint a més molta 
eficàcia en les primeres ocasi-
ons, convertint-les amb gols. En 
pocs minuts en vam fer 4 i des-
prés vam tenir altres ocasions. A 
la represa vam fer el cinquè i tot 
i que va haver més pausa, l’equip 
va seguir  posat fins el final. Molt MASDENVERGE, 2

AMETLLA, 2
La Cala va salvar un punt al final 
amb gol del debutant Ivan Vidal. 
Els caleros van fallar un penal an-
teriorment. Partit intens i obert, 
dels que fan afició. Cristian, mis-
ter del Masdenverge: “natros 
vam començar bé, jugant a prop 
de l’àrea rival i fent un travesser. 
No obstant, amb els minuts, la 
primera meitat va ser igualada i 
bastant travada. Ens van fer una 
pressió alta i vam haver de ser 
massa directes. No vam estar 
còmodes. Al descans amb el 0-0. 
Ells, dins de les poques opcions 
del primer temps, en van tenir 
més que natros. A la represa, 
aviat, ens van fer el 0-1 en una 
contra. Poc després ells van tenir 
la possibilitat de fer el 0-2. Però 
acte seguit de penal vam em-
patar. A ells els va afectar i amb 
l’1-1 van ser els millors moments 
nostres. Arran d’una bona jugada 
combinada, Eric va rematar fent 
el 2-1.  Ells van apretar i van pro-
testar el penal que se’ls va xiular. 
Llavors va venir el penal a favor de 
l’Ametlla. El van fallar. Vam saber 
aguantar, buscant la contra. Al fi-
nal, l’Ametlla va empatar després 
d’haver tingut una ocasió que 
natros vam traure sota els pals. 
Resultat més que just. L’Amet-
lla és un equip que estarà dalt i 
per tant cal valorar l’empat”. Xavi 
Subirats, mister de l’Ametlla: “tal 
com va anar el partit, cal valorar 
el punt. Ells van començar millor, 
més adaptats a l’estat del camp, 
Ells, en esta fase inicial, van tenir 
un opció amb un tret que va anal 
travesser per fora. A partir del mi-
nut 15, l’equip es va adaptar, sent 
directe perquè així ho requeria el 
partit pel terreny de joc. Així vam 
començar a generar amb un pe-
nal clar que no fou xiulat. Vam 
crear ocasions que va evitar el 
seu porter. A l’inici de la represa 
Emma va fer el 0-1. Vam tenir va-
ries ocasions més. Però del 0-2 
es va passar a l’empat arran d’un 
penal que no va veure ningú. 

JESÚS I MARIA B, 3
GODALL, 2
Victòria del filial en un partit 
amb alternatives. Des de la UD 
Jesús i Maria: “vam fer un gran 
partit, tot i tenir baixes. Vam po-
der comptar amb l’ajuda de dos 
juvenils, un d’ells va jugar tot el 
partit. Natros al primer temps 
vam generar un parell d’opcions, 
amb un pal de Pardo i un altre de 
Roger Curto amb un tret llunyà, 
fent l’1-0 Amine. Vam controlar 
el partit, sent superiors, gaudint 
d’ocasions per encarrilar el par-
tit. Però no va ser així i al 40, ar-
ran d’una falta, ens van empatar. 
I poc després ens van fer l’1-2. 
A la represa vam sortir molt po-
sats i Albert va empatar amb una 
rematada amb el cap, a centra-
da de Pardo. Ens vam abocar i 
Amine va fer el 3-2. Una remun-
tada que vam merèixer. I se’ns va 
anular un gol a Jeroni que per a 
mi era clar. Amb el 3-2, vam re-
plegar-nos, buscant la contra i 
ells també van tenir un parell de 
possibilitats. Pels mérits dels dos 
equips un 5-2 hagués estat més 
just. Penso que és un equip que 
si recupera confiança ha d’anar 
a més. D’aquí al final seguirem 
competint i ens afiançarem a la 
categoria”.  
Juanjo, del Godall: “partit molt 
intens, i amb molt joc directe. I 
natros no vam estar gens còmo-
des. Ens va costar adaptar-nos. 
A la represa, amb l’1-2 vam estar 
febles alhora de defensar el joc 
directe i les segones jugades, així 
com les accions a pilota aturada. 
I així el Jesús i Maria va poder re-
muntar. Resultat just. No mereí-
xiem la victòria. Hem de seguir 
mirant el que que hem de millo-
rar després d’este partit”. 

LA CAVA, 3
BENISSANET, 0

ells van jugar ben replegats. Però 
l’equip era dominador i va ampli-
ar distàncies amb un tret de Ma-
dero.  La segona part va ser molt 
més travada, amb un ritme més 
lent, no vam acabar de trobar es-
pais però, tot i això, Adri té dues 
ocasions molt clares i finalment 
ell va fer el 3-0 que va ser defini-
tiu”. Avui divendres es recupera el 
partit Ametlla-la Cava (20.30 h).
Ramon  Grau, mister del Benissa-
net: “vam anar amb moltes bai-
xes. Vam plantejar el partit, dei-
xant la iniciativa al rival i estant 
molt tancats darrera. Aviat ens 
van fer l’1-0 però vam seguir igual 
i vam aguantar. Ells dominaven i 
van generar altres opcions, tot i 
que els faltava concretar les dar-
reres passades. Amb un tret ar-
ran d’un córner, ens van marcar 
el 2-0 amb el que es va arribar al 
descans. A la segona meitat la di-
nàmica va ser la mateixa; ells, te-
nint el partit controlat, van baixar 
el pistó, i ja van generar menys, 
no obstant van marcar el 3-0 i 
natros vam aguantar sense rebre 
cap gol més. Content de l’actitud 
i del treball al camp d’un dels mi-
llors equips de la categoria”. 

Amb l’1-1, ells, arran d’una bona 
jugada, van marcar el 2-1. Vam 
seguir remant, disposant d’un 
penal que vam fallar. Però l’equip 
no va baixar els braços i arran 
d’una bona jugada Ivan va empa-
tar. Valorem l’empat però el re-
sultat va ser injust perquè penso 
que mereixiem més en un partit 
complicat per l’estat del camp i 
per la coaacció arbitral, en tots 
els aspectes”.  

SUSPENSIÓ A FLIX
El Flix va lamentar els incidents 
de dissabte dels que s’informa 
ala plana 16. Però el president 
Albert Alberich també volia acla-
rir que “no entenem com ens 
envien un àrbitre de Tortosa per 
xiular un partit contra el Ro-
quetenc. L’àrbitre coneixia a ju-
gadors del Roquetenc i en este 
sentit van haver detalls, ja abans 
de començar i també durant el 
partit, que no ens van agradar. 
Sense justificar res, però estes 
cosetes, segons quines brome-
tes i detallets, saben greu. Creen 
malestar. I això no justifica les 
protestes nostres. Però caldria 
evitar suspicàcies i així es podri-
en evitar situacions. Ara hem de 
tornar a aixecar el cap. Tenim al 
tècnic de baixa i és complicat. Hi 
ha jugadors que han de fer de 
misters i ara estem mirant com 
ho podem solucionar. La tem-
porada estava sent positiva, i a 
part d’esta incidència de dissab-
te, ho continua sent i estic segur 
que reaccionarem i tornaré a ti-
rar per amunt”. Alberich acabava 
dient que “cap problema amb 
el Roquetenc que a la primera 
meitat va ser superior i va fer dos 
gols com n’hagués pogut fer un 
altre. Les protestes nostres van 
ser per altres motius”. 
Morales, Stephane i Dais van 
marcar pel Roquetenc. Els de 
Roquetes, ben posats en el joc, 
van fer el millor partit fins ara, en 
els minuts disputats.

Jordi Roca, de la Cava: “vam en-
trar molt bé al partit davant d’un 
Benissanet amb les línies molt 
juntes i replegat. Però vam ser 
intensos des de l’inici i De la Tor-
re va l’1-0. Ens va costar perquè 



19esports DIARI MÉS EBRE • divendres 2 de desembre / 2022

LA MILLOR GENERACIÓ ‘BABY’ DEL TORTOSA

EQUIP DE LA JORNADA

· Dos seniencs són notícia, Ge-
rard Verge, que està entrenant a 
la Rapitenca, pot fitxar pel Xerez 
de Segona B. I Stefi Bona que ju-
gava a la tercera divisió d’Anda-
lusia fitxa per la Rapitenca. Dos 
jugadors que podrien militar a La 
Sénia però prefereixen jugar en 
altres equips.
· Al que va ser el millor delegat de 
l’Amposta, Sinto, li vaig demanar 
un favor, quan es va assabentar 
va haver d’anar a prendre’s un 
‘carajillo’ per pujar la tensió: “Jo-
aquin no em pots demanar això 
que ja no tinc edat”. Més o menys 
li vaig demanar una meta tan difí-
cil com enamorar a Shakira, amb 
permís de la seva dona. Al març
els diré de que es tracta. El seu 
telèfon treu fum.
· Han obert a Mora la Nova un 
departament de màrqueting. El 
el president de la federació els va 
anar a veure. Dilluns van sortir al 
programa ‘La Frontal’ i el mateix 

dia Ambros va anar al Minut 91 de 
Michel Viñas. Ni el Barsa ho fa tan 
bé com aquest club.
· Ferreres va estar a un plis plas de 
fitxar a la jornada 4 pel Camarles, 
però li van dir a Jesus que confia-
ven amb ell i després li van donar la 
baixa. A Amposta ja és l’estrella en 
dos partits i és el segon golejador 
juntament amb Felipe i Becerra.
· A un jugador de Tarragona el seu 
equip no li vol donar la baixa. Ni 
juga ni entrena; està a punt de fit-
xar pel Tortosa, ja va militar en dos 
equips ebrencs.
· El Benisanet, un club modest, va 
rebre fa dues jornades a l’Amposta i 
li va donar un banderí per visitar per 
primera vegada el seu camp.
· Un gran entrenador ebrenc té un 
germà a l’hospital, cada dia li escric 
i li pregunto com està. Del que eren 
males notícies, ara són millors. Es-
pero que aviat pugui veure el seu 
germà als partits.
· Quim Cardona, el noi de Prat de 
Comte, té 3 ofertes d’equips de 2a 
catalana. Però seguirà a l’Amposta.

TOP SECRET
· La Cava és l’equip menys gole-

jat dels 300 de 3 Catalana. El se-

cret és tenir un gran porter Figo 

i una gran defensa: David Garcia, 

Eloi Forastero, Pau Valmanya, 

Madero i Sergi Bel. El secret de 

tots ells és l’amor, només un està 

sense parella. 

· Partit La Galera-Fatarella, a l’es-

calfament, el jugador de la Fata-

rella, Pere Nacher, li va dir al seu 

mister: si marco abans del minut 

5, em convidaràs a dinar. Dit i fet, 

als 21 segons marcava el 0-1 i és 

el màxim golejador de la catego-

ria amb 9 gols.

· Després de dues lesions, Marc  

Tena va jugar al Jesús i Maria. 

Abans va estar al S. Bàrbara i a 

l’Ebre Escola. El seu germà juga 

a l’Aldeana.

· Ho vaig dir fa diverses setmanes 

que guanyar a Xerta serà molt 

difícil, tercer millor equip com a 

local, i invicte al seu camp. I diu-

LA JORNADA menge al minut 11 ja guanyava 4-0. 

Cinquens a la taula. Molt bé. 

· La Sénia diumenge va jugar amb 

dos juvenils de titulars i un jugador 

de 15 anys, Didac Delmonte.

· El jugador Àlex López pel seu tre-

ball no pot entrenar i està jugant a 

l’Amposta B. Té diverses ofertes. 

· Canvi de cromos: Gito de l’Am-

polla al Cambrils i Cholo ex Ascó i 

Cambrils a l’Ampolla.

· Li va sentar bé la banqueta a Agus, 

del Móra la Nova, fa dues setmanes 

que marca i diumenge dos gols, ja 

porta 6 dianes.

· El Tortosa ja ha agafat el ritme per 

al play off, 14 jugadors han marcat. 

Setmana passada va guanyar el lí-

der Ulldecona, i diumenge va fer sis 

gols a Bítem. Cada vegada veig més 

clar l’ascens. Jordi Fabregat va to-

car la tecla. I s’espera aviat un altre 

fitxatge. Més dinamita.

· Quina davantera té l’Ametlla, 

Emma que és el màxim golejador 

i Ivan Vidal que ha jugat a tercera 

divisió.

· Set partits perduts l’Ulldecona 

juvenil de preferent i de sobte es 

va fer la llum, tres partits invic-

tes. El seu mister Manu ja té tres 

ofertes per entrenar la tempora-

da vinent.

· Cada setmana cau un equip 

dels invictes: Ulldecona va ser 

la setmana passada, aquesta el 

Pinell. Només queda La Cava 

que juga avui divendres contra 

Ametlla. Caurà la Cava?

· Està en crisi l’Ulldecona pels 

dos partits perduts?. No, és una 

pausa per agafar més ritme. Tots 

els equips tenen moments. 

· 4a Catalana. En perdre el Pinell 

es posa interessant; dos equips 

estan invictes a casa, Tivenys i 

Catalònia. I quatre fora, Ampos-

ta, Gandesa, Pinell i Camarles.

· Compte descensos de totes 

les categories, Ascó i Cambrils 

en posicions complicades i po-

den arrossegar. Ull a la Segona i 

també a la Tercera catalana, que 

també es podria veure afectada.

ENTRENADOR DE LA JORNADA: SERGIO RUIZ (XERTA)

LA PORTADA DE LA SETMANA

JO
AQ

U
IN

 C
EL

M
A

CRACS EBRENCS: PORTERS (1)

Vizcarro (Amposta) Sergi Auré (Aldeana) Figo (la Cava) Rojas (Ascó) Estorach (Catalònia)

Mai no és tard. Si el Tortosa

fa deu anys hagués fet un

projecte només amb gent

jove, i deixant treballar els

entrenadors, estaria a tercera

divisió. Jordi Fabregat, un gran

director d’orquestra, amb el

suport també del gran Capera

i d’Hilario, té la seva generació

‘baby’. Manca a la foto

Bernardo.

LA FRASE DE LA SETMANA:
COTO, COORDINADOR RAPITENCA: 

“EL MÉS BONIC QUE ET DEIXA EL 
FUTBOL SÓN LES AMISTATS”

MARC TENA
(J i Maria)

CESC
(Xerta)

ESTORACH
(Catalònia)

ERIC
(Masdenverge)

ROGER ESCRIBÀ
(Tortosa)

DAVID GARCIA
(La Cava)

SERGI VALLES
(S Bàrbara)

EMMA
(Ametlla) 

BECERRA
(Amposta) 

FERRI
(Ampolla)

GENIS
(Gandesa)

ARNAU PARDO
(J i Maria) 

AGUS
(M Nova)
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4A CATALANA

PINELL,0
GANDESA B, 2
Lizaso, del Pinell: “el resultat no 
reflecteix el que va passar. Du-
rant la primera mitja hora vam 
ser dominadors i vam tenir oca-
sions clares. Però fou el Gan-
desa, qui es va avançar a poc del 
descans. A la represa vam sortir 
una mica a la desesperada; no 
obstant vam tenir noves opci-
ons. Però ja en els darrers minuts 
amb espais ells van tenir més 
sortida i en afegit van sentenciar. 
Hi ha dies en què la pilota no vol 
entrar i este en va ser un. Des-
tacar l’equip, va donar-ho tot i a 
seguir lluitant”.
Sergi, del Gandesa B: “sabíem de 
la dificultat del partit i del rival, lí-
der. La primera meitat va ser de 
domini de pilota d’ells. Natros no 
ens vam acabar de trobar còmo-
des, tot i que defensivament vam 
estar bé. I poc abans del descans 
vam fer el 0-1. La represa va ser 
més de tu a tu, vam seguir ben 
posats, tenint també les nostres 
opcions. Ells van tenir les seues. 
Vam saber contrarrestar el seu 
joc i vam saber patir fins en afe-
git quan Joni va marcar el 0-2. 
Contents pels 3 punts i molt bon 
treball els jugadors contra un 
molt bon rival”.  El Pinell va per-
dre el primer partit. Segueix líder. 
La part alta s’ajusta.  

JESÚS I MARIA C, 0
AMPOSTA B, 2
David Torres, mister del J i Maria 
C: “la primera part va ser igua-
lada, amb ocasions a les dues 
porteries. Per part nostra, Fer-
ran en va tenir una de clara. Ells 
en van tenir una també a tra-
vés de Dani Fatsini. A la segona 
meitat l’Amposta es va quedar 
amb 10. Natros vam fer un pal 
arran d’una falta, i vam generar 
una altra opció a través de Cris-
tian. No vam marcar i ells, poc 
a poc, van agafar el domini i al 
75 en una contra ens van fer el 
0-1. A parir d’aquí ens vam abo-
car, vam tenir opcions però ells 
també a la contra i al 93 ens van 
marcar el 0-2. Orgullós dels xa-
vals, van competir bé contra un 
equip que estarà a la part alta. 
Mereixíem alguna cosa més 
però no va poder ser. L’equip 
és jove i anirà progressant”. An-
dreu Cano, de l’Amposta: “par-
tit contra un rival que venia en 
bona dinàmica i que sabíem que 
al seu camp es fa fort, crec que 
a la primera part, tot i tenir con-
trolat el partit, no vam estar cò-
modes. A la segona vam fer uns 
retocs i vam sortir molt millor. 
Ens vam quedar amb 10 al mi-
nut 3 de la represa i crec que a 

CAMARLES B, 4
SANT JAUME, 1
Florin, tècnic del Camarles B: 
“partit en el que vam tenir el 
domini de pilota i vam arribar a  
porteria contraria en bastanta 
facilitat. A la primera meitat vam 
fer 3 gols i vam disposar de més 
ocasions. Però arran d’una erra-
da defensiva nostra, ells van fer 
el 3-1. A la represa, vam conti-
nuar tenint pilota i així no vam 
deixar entrar al Sant Jaume en el 
partit. Vam fer el 4-1 i vam dis-
posar d’algunes opcions més, tot 
i que ja al segon temps no vam 
arribar amb tanta claredat, ja va 
ser més igualat. En global, molt 
bon partit”. Anton, del S Jaume: 
“partit molt complicat en el que 
sobre tot a la primera meitat ells 
van dominar. Ens van desbordar 
durant 35 minuts. Natros no vam  
estar intensos, i no vam arribar 
a fer bé la pressió. Amb el 3-0 
vam marcar el nostre gol. A la 
represa vam refrescar l’equip. Va 
anar millor però ja anàvem con-
trarellotge. Ells van marcar el 4-1 
però em quedo amb la segona 
meitat quan vam tornar a l’ess-
sència de partits anteriors. Hem 
de seguir, fixant-nos amb la se-
gona part i millorant aspectes de 
la primera”.

ALDEANA B, 1
ALCANAR, 2

marcar al segon temps. Anem 
avançant pas a pas”. 
Ramon Cruelles, mister de la Cava 
B: “un partit en el que l’Olimpic va 
saber filtrar pilotes als davanters 
i també al contraatac va traure 
rendiment. L’equip ho va intentar, 
però ens manca més definició 
davant. No és excusa però tam-
bé estem de pega amb les baixes, 
durant la primera meitat vam ha-
ver de fer 3 canvis per lesió. Te-
nim jugadors que volen ajudar a 
l’equip però que no estan del tot 
recuperats, d’altres que no han 
fet pretemporada i estan agafant 
ritme. Així mateix, també dir que 
ja sabem que sense assistents és 
molt complicat xiular, i no criti-
co a l’àrbitre, però si a la primera 
part a tu te piten cinc fores de joc 
i al rival d’uns altres tants només 
li’n xiulen tres pues aquí van arri-
bar els dos gols. S’ajunta tot. Ara 
venen  partits contra equips de 
mitja taula, esperant recuperar 
gent mentre jugadors van aga-
fant ritme de competició. També 
a l’espera de si podem fer alguna 
incorporació. Amb tot, plante-
jar-nos com a objectiu que per 
a l’any nou puguem tenir tot un 
equip més competitiu”.  

partir d’allí, vam fer dels millors 
partits de la temporada. Un 10 
per als jugadors que van ficar el 
que requeria el partit i vam em-
portar-nos la victòria. Aquesta 
setmana sol puc aplaudir-los i 
felicitar-los, perquè van fer una 
segona part excepcional en un 
menys, el Jesús i maria em va 
semblar un equip que donarà 
molta guerra”.

mençar amb molts de dubtes 
i fruit d’això ells van aprofitar 
molt bé una concessió nostra, 
fent l’1-0. Vam tenir una ocasió 
amb una falta per empatar. Cas 
d’aconseguir-lo, la situació ha-
gués pogut canviar. Però el cert 
és que no vam poder contrastar 
el seu plantejament; ells al mig 
del camp van ser superiors i van 
generar ocasions, fent dos gols 
en pocs minuts, arran de dos 
córners, que van posar el 3-0 al 
marcador. Ens vam quedar amb 
deu per una acció fortuïta en 
què es va originar una tangana i 
l’àrbitre, posteriorment, en veu-
re que hi havia sang, va mostrar 
la vermella. A la segona meitat, 
amb un menys i amb el 3-0, vam 
intentar fer un pas avant. No vam 
aconseguir-ho però com a mí-
nim vam equilibrar les forces i 
el partit va estar igualat. Al 41 de 
la segona meitat vam fer el 3-1. 
Res va sortir. Ni l’equip ni jo, amb 
el plantejament i les modificaci-
ons, vam estar a l’altura del par-
tit”. Lamentar la lesió al genoll 
de Carlos Ferreres en els darrers 
minuts. Des de Tivenys també 
donaven ànims al jugador, de-
sitjant que sigui el menys greu 
possible. 

TIVENYS 3
CATALÒNIA B, 1

OLIMPIC, 4
LA CAVA B, 0

David, jugador directiu de la Ga-
lera: “la Fatarella es va avançar 
al primer minut i al 30 natros 
ens vam quedar amb deu arran 
d’un penal que fou el 0-2. Al fi-
nal de la primera meitat vam fer 
l’1-2, amb gol d’Eric, i a l’inici de 
la represa Pau va empatar. Vam 
remuntar amb un menys, fent el 
3-2. Vam poder contrarrestar el 
joc directe del rival i les accions 
a pilota aturada fins als darrers 
minuts quan ens van marcar el 
3-3. Per part nostra, orgullosos 
pel treball de tot l’equip. Valo-
rem el punt sumat”.  Xavi Solé, 
mister de la Fatarella: “al prime-
ra minut el nostre Killer, Pere, va 
fer el 0-1. Al minut 33, ells es van 
quedar amb 10 arran d’un penal 
que fou el 0-2. Un resultat que 
ens havia de donar tranquil.litat 
però que va acabar generant 
angoixa. La Galera va fer l’1-2 
abans del descans i va empatar 
a l’inici del segon temps. Des-
prés van haver alternatives fins 
al 82 quan la Galera va marcar 
el 3-2. No ens vam aclarir; tot i 
jugar amb 11 no es va notar la 
superioritat. Al 89, amb un xut 
de fora de l’àrea, Pere va empa-
tara  3. Penso que com a entre-
nador també em vaig contagiar 
de l’angoixa i del nerviosisme. 
Segurament que en este partit, 
com l’equip, no vaig estar a l’al-
tura com a tècnic”. (Més infor-
mació de la Galera a la plana 16).

LA GALERA, 3
FATARELLA, 3

L’Alcanar va remuntar al camp de 
l’Aldeana B i es va emportar els 
punts amb gols d’Adrià, de falta, 
i amb un obús d’Àlex. Destacar 
també el gol de l’Aldeana.
Rafel, mister de l’Aldeana: “la 
primera meitat va ser igualada. 
Ells van poder començar millor 
però natros amb els minuts vam 
equilibrar el joc i ja vam tenir més 
pilota, tot i que sense molta pro-
funditat. A la segona meitat va 
seguir la igualtat, si bé el partit 
va obrir-se. Arran d’una bona ju-
gada vam fer l’1-0 però l’Alcanar 
va empatar amb un gol de falta 
directa. Vam acusar el gol rebut 
i quan el partit semblava que 
acabaria amb empat va venir el 
gran gol que va ser l’1-2. Potser 
l’empat hagués estat el més just, 
però l’Alcanar, que té bons juga-
dors i que estarà dalt, va aprofitar 
la qualitat per poder remuntar”. 
Ion, president jugador de l’Alca-
nar: “ens va costar molt, com en 
les darreres jornades. El primer 
temps va ser igualat, amb poques 
opcions. A la represa el partit va 
estar més obert. Ells van marcar 
arran d’una gran jugada però 
va ser important, quan pitjor ho 
teníem, marcar l’empat amb la 
falta que va traure Adrià. L’equip 
va creure i un golàs d’Alex fou 
l’1-2, tenint llavors més espais 
per sentenciar. Tercera victòria 
seguida que dona confiança”. 

Després de dues derrotes, l’Olim-
pic va tornar a guanyar. 
Jordi Barrufet, coordinador de 
l’Olimpic: “va ser un bon partit, 
tot i que per al que vol arribar 
l’entrenador encara falta. En tot 
cas, partit bastant complet en el 
que vam ser superiors, sobre tot 
a la represa. La Cava a la prime-
ra meitat va tenir les seues op-
cions. En canvi, natros, amb dos 
gols d’Albert, vam també tenir les 
nostres sent més efectius. A la re-
presa, amb espais, vam ser supe-
riors generant altres ocasions i 
fent els altres gols. Albert, que va 
completar un hat-tric i Adrià van 

David Montardit, president del 
Tivenys: “primera part excel.lent 
en la que, a diferència d’altres 
partits, vam tenir efectivitat de 
cara porteria i als 5 minuts en 
un gran xut ens vam avançar al 
marcador. Vam seguir dominant 
i vam ampliar l’avantatge al mi-
nut 27, mitjançant una centrada 
amb un remat de cap, i al 30, 
de cap també, a la sortida d’un 
córner. Passada la mitja hora els 
visitants es van quedar amb in-
ferioritat numèrica per un cop 
al nas a un jugador nostre.  A la 
segona part, tot i tenir possibili-
tats, no vam ser capaços d’am-
pliar l’avantatge i els jesusencs 
ja a les acaballes van posar el 
3-1 definitiu”. Dani Fernández, 
tècnic del Catalònia B: “derrota 
contundent i merescuda. Just 
guanyador el Tivenys. Vam co-

GINESTAR, 3
AMETLLA B, 1
El Ginestar va decidir en temps 
afegit la seua victòria contra 
l’Ametlla. Victor Sabaté, mister 
local: “tot i marcar aviat, a la pri-
mera meitat no vam tenir del tot 
el control del joc, malgrat tenir 
contraatacs per poder Marcar. 
Ells al final del primer temps van 
crear una opció, que va anar al 
pal. A la represa vam fer canvis, 
però tampoc vam dominar i el ri-
val va arribar més a porteria que 
natros a la seua, el nostre porter 
va estar força bé. Semblava que 
acabariem 1-0 però al 88 ens 
van empatar. No obstant, la re-
acció de l’equip va ser bona fent 
el 2-1 i després el 3-1. Em quedo 
amb l’esforç i la reacció final de 
l’equip, tot i que en este partit no 
vam dominar el mig del camp 
com en l’anterior”. 
Jordi Subirats, tècnic de l’Amet-
lla B: “va ser una derrota injusta. 
El Ginestar va començar millor, 
adaptat a la tipologia del camp. 
Arran d’un fora de banda ens van 
pitar un penal una mica dubtós. 
Però a partir d’aquí les forces 
es van equilibrar. No van haver 
moltes opcions, el Ginestar en 
va tenir una. I natros poc a poc 
natros vam dominar millor la si-
tuació sobre el camp i abans del 
descans vam disposar de dues 
possibilitats, amb un pal. Vam 
acabar el primer temps millor 
que ells. La represa va ser igua-
lada, amb molt joc al  mig del 
camp. Natros vam créixer i vam 
tenir opcions per empatar. Ja  al 
final vam assolir l’1-1. Però des-
prés vam estar inexperts, poc 
contundents en defensa i arran 
d’un llançament de banda ens 
van fer el 2-1. I acte seguit va ve-
nir el 3-1. No va ser just. Penso 
que vam fer mèrits per empa-
tar. Estic content del treball de 
l’equip, va donar la cara. Mereixí-
em com a mínim l’empat”. 
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BY JOAQUIN CELMA

HANDBOL
Derrota a la pista del 

segon, la Roca (32-26)

HANDBOL

Resultats dels equips del club.  
El sènior masculí va perdre 
contra el Vic (27-31). Bon par-
tit dels tortosins, que van llui-
tar des del primer minut fins a 
la fi del partit, tot i així un cop
més, tampoc es van endur 
la victòria. Pròxima setmana 
descans per tothom i temps 
per seguir entrenant i millo-
rant.
Proper partit, desplaçament a 
Sant Quirze en quinze dies.
El juvenil masculí va guanyar 
amb solvència a Molins (27-
45).  
El juvenil femení va perdre 
30-27 a la pista del Sant An-
dreu.  
El cadet masculí es va impo-
sar de forma contundent a 
Sabadell 25-54.
I l’infantil masculí va guanyar 
per la mínima a la Roca 36-35. 
Per la seua part, l’infantil fe-
mení va perdre en la seua vi-
sita a l’Ascó B (28-20).  Va ser 
tercer partit de la segona volta 
de la lliga de les noies dirigi-
des per Alexandra Albesa.

Derrota de l’Amposta a la Roca 
(32-26). Partit molt seriós de 
l’equip en el que, tot i les adver-
sitats, van tenir contra les cor-
des al segon classificat.
Sobre el minut 6 del partit, el 
CH Amposta es quedaria sense 
Joana Rieres per a la resta del 
partit al veure la vermella direc-
ta. Tot i així, l’Amposta va rea-
litzar uns primers trenta minuts 
de molt de nivell, amb una gran 
defensa per arribar al descans 
amb el resultat favorable 14-16.

A la represa, la Roca va capgi-
rar el partit als 15 minuts, quan 
el desgast de les jugadores vi-
sitants es va anar plasmant, co-
metent alguns errors determi-
nants per al desenvolupament 
del tram final de partit. Al final 
32-26.
“Molt bon partit del nostre 
equip, que, tot i no poder portar 
els punts en joc cap a Amposta, 
ja pensa en el proper partit” que 
serà demà rebent al Servigroup 
Benidorm, rival directe (19h).

Centre Esports 
Tortosa

Club Volei Roquetes: Súperlliga2, 
victòria a Canàries (0-3)

** LLIGA CATALANA D’HAND-
BOL FEMENÍ. L’Handbol Ascó 
va empatar a Vilanova (31-31). 
Les locals van sumar el primer 
punt. L’Ascó va deixar escapar 
una ocasió per impulsar-se. Es 
van enfrontar els dos cuers.
** 1a LLIGA CATALANA SÈNIOR 
FEMENÍ. L’HC Ampolla va cau-
re a la pista de l’Argentona per 
37-26. Les locals van guanyarr 
amb molta claredat, en el que 
va ser el seu tercer triomf se-
guit. Les maresmenques s’en-
filen al sisè lloc i igualen amb 
el cinquè, que ja és lloc de fase 
d’ascens, una zona en la que 
continuen les ebrenques tot i 
la contundent derrota rebuda.  
Per la seua part, l’HC Perelló 
va sumar un empat  a Igualada, 
en un partit que dominaven al 
descans per 12-14. La segona 
part va continuar amb empat 
tècnic i podríem dir que els dos 
equips van anar empatats du-
rant l’últim quart d’hora. Empat 
just pels dos equips, que van 
comptar amb igualtat d’opci-
ons de vèncer. “Per part de les 
nostres valentes, gran actitud i 
lluita. Un puntet importantís-
sim tant per l’objectiu de per-
manència com pel sentiment 
d’equip. El proper diumenge 
visitem al Sant Cugat A”.

El sènior masculí de Súperlliga 
2 va guanyar amb solvència a 
la pista del Club Voleibol Sayre 
Mayser Gran Canaria (0-3) amb 
parcials (22-25/4-25/23-25).
Partit on l’equip va demostrar 
un bon nivell en recepció i atac. 
Victòria molt important.
El proper partit serà demà dis-
sabte contra el Club Natació 
Sabadell al pavelló de Roque-
tes. 
Altres resultats del cap de set-
mana passat: el sènior femení 
va guanyar (0-3) a la pista del 
Cubelles. Derrota ajustada de 

l’infantil masculí (3-2) a la pista 
del CV Reus. El sènior masculí 
B va perdre a la pista de l’As-
sociació Esportiva Escolar Ins-
titut Montserrat  (3-1). Derrota 
del cadet masculí blau (3-0) 
a la pista del CV Vall-Hebron. 
L’infantil femení Blanc va per-
dre (3-1) a la pista del CV Sa-
lou. Victòria del cadet masculí 
blanc (3-0) contra el Volei Vila-
nova Verd. Demà dissabte 3 de 
desembre Dia del CVR’s!!! Vò-
lei, presentació d’equips, sorte-
jos, música i moltes sorpreses!
Nota i foto: CV Roquetes

** Segona divisió Futbol 11. 
7 jornada. 
Vilanova-Gandesa, 3-6
Gandesa-S Salvador 11-0
** Lliga Ebre futbol-7. 9 jornada
Perelló-Campredó, 7-0
J i Maria-Olimpic, 1-1
R Bítem-Ampolla, 4-0
La Plana-Tortosa, 3-8

Futbol femení
Arnes-Rapitenca, 2-2
Roquetenc-Amposta, 10-0
Femení Alcanar-la Cava, 10-0

El Perelló i el Femení Alcanar 
són líders amb 24 punts, se-
guits pel Roquetenc amb 22
** Juvenil Futbol 11 1a divisió
Terres de l’Ebre-Europa 1-5

Resultats de la 8a jornada: Tortosa descansava. Canareu-Aldea-
na 5-2; Amposta-Alcanar, 1-0; S Bàrbara-Roquetenc sus; Amet-
lla-Vinaròs 3-0; Rapitenca-Perelló 2-1 

Veterans: cinquena jornada

Futbol Sala
** LLIGA DIVISIÓ D’HONOR: El FS Roquetes va caure a la pista 
de l’Alcarràs (4-3) i ara és segon a la taula. En la propera jornada, 
diumenge rebrà el Maristes Montserrat Lleida (18h).   
** LLIGA 1A DIVISIÓ: al grup 6 A, el CE Futsal Tortosa descansava. 
L’Amposta es va imposar en el derbi a la Sénia (4-9).  El Tivissa va 
vèncer el Nàstic de Tarragona per 7-5.
Al grup 6B, l’Hostal Anton de Batea va guanyar el Flix per 3-5 i 
continua líder amb cinc punts d’avantatge respecte el segon. El 
Móra d’Ebre es va imposar per 4-6 a la pista del Futsalpax Tarra-
gona.
** LLIGA 2A DIVISIÓ: Grup 11: Vinallop-Ulldecona 3-1; Ampo-
lla-Amposta B 7-5; Alcanar-Vilaseca 2-4; Rapitenc-Miami Multi-
esportiva 11-5; Experience Amposta-Catllar 5-3 
Grup 12: Ribaroja-Aula Esport Reus B (3-6); Ascó-Móra Nova (2-
5); Botarell-Miravet (8-1); Inter Rasquera-Masroig (1-6)

 Sènior femení del CV Roquetes.

Handbol
Aleix Puey, 

campió 
d’Espanya

La cursa del Moto Club Movi’t 
Na Moto va posar el colofó al 
RFME Campionat d’Espanya 
2022 el cap de setmana pas-
sat, amb una cinquena prova a 
doble jornada que serà recor-
dada per l’exigència dels seus 
especials, complicades per la 
pluja i el fang. 
El pilot gandesà Àlex Puey 
va certificar el títol en Júni-
or 125, categoria en la que el 
seu equip va ocupar les tres 
primeres posicions. Àlex va 
aconseguir el títol per la porta 
gran guanyant en les dues jor-
nades amb autoritat. La seua 
competitivitat va comportar 
acabar les dues jornades en el 
Top Scratch. Un altre èxit del 
pilota gandesà que aconse-
gueix un èxit important i que, 
per la seua joventut, té un fu-
tur molt prometedor sobre les 
dues rodes. El jove Àlex és un 
orgull per Gandesa i ho segui-
rà sent pel futur que té. 

L’Ajuntament de Tortosa va 
fer efectiu el canvi de de-
nominació del pavelló po-
liesportiu de Ferreries pel 
del pavelló Jordi Angelats i 
Ballonga el dissabte passat, 
coincidint amb la presen-
tació dels equips que Club 
Bàsquet Cantaires al mateix 
pavelló. El canvi de denomi-
nació de pavelló es va apro-
var per unanimitat de tots els 
grups municipals el passat 
mes de maig en sessió ple-
nària, i suposa un reconeixe-
ment a la figura de Jordi An-
gelats, fundador i president 
del Club Bàsquet Cantaires. 
El pavelló ubicat al barri de 
Ferreries va ser l’escenari 
de grans fites esportives de 
l’equip femení del Cantaires 
durant la dècada dels 80, 
moment en el qual va assolir 
diversos títols d’àmbit naci-
onal i estatal, com ara la lliga 
i la Copa de la Reina, jugant 
competicions europees. 

Pavelló 
Jordi Angelats 

i Ballonga
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www.ebrexperience.cat

A LA CUINA 
TOT S'APROFITA!

RECEPTA: 

COCA DE...
El que tinguem a la nevera!

Ingredients (4-6 persones): 
· 1 Got d'oli d'oliva
· La farina necessària o la 
que ens quedi a l'armari
· El que tinguem a la nevera, 
als calaixos de la verdura i a 
l'armari de les conserves
· Espècies diverses (que 
d'això sempre n'hi ha per-
què no caduquen) com 
pebre negre, sal, orenga, 
farigola, romaní o herbes 
provençals...
Preparació:
Prenem les mesures d'un got 
d'oli i d'un got de cervesa. Ho 
barregem tot amb una mica 
de sal i hi anem abocant la 
farina mentre ho anem reme-
nant amb les mans fins que 
ens quedi una massa que no 
se'ns enganxi. Amb un corró, 
hi donem forma i l'estirem fins 
a obtenir-ne una massa més o 

menys fina.
Obrim la nevera i observem que 
hi tenim un tall de carn arrebos-
sada, un pot obert de tomàquet 
fregit, un carabassó que s'està 
fent malbé, una poma pansida, 
un ou solitari i un tros de format-
ge sec. Al calaix hi ha un parell de 
cebes. A l'armari de les conserves 
encara ens queda una llauna de 
tonyina, potser alguna paperina 
de panses i un dau d'Avecrem... 
Triturem el dau d'Avecrem, rat-
llem el formatge, tallem el tall de 
carn, tallem a rodanxes el cara-
bassó, pelem i tallem a quarts la 
poma, tallem les cebes ben pe-
tites.
Farem una coca de dos gustos: 
cobrirem la base amb el tomà-
quet fregit i hi posarem una mica 
del polsim del dau d'avecrem. 
Per damunt i posarem una capa 
de ceba i amb les panses farem 

la línia divisòria que ens partirà 
la coca en dues parts iguals. A 
la part de la dreta, hi posarem 
el carabassó i la poma amb 
unes quantes panses. A la part 
de l'esquerra, la carn i el con-
tingut de la llauna de tonyina 
tot ben triturat; per fer un mar i 
muntanya amb l'ou al damunt 
que, un cop al forn, ja es cou-
rà. Ja ho tenim a punt, ara no-
més ens falta empolsimar-ho 
tot amb les restes del formatge 
ratllat i unes quantes espècies 
i posar-ho al forn a 250º du-
rant uns 20-25 minuts però no 
treure-hi mai l'ull de sobre.
Petits consells: si el que ens 
queda a la nevera són restes 
d'albergínia farcida amb bei-
xamel, ben triturat i damunt la 
coca, també queda boníssim i 
d'una resta que en podria men-
jar una persona, en mengen 4!
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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

MARINA LA RÀPITA

ES LLOGA

Amarre 
8 metres

674 55 20 17
(Només WhatsApp)

I M M O B I L I À R I A

AMPOSTA 
Local a l’avinguda La Ràpita 

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

674 55 20 17.
ULLDECONA

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

977 25 27 27

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

principal. Façana 
acristalada. Totalment 

condicionat. Ideal per a 
qualsevol  activitat de 

cara al públic. 
977 25 27 27

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

lavabo amb dutxa 
reformat, habitació doble i 

hab individual.
674 55 20 17.

LA RÀPITA
Plaça d’aparcament 

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

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

Zona molt difícil d’aparcar 
a l’estiu.

 977 74 33 99

TREBALL

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

Interessats, enviar whatsapp al 617 702 159

· JARDINERIA
· TREBALLADORS/ES SOCIALS

· PSICÒLEGS/ES
· TERAPEUTES OCUPACIONALS

· METGES
· INFERMERS/ES

· GEROCULTORS/ES
· CONDUCTORS/ES

· EDUCADORS/ES SOCIALS
· FISIOTERAPEUTES
· RECEPCIONISTA

· TÈCNIC EDUCATIU INFANTIL

112

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

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Et sents més enèr-
gic i aprofites per 
netejar i llençar el 
que ja no serveix. 
Prioritzes la salut i 
la tranquil·litat, el 
que suposa, deixar 
enrere a algunes 
persones.

aquari
21/01 al 19/02

Vols que la teva 
relació sentimental 
es torni més estable. 
Les obligacions 
t'han obligat a ma-
durar ràpidament. 
Si tens un negoci, 
sigues prudent, no 
és or tot el que lluu.

sagitari
23/11 al 21/12

Moltes coses a fer i 
et manquen hores. 
Compte amb l'estrès 
doncs pot perjudicar 
la teva salut. La sort 
està amb tu i si tens 
temes pendents, es 
mouen. Sorpreses 
agradables.

escorpí
24/10 al 22/11

Si et deuen diners, 
hauràs de posar-te 
ferm per recupe-
rar-los. En l'amor 
no vols precipitar-te 
perquè això et faria 
sentir insegur. Et 
dones un homenat-
ge gastronòmic.

balança
24/09 al 23/10

Algú de la família po-
dria posar-te a prova. 
Tens necessitat de 
saber i et planteges 
tornar a estudiar. 
Compte amb les 
presses, tant amb 
cotxe com a peu. 
Relaxat una mica.

àries
21/03 al 20/04

Hauràs de tenir pa-
ciència amb algú de 
la família política, que 
parla massa. Dies 
ideals per fer una 
escapada en bona 
companyia. Una ges-
tió burocràtica potser 
es fa esperar.

cranc
22/06 al 23/07

El sector laboral et 
demana més ener-
gia, sigui perquè 
estàs cercant feina o 
perquè t'has propo-
sat objectius a curt 
termini. No t'oblidis 
de la vida familiar i 
afectiva.

verge
24/08 al 23/09

Voldries canviar 
algunes condicions 
laborals per atendre 
millor l'àmbit fami-
liar/domèstic. Una 
persona del passat 
et demana disculpes, 
però hauràs de valo-
rar si són sinceres.

taure
21/04 al 21/05

Al sector professio-
nal t'has proposat 
objectius que entren 
en competència 
amb algú. Acumules 
malestar per un 
tema que has magni-
ficat. Prioritza el que 
és més important.

peixos
20/02 al 20/03

 la feina t'anirà bé 
ser cautelós perquè 
no tothom és el 
que sembla. Si tens 
algun assumpte 
pendent de resoldre 
amb el pare o amb 
un cap, ara es donen 
bases pel diàleg.

lleó
24/07 al 23/08

Et preocupa el futur 
dels teus fills i vols 
preparar-los pel 
dia de demà. Pots 
connectar amb una 
persona de més edat 
que tu. Alguns canvis 
laborals modifiquen 
els teus plans.

bessons
02/05 al 21/06

El Sol en tensió amb 
Mart pot inclinar al 
fet que perdis els 
papers si algú et 
provoca. L'autocon-
trol serà el teu aliat. 
Si tens parella, dies 
de més connexió i 
romanticisme.

TORTOSA
ES VEN O LLOGA ES VEN O LLOGA 
NEGOCI MÉS LOCALNEGOCI MÉS LOCAL

DE 58 METRES QUADRATS DE 58 METRES QUADRATS 
PER JUBILACIÓPER JUBILACIÓ

Actualment
botiga de menjar

per emportar

655 751 669

Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

VOLS ANUNCIAR-TE?
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El CEESC, Col·legi 
d'educadores i educadors 

socials de Catalunya ha 
organitzat PassES, uns itineraris 
que, des del grup Sèniors 
del Col·legi, proposa visitar 
aquelles institucions que van 
tenir cura de xiquets i xiquetes 
provinents d'entorns familiars 
amb dificultats diverses.
El primer itinerari va tenir lloc 
a Barcelona on es va recorre la 
ciutat per descobrir els llocs on 
s'assitia la infància vulnerable. 
Ara li ha tocat a Tortosa on, dis-
sabte passat, va tenir lloc aques-
ta interessant activitat en forma 
d'itinerari, fent diferents parades 
als diferents edificis tortosins que 
han format part de la història de 
l'acció social a la ciutadania: "Tor-
tosa de la beneficència: infància, 
joventut i gent gran".
La protecció a la infància és una 
responsabilitat de tota la societat 
i especialment de les administra-
cions. Els serveis socials han patit 
moltes retallades i la gestió s'ha 
cedit, en la majoria dels casos, a 
fundacions privades. Això fa que, 
a vegades, prevalgui més la quan-
titat que la qualitat.
Parlem amb Pepi Borràs, educa-
dora social i membre de l'organit-
zació d'aquesta activitat.
Com va néixer la iniciativa?
Feia anys que, a les nostres reuni-
ons, li donàvem voltes a l'hora de 
programar activitats. Tot va co-
mençar quan ens vam assabentar 
que una coneguda companya, 
Araceli Lázaro, molts anys direc-
tora de l'Observatori de la Infàn-
cia, s'havia preparat un recorregut 
social per la història de la Infàn-
cia a Barcelona, i finalment el 
vam poder fer, acompanyats per 
les  seues  explicacions, i coinci-
dint amb la data 20 de novembre 
que és el Dia Universal dels Drets 
de l'infant.
Per què escollir Tortosa en 
aquest segon itinerari?
Ho va suggerir aquesta mateixa 
companya arran d'un treball de 
recerca efectuat per estudiants 
universitàries sobre un conegut 
pedagog nascut l'any 1911, Jo-
sep-Joan Piquer i Jover, vinculat 
a la Junta de Protecció a la Infàn-
cia i el Tribunal Tutelar de Menors 
a Barcelona. Llavors vam buscar 
documentació aquí, a l'Hospital 
de Jesús i a la biblioteca de la UAB 
on està el seu llegat, però no hi 
havia cap documentació que ens 

ajudes a executar aquest projecte.
La història i origen de molts 
d'aquests edificis era desco-
neguda per a la majoria dels 
participants?
Si, efectivament. Però també al-
guns dels participants tenien in-
formació d'altres èpoques dels 
edificis, alguns inclús ens van co-
mentar les seues pròpies vivènci-
es i l'evolució que hi va haver al 
llarg dels anys.
La primera parada de l'itine-
rari va ser a l'Hospital Santa 
Creu a Jesús.
Sí, antigament oferia asil a infants 
il·legítims o orfes, malalts, ferits 
de guerra, pobres, indigents... 
La Germana Vicenta Miralles, 
de la Consolació, ens va expli-
car que l'any 1849 van arribar les 
primeres monges amb Santa 
Maria Rosa  Molas  al capdavant, 
i que fins fa un parell d'anys en-

cara van treballar a l'Hospital. Ens 
va oferir un magnífic resum dels 
nou-cents anys de la història de 
l'Hospital amb una exposició molt 
aclaridora.
La segona parada va ser a 
l'edifici del Consell Comarcal 
de Tortosa, situat a les Anti-
gues Oblates.
Vam conèixer aspectes, inclús 
urbanístics que, tot i haver-los 
viscut, te n'oblides de com eren 
abans. La  seua  història és força 
interessant. Va ser una senyora 
vídua, la senyora Teodora Grau i 
Huguet, qui va cedir la finca de 7 
hectàrees a l'Orde religiós per als 
seus inicis. Després es va fer mon-
ja, i va arribar a ser la superiora del 
Convent de Tortosa. Aquest Orde 
religiós es va ubicar a la mateixa 
casa de la finca el 1880, i a la ve-
gada es va expandir a les princi-
pals ciutats de l'Estat.

La tercera parada, la Llar In-
fantil Ponent, un centre que 
atenia infants i que sactual-
ment està abandonat.
Efectivament, va ser l'oportunitat 
perquè algunes persones del ter-
ritori el coneguessin. Els va agra-
dar la finca, la casa..., va desper-
tar un gran interès per reivindicar 
aquest espai, ara tancat i abando-
nat, per aconseguir la seua repa-
ració i dedicar-lo a equipament de 
Serveis Socials.
Quines conclusions se n'han 
tret?
Va ser una jornada molt satisfac-
tòria que ens va aportar conei-
xements històrics per entendre 
millor d'on venim i, com no, saber 
a què es dedicaven abans alguns 
d'aquests edificis emblemàtics, 
com era l'atenció a les persones, 
les dificultats que van passar, com 

les superaven... Ens ha ajudat per 
fer aportacions i idees per al futur 
d'alguns altres edificis. També ens 
ha permès conèixer de primera 
mà l'atenció professional que ofe-
reix l'equip d'educadores Socials a 
l'hospital de Jesús per tal d'assolir 
el millor benestar de les persones 
allí ateses.
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Escales de l'antiga entrada a l'Hospital de la Santa Creu de Jesús.

Al Consell Comarcal del Baix Ebre amb les explicacions del primer president Mariano Curto.

PEPI BORRÀS 
TORTOSA DE LA BENEFICÈNCIA: 
INFÀNCIA, JOVENTUT I GENT GRAN

Presentació de l'acte a l'Hospital de la Santa Creu de Jesús.

Actualment, encara tenim una 
visió negativa dels centres on 
viuen nens i nenes que, per 
circumstàncies diferents, no 
poden estar amb les seues fa-
mílies?
Sí, però ha evolucionat molt. Ara 
es busca una atenció professio-
nal, uns equipaments petits, com 
són els pisos per donar caliu i un 
ambient més semblant a la famí-
lia. Però és cert que continuen 
havent-hi circumstàncies molt 
complexes i que seria desitjable 
que les estades d'aquests infants 
fossin de curta durada. Hem de 
continuar millorant i buscant la 
millor opció per a cada xiquet i xi-
queta en cada moment de la seva 
vida.
Una altra opció seria la famí-
lia d'acollida, però potser en-
cara s'ha de fer molta peda-
gogia?
És una opció que requereix mol-
ta energia, temps i dedicació per 
part de la família acollidora i , so-
bretot, una implicació emocio-
nal les 24 hores dels 365 dies de 
l'any. També cal molt suport per 
part dels tècnics professionals. En 
això vull dir que no solament és 
voler-ho fer, sinó que requereix 
voluntat, coneixements i com-
promís. Donar una criatura en 
acollida suposa una responsabili-
tat delegada i s'ha de tenir molta 
cura.
Tenen previst organitzar més 
itineraris per diferents munici-
pis que recorreran la història 
de l'acció social?
Si, Sí. Arran d'aquesta activi-
tat  hi ha persones interessades 
en preparar un document, amb 
tot  lo  més rellevant i amb totes 
les aportacions dels professionals 
que hi van participar, per tal de 
conservar i ampliar el dossier que 
tenim. També estem preparant de 
cara al 2023 fer l'activitat a Lleida.


