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Retirada de la tanca de palplanxat de 
l’embassament de Flix

 El jutge de l’Audiència Nacional 
que investiga el cas de corrupció

que esquitxa el projecte
dona el vistplau.

      P14     P16

Optimisme davant l’anunci d’acord pel 
retorn dels trens ràpids al territori

 Des de Diàspora Ebrenca i Trens Dignes 
celebren l’acord i reivindiquen el consens 

polític i social per recuperar el servei de tren 
ràpid entre l’Ebre i Barcelona. 

Albert Company va deixar de ser el 
tècnic de la Rapitenca, dilluns passat

L’equip no reacciona 
i ahir va perdre el tercer partit seguit,

al camp del Peralada
(4-0).

El Govern atorga un ajut de 497.000 El Govern atorga un ajut de 497.000 
euros a Alcanar per afrontar els euros a Alcanar per afrontar els 

desperfectes dels aiguats del 2021desperfectes dels aiguats del 2021

LL’Ajuntament habilitarà 350 places d’aparcament ’Ajuntament habilitarà 350 places d’aparcament 
gratuït mentre ultima la planificació urbanística.gratuït mentre ultima la planificació urbanística.  PP33

Tortosa recupera 
els terrenys de Renfe 

un quart de segle després
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El factor humà és impredictible
A força de pensar que 

caminen sobre l'aigua, 
alguns polítics ensopeguen 
de cop amb el ciutadà, un 
petit "detall" que havien 
descuidat.
Això s’aplica sobretot als dic-
tadors que, tot i tenir especial 
cura de tancar la seua societat 
civil mitjançant la por, l'ame-
naça i la força, no se n’adona 
de la importància i de lo impre-
dictible que és el factor humà. 
La nostra història també n’és 
una prova, però sobretot avui 
seria el cas de la Xina on de-
senes de milers de persones ja 
no poden suportar el confina-
ment perpetu i la política del 
“zero covid” i ho manifesten 
escridassant al seu intocable li-
der i partit comunista sota una 
gran sorpresa general i mun-
dial. També són este dones 
iranianes que fa mesos que es 

rebel·len contra l'obligatorietat 
de portar el vel, tallant-se els 
cabells en vídeos que donen la 
volta al món i desafiant els seus 
mul·làs. Finalment, és el poble 
ucraïnès qui estar oposant una 
resistència insospitada al seu 

EDITORIAL

agressor, aquest Vladimir Putin 
que va pensar que els aixafaria 
tots alhora.
A l'Iran i a la Xina, van ser, com 
sol passar, esdeveniments "or-
dinaris" d'aquests règims -l'as-
sassinat d'una jove i la crema 

d'un edifici- els que van encen-
dre un foc que va incendiar les 
xarxes socials. Són els joves els 
qui marquen el to i s'arrisquen, 
ja no poden viure en un règim 
sense perspectives de desen-
volupament. Però les democrà-
cies tampoc estan protegides 
d’aquesta ceguesa del poder, 
ho hem vist a França amb les 
armilles grogues i a molts paï-
sos amb les marxes juvenils pel 
clima, etc... El “factor humà” no 
enderroca aquests règims que 
reprimeixen sense escrúpols 
les rebel·lions que amenacen 
la seva hegemonia, alguns in-
clùs van posar al poder aquests 
homes providencials –abans 
Mussolini, Hitler, Franco..., la 
llista és llarga. Però avui, és el 
coratge d’homes i dones que 
va des de Teheran fins a Pequín 
passant per Kíev, al que ens cal 
donar suport i honrar.

Durant el passat curs els 
alumL'objectiu d'aquesta nova 
Unitat, que ha creat l’ICS Ter-
res Ebre, és oferir una atenció 
a les persones que possibi-
liti la millora de les malalties 
musculoesquelètiques, i pu-
guin recuperar així la norma-
litat de la forma més ràpida 
possible, alhora que gestionar 
que les incapacitats laborals 
no s’allarguin de manera in-
necessària. Les malalties de 
l’aparell locomotor van causar 
272.572 processos d’incapa-
citat temporal l’any 2021 a 
Catalunya, essent aquesta la 
segona causa en nombre de 
baixes. 

Les malalties musculoes-
quelètiques són totes aque-
lles patologies que afecten el 
sistema locomotor, és a dir, 
que recauen en els ossos, les 
articulacions, les estructures 

periarticulars, com ara tendons 
i lligaments, i els músculs. Mol-
tes d’aquestes dolències es po-
den beneficiar d’intervencions 
terapèutiques específiques com 
ara les infiltracions, l’activitat fí-
sica o l’educació per part d’ex-
perts. Aquestes intervencions 
han demostrat la seva eficàcia 
si s’apliquen de forma precoç. 

És per aquest motiu que en l’úl-
tim conveni signat per al bien-
ni 2021-2022, entre l’Instituto 
Nacional de la Seguridad So-

cial i el Departament de Salut, 
hi ha dos apartats concrets que 
fan referència a millorar el su-
port assistencial específic per a 
la incapacitat temporal d’origen 
musculoesquelètic a través de 
l’establiment d’Unitats Especi-
alitzades i de la designació de 
professionals referents en l’àm-
bit hospitalari.

Íngrid Roca, gerent de la Regió 
Sanitària Terres Ebre, ha des-
tacat "la importància que a les 
Terres de l'Ebre es desenvolupin 

iniciatives que després poden 
ser extrapolables a la resta 
de territoris". Roca ha posat 
èmfasi en el fet que "aquesta 
unitat vol ajudar a agilitzar els 
processos i facilitar la recu-
peració de les persones, pro-
curant que aquestes puguin 
reprendre la seva vida amb 
normalitat com més aviat mi-
llor".

Ester Gavaldà, directora 
d'Atenció Primària de l'ICS a 
les Terres de l'Ebre, ha des-
tacat la importància d'aques-
ta nova Unitat que "millorarà 
el diagnòstic i l'assistència 
mèdica de les persones amb 
aquestes afectacions". A més, 
ha valorat positivament "la 
creació d'equips multifunci-
onals que faran que les per-
sones ateses puguin tenir un 
diagnòstic més ràpid i eficient 
a les seves dolències".

Nova unitat especialitzada de suport a la incapacitat temporal amb 
patologia musculoesquelètica a les Terres de l’Ebre

L’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 Catalunya. 

La unitat s’ubicarà al CAP Roquetes, i s’hi derivaran els pacients amb incapacitats temporals degut a malalties 
musculoesquelètiques.
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haja desafectat els terrenys on 
encara hi ha part de la instal-
lació ferroviària. 
També permetrà resoldre l’en-
caix amb l’avinguda de la Ge-
neralitat, repujant el nivell de 
la via actual: “és un dia molt 
important, perquè finalment a 

L’Ajuntament de Tortosa rubrica l’acord amb Adif i tanca la 
recuperació dels terrenys en desús a l’estació de tren

L’Ajuntament de Tortosa i l’Ad-
ministrador d’Infraestructures 
Ferroviàries (Adif) han formalit-
zat ja l’acord pel qual la ciutat 
podrà recuperar els terrenys 
en desús a l’estació de tren per 
tal de poder-los reintegrar a la 
trama urbana del municipi. 
El conveni signat fixa en 
864.287,54 euros el preu de 
l’expropiació d’uns terrenys 
que s’estenen en 18.405,45 
metres quadrats. Això supo-
sa una important reducció del 
cost per a la ciutat, respecte 
d’allò que determinava el pri-
mer conveni signat al 2006: 
aleshores es va fixar el preu de 
l’operació en 4.050.800 euros. 
D’esta manera, el nou conveni 
suposarà una rebaixa de més 
del 77,6% i un estalvi de més de 
3 milions d’euros per a la ciuta-
dania de Tortosa.
L’alcaldessa, Meritxell Roigé, 
ha presentat l’acord, acom-

panyada del secretari general 
d’Infraestructures de l’Estat, 
Xavier Flores, i del subdelegat 
del govern a Tarragona i exal-
calde, Joan Sabaté.  
Roigé s’ha felicitat per haver 

pogut culminar una operació 
tan important, ja que perme-
trà relligar els barris del centre 
i del Temple amb la connexió 
entre el carrer Cervantes i la 
ronda Docs, una vegada Adif 

El cost de 
l’expropiació és de 
864.000 euros, un 

preu que suposa una 
rebaixa del 77,6% 

respecte a l’anterior 
conveni, que taxava 

l’operació en 
més de 4 M€

Tortosa podrem disposar d’es-
tos terrenys que ens perme-
tran urbanitzar i donar un nou 
impuls a esta zona de la ciu-
tat”, ha manifestat l’alcaldessa. 
Una vegada formalitzat 
l’acord, l’Ajuntament haurà de 
modificar el planejament per 
a ajustar les necessitats ferro-
viàries de l’estació actual, per 
l’allargament de la via 8. 
Paral·lelament, ja està treba-
llant per a construir dos apar-
caments en superfície de ca-
ràcter temporal, fins que no 
es puguen desenvolupar els 
diferents usos de l’espai. El 
primer pàrquing ja està en fase 
de licitació i suposarà crear un 
centenar d’aparcaments a la 
zona del carrer Ronda Docs. 
El segon, ubicat als terrenys 
més pròxims al carrer Cervan-
tes, preveu habilitar 250 es-
tacionaments per a vehicles i 
una trentena per a motos. 

Durant la Nit de les Revistes i la Premsa en Català, celebrada la setmana pas-
sada a Barcelona, i després d’haver recollit el premi que guardonava a l’Ebre 
com a millor publicació no diària del 2022, Ximo Rambla editor-gerent del set-
manari l’Ebre va reivindicar la necessitat de comptar sempre amb una premsa 
de proximitat de qualitat. Durant el seu parlament va agrair al jurat del premi, i 
naturalment a l’APPEC (Associació de Publicacions Periòdiques en Català), ha-
ver-los escollit com la millor capçalera de Catalunya, “un guardó que recullo 
en nom de tots els companys i companyes que formem la família del setma-
nari l’Ebre, i de tots i totes els que han passat per la nostra publicació durant 
tants i tants anys. La premsa de proximitat és vida i és imprescindible”. (ACPC)

El setmanari l’Ebre, millor publicació 
no diària del 2022

Festi P≈ART és un festival que vol trencar estigmes i promoure la salut mental a 
través de l’art. Tindrà lloc demà 10 de desembre al passeig central i a la Nau del 
Parc Teodor González de Tortosa, de les 10 del matí a les 11 de la nit, amb en-
trada lliure. Hi participaran artistes destacats com el ballarí i coreògraf Roberto 
Olivan; l’il·lustrador Hernan En H; la Cia Sinèrgia, l’artista de reggae JuaNaMaN, 
l’espectacle Màgia és Màgia de Riure Màgic; el DJ Krøatøan, l’intèrpret Jusep 
Ruiz i la seua banda, el duet musical Clàudia Xiva i Josep Lanau i el viatge sen-
sorial d’arts visuals i música d’Alba G. Corral i Josep Lanau Franch.

Demà a Tortosa: Festi P≈ART
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sentat set mocions. D’estes, 
una s’ha aprovat per unani-
mitat: la presentada pel grup 
de Ciutadans per a incoar la 
requalificació dels terrenys 
per al futur nou hospital a Tor-
tosa. També s’han aprovat les 
dos mocions d’Esquerra, pel 
manteniment del polígon Baix 
Ebre, i per dotar els edificis 
municipals de plaques foto-
voltaiques, i les dos de Mo-
vem, per impulsar la reactiva-
ció de locals buits i per crear 
un autobús escolar a peu. En 
canvi, han quedat rebutjades 
les mocions de la CUP per 
substituir la pista de gel na-
dalenca per altres alternatives 
més sostenibles, i la de Ciuta-
dans, en contra de la deroga-
ció del delicte de sedició.

Continua el procés per a la dissolució 
de la societat Gumtsa

L’Ajuntament de Tortosa se-
gueix portant a terme el pro-
cés per a la dissolució de la 
societat Gumtsa. Creada al 
2000, principalment per a de-
senvolupar actuacions de caire 
urbanístic, les reformes poste-
riors com ara la Llei de raci-
onalització i sostenibilitat de 
l’administració local (LRSAL) i 
la Llei de contractes van limi-
tar les competències que po-
den assumir ens d’esta mena. 
Per això, actualment la Gumt-
sa només assumia la gestió de 
la zona blava de Tortosa.
Una vegada que el consistori 
ha incorporat el personal de la 
zona blava a la plantilla i que 
també ha finalitzat el préstec 
que havia generat la societat, 
ara segueix duent a terme les 
passes per a deixar-la sense 
efecte. Al ple ordinari ha apro-
vat el canvi de forma de gestió, 
pas previ per a la dissolució de 

la Gumtsa. La previsió és que 
això es produïsca abans del 31 
de desembre. La modificació 
s’ha aprovat amb els vots a fa-
vor de tots els grups munici-
pals. La sessió ordinària també 

ha servit per donar la benvin-
guda al nou regidor del PSC: 
Àngel Piñol ha pres possessió 
de la seua acta com a edil. 
D’altra banda, en el torn de 
propostes, els grups han pre-

La sessió ordinària 
també ha servit per 
donar la benvinguda 

al nou regidor del 
PSC: Àngel Piñol

L’alcaldessa, Meritxell Roigé, va 
respondre als grups de Movem 
i ERC en relació a l’ampliació 
de l’Auditori. Roigé va qualifi-
car les declaracions dels grups 
de l’oposició “d’absolutament 
lamentables i desesperades”. 
“Alguns no aconsegueixen ab-
solutament res per a Tortosa, 
malgrat que formen part del 
Govern de l’Estat o són peça 
clau en la negociació dels 
pressupostos. I a sobre bus-
quen excuses patètiques per 
apropiar-se els recursos que 
hem aconseguit nosaltres”, va 
manifestar Roigé. “L’oposició 
va votar en contra del préstec 
per a l’ampliació de l’Auditori i 
també de les partides de mi-
llora de la via pública”. A més 
“l’oposició també va tombar el 
pressupost 2022, que només 
incorporava actuacions a la via 
pública”. Per tal d’aprovar-lo, 
l’alcaldessa es va sotmetre a 
una qüestió de confiança.

 Roigé: 
“Si fos per ERC i 

Movem, ni ampliació 
de l’auditori, ni 
millores a la via 

pública”

Una persona va morir divendres passat al matí a Tortosa quan va relliscar des 
d’una finestra i va cure, d’un quart pis, al pati interior d’un edifici. Els fets es 
van produir al carrer Ronda Docs número 54. El dia del succès, van haver-hi 
diversos indicis que la víctima tenia intenció de perpetrar un robatori i provava 
d’accedir a un dels habitatges de l’edifici despenjant-se des de la teulada pel 
pati comunitari. La caiguda li va provocar la mort a l’acte. Es tracta d’un home 
de 56 anys i amb residència coneguda al carrer contingu Rosa Maria Moles. 
Li consten antecedents. El cadàver es va descobrir un dels veïns del bloc de 
pisos, a primera hora del matí, quan va guaitar al pati de llums. ACN)

Un home mor a Tortosa en precipitar-se 
al pati interior d’un edifici on intentava 

entrar a robar

L’Ajuntament de Tortosa i l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bítem ja han 
enllestit la redacció d’un pla per a la recuperació de tot el complex del Mas 
del Bisbe. Un projecte de 2 M€ dels fons Next Generation que preveu la con-
solidació de les edificacions existents, la reconstrucció de la porticada situada 
a l’extrem nord del complex, que va desaparèixer fa dècades, així com la re-
habilitació de l’antiga capella romànica i l’obertura de la sala capitular per a 
diferents usos.

Bítem ja disposa del projecte de 
rehabilitació integral del Mas del Bisbe 
per a poder-ne continuar la recuperació

Persones amb discapacitat posen en marxa el nou centre d’interpretació la 
Casa de l’Oli de Tortosa. La cooperativa Soldebre cedeix la gestió del nou mu-
seu a la Fundació Mercè Pla. Una antiga casa rehabilitada i museïtzada que re-
passa la tradició i l’activitat oleícola del territori. En Miquel Àvila és l’encarregat 
de donar la benvinguda en la visita guiada que oferiran tots els dijous. 

La Casa de l’Oli de Tortosa
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‘AMPOSTA AMB 
COR’
La gala solidària “Amposta 
amb cor” ha aconseguit una 
recaptació rècord de 7.850 eu-
ros que es destinarà íntegra-
ment a l’Associació de Fami-
liars d’Alzheimer del Montsià 
(AFAM). El festival que 
organitza el Projecte Social 
Remsa amb la col·laboració de 
l’Ajuntament va aconseguir 
aplegar el passat dissabte 
més de 750 espectadors que 
van vibrar amb l’actuació del 
grup tribut a Mecano “Héroes 
de Antártida”. L’èxit de públic 
d’aquesta quarta edició del 
festival ha estat “absolut”. 

FIRA AMPOSTA
José Picó va inaugurar diu-
menge al matí la 60a Fira de 
Mostres d’Amposta, al nou 
espai firal 1 d’Octubre. El cer-
tamen es va tancar ahir, amb 
un balanç força positiu. 

Tercera Gala de l’Educació

Una trentena de mestres i pro-
fessors jubilats durant els cur-
sos 2019-2020, 2020-2021 i 
2021-2022 seran reconeguts, 
avui divendres 9 de desembre a 
l’auditori municipal, en el marc 
de la tercera Gala de l’Educació 
d’Amposta, que arriba després 
que la pandèmia haja impossi-
bilitat organitzar-la els dos úl-
tims anys. És per això que en-
guany, de forma especial, es 
reconeixeran els professors i 
mestres jubilats durant els tres 
últims cursos.
Enguany, per primer cop, tam-
bé es reconeixeran els millors 
expedients de Formació Pro-
fessional, Grau i Màster de tots 
els que s’han presentat als ajuts 
als estudis dels últims dos cur-

sos. Es donaran tant reconei-
xement a les tres millors notes 
mitjanes així com aquells tres 
expedient que tenen més ma-
trícules d’honor. Una altra de 
les novetats serà el reconei-
xement als centres educatius 
que compleixin 25 i 50 anys.
Finalment, en el marc de la 
Gala de l’Educació també hi 
haurà la presentació dels gua-
nyadors i accèssits del Premis 
de Treballs de Recerca de 
Batxillerats dels cursos 2020-
2021 i 2021-2022.

SOCIETAT

Avui divendres 9 de 
desembre a l’auditori 

Nit de la Cultura

Demà dissabte 10 de desem-
bre, l’auditori de la Unió Filhar-
mònica tornarà a ser escenari 
de la Nit de la Cultura 2022, 
que enguany arriba a la seva 
segona edició. 
Un esdeveniment en què s’ho-
menatjarà a artistes, profes-
sionals, dinamitzadors i altres 
personalitats del món de la 
cultura en els diferents àmbits. 
Tal i com recorda la regidora 
de Cultura i Memòria Històri-
ca, Inés Martí, la Nit de la Cul-
tura va nàixer l’any 2021 amb 
la voluntat de convertir-se en 
un esdeveniment anual –ce-

CULTURA

lebrat al desembre- per tal de 
posar en valor la tasca de tots 
els agents implicats en el dina-
misme cultural de la ciutat.
L’edició del 2021, que es va 
celebrar al gener d’enguany, 
va reconèixer a Mari Chordà, 
Octavi Ruiz i Foment d’Art i 
Cultura i va fer entrega de la 
medalla d’Honor de la Ciutat al 
Casino Recreatiu d’Amposta.

Demà dissabte, 
segona edició 
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Dissabte passat, dia 3 de de-
sembre, a la plaça de l’Ajun-
tament, es va realitzar l’acte 
d’encesa de l’enllumenat de 
Nadal de Deltebre. 
L’acte va comptar amb la pre-
sència del tinent d’alcaldia 
de #DeltebreProjecció, Car-
los Serra, la regidora d’Actes, 
Carme Franch, i regidories de 
Govern.
Durant la tarde va dur-se a 
terme el taller de pintacares 
i animació infantil. A les 18 h 
va començar l’actuació mu-
sical i, al finalitzar, l’encesa 
de les llums de Nadal. 

BENIFALLET Deltebre: 
encesa de 

l’enllumenat de 
NadalComencen els treballs de consolidació i restauració 

del sistema defensiu de l’assentament ibèric del 
Castellot de la Roca Roja

Entre el 24 de novembre i el 10 
de desembre, un equip format 
per arqueòlegs especialistes en 
restauració d’estructures cons-
tructives de l’empresa Món Iber-
ROCS SL està realitzant treballs 
de consolidació i restauració en 
el sistema defensiu de l’assen-
tament ibèric del Castellot de la 
Roca Roja, en coordinació amb 
els investigadors responsables 
de les excavacions, MC Belarte 
(ICAC) i Jaume Noguera (UB).
L’actuació, impulsada per l’Ajun-
tament de Benifallet, compta 
amb el finançament del Depar-
tament de Cultura de la Gene-
ralitat i consisteix en corregir la 
inclinació de la torre quadrada 
que defensa l’entrada a l’assen-
tament. Els treballs són d’una 
gran complexitat, ja que l’alçada 
màxima de la torre és de gairebé 
4 metres, i fins i tot conserva el 

forat de les bigues d’un pis su-
perior. Altres accions van dirigi-
des a millorar la seguretat dels 
visitants, com la redistribució de 
les baranes al voltant de l’assen-
tament, o la millora de la circu-
lació pels carrers. En un futur 
immediat, també es contempla 
substituir i actualitzar els ele-
ments de museïtzació ja exis-

tents en el jaciment, desgas-
tats en el transcurs del temps. 
L’objectiu final del consistori de 
Benifallet és convertir el Caste-
llot de la Roca Roja, recentment 
declarat Bé Cultural d’Interès 
Local (BCIL) en un patrimoni ar-
queològic ben conservat, segur, 
i fàcilment accessible i com-
prensible per als visitants.

CONSELL COMARCAL

a 20:30h i el diumenge 18 de 
9 a 13h, la Fireta de Nadal’22, 
amb un mercat nadalenc on 
es podrà gaudir de l’artesania 
de qualitat i proximitat, tro-
bant productes d’alimentació, 
d’artesania, regals de Nadal, 
únics, fets a mà i originals, per 
regalar aquests dies... així com 
tallers infantils, espectacles i 
activitats nadalenques. 

L’encesa de les llums de nadal 
a Roquetes es va dur a terme 
a l’entorn del Mercat, diu-
menge passat. El tret de sorti-
da a la campanya de Nadal va 
comptar amb l’espectacle de 
@feeldance_deltebre. 
D’altra banda, al Mercat Mu-
nicipal i al Passeig Ramon 
Bosch i Rosell tindrà lloc, el 
dissabte 17 de desembre de 17 

Tret de sortida a la 
campanya nadalenca

ROQUETES

Aquesta actuació s’afegeix a la 
senyalització de l’espai que es 
va fer aquest any passat i a l’ela-
boració d’un díptic informatiu 
sobre el poblat. 

Actuació impulsada
per l’Ajuntament

tèrmic a la façana exterior i la 
remodelació de les cobertes. 
També es renovarà el saló de 
plens, que es dotarà d’aïlla-
ment tèrmic i acústic, per la 
qual cosa les sessions plenàries 
es celebraran provisionalment 
en altres espais. “Agraïm la col-
laboració dels ajuntaments del 
Baix Ebre que han posat a dis-
posició de la institució comar-
cal els seus salons de plens per 

El Consell Comarcal del Baix 
Ebre ha iniciat la primera fase 
de les obres de reforma i mi-
llora de l’eficiència energètica 
de la seu comarcal. Una actu-
ació que té un cost de 758.762 
euros, que ha estat adjudicada 
a l’empresa Construcciones 
Tomàs Gracia SA i que és fi-
nançada a través del Pla Únic 
d’Obres i Serveis (PUOSC) de la 
Generalitat amb una subvenció 
de 250.000 euros. “La rehabili-
tació de la seu comarcal per-
metrà dotar l’edifici de les in-
fraestructures necessàries per 
a reduir el consum energètic i 
fer-lo el màxim autosuficient 
possible”, ha explicat el presi-
dent del Consell Comarcal del 
Baix Ebre, Xavier Faura. Pel que 
fa al termini d’execució de les 
obres d’aquesta primera fase és 
de quatre mesos.
La reforma consistirà en la re-
novació de la instal·lació foto-
voltaica d’autoconsum de la 
seu, la instal·lació d’aïllament 

Obres de reforma i millora de l’eficiència 
energètica de la seu

tal de celebrar els plenaris del 
Consell mentre duren les obres. 
I, en aquest sentit, aquest mes 
de desembre celebrarem el ple 
a l’ajuntament de Roquetes”, 
ha dit Faura. Les obres de la 
seu comarcal es completaran 
en una fase posterior. I per això 
s’ha sol·licitat una subvenció 
del programa d’impuls a la re-
habilitació d’edificis públics del 
fons Next Generation.
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L’Aldea va gaudir dissabte de 
la tradicional encesa de l’ar-
bre gegant de la plaça 1 d’oc-
tubre. Simultàniament es van 
encendre totes les llums de 
la població. Els més menuts 
després d’omplir l’arbre dels 
desitjos, van tenir la sorpresa 
del missatge que els ha fet el 
Pare Noel. 
Posteriorment, després de la 
tradicional encesa de llums 
de Nadal, al Pavelló d’Esports  
va tenir lloc un concert inèdit 
a la població, ni més ni menys 
que Quico el Célio, el Noi i 
el Mut de Ferreries, acom-
panyats de la Banda Musical 
Verge dels Prats de l’Aldea, 
van interpretar ‘Lo Misteri de 
Nadal’.

L’ALDEA ‘Lo Misteri de 
Nadal’

i quintes que formaran part 
de la pròxima Festa Major de 
l’Ametlla. Al costat de la Pu-
billa Major, representant de 
l’Associació de Veïns i Veïnes 
de Calafat, hi seran Meritxell 
Flores Margalef del Club Patí 
de l’Ametlla com a 1a Dami-
sel·la, i Laia Sabater Llambrich 
de la Lliga Contra el Càncer 
com a 2a Damisel·la. L’Hereu 
Major representa La Banda de 

Lucía Garcia Cubeles va ser 
escollida la nova Pubilla 
Major de la Candelera 2023 
i Guillem Colomé Candel, 
l’Hereu Major. La Pubilla In-
fantil serà Tessa Bracconi 
mentre que l’Hereu Infantil, 
Robert Llambrich Gamun-
di. Els seus noms van sortir 
escollits en l’acte de pre-
sentació de les pubilles, da-
misel·les, hereus i quintos 

Lucía Garcia Cubeles serà la Pubilla Major 
de la Candelera 2023

L’AMETLLA

Nous punts d’enllumenat a les Ravals del municipi
L’Ajuntament de l’Aldea amb 
l’objectiu de continuar millo-
rant la qualitat de vida i la se-
guretat dels habitants de les 
Ravals de la població, ha ins-
tal·lat 8 nous punts de llum que 
s’afegeixen a les 21 lluminàries 
instal·lades. Amb aquestes 29 
lluminàries fotovoltaiques s’ha 
millorat considerablement els 
punts negres i conflictius de 
les Ravals on la visibilitat i la se-
guretat anteriorment era quasi 
inexistent. Les lluminàries de 
6 metres cadascuna compten 
amb placa solar, bombetes de 
60 w, 10.200 lúmens i 4000 K.
Pepe Caballé regidor d’Acció 
Urbana i Rural: “Amb l’objec-
tiu de continuar implementant 
la tecnologia LED i la millora 
de seguretat i visibilitat a les 
Ravals, les hem dotat de nous 
punts de llum, amb un total de 
29 lluminàries. Hem millorat 
considerablement molts punts 
perillosos tant per al trànsit de 
vehicles com per als vianants. 

A més hem realitzat el mante-
niment de les lluminàries exis-
tents amb el canvi de bateries 
i neteja de les plaques solars”.
Una altra de les accions rea-
litzades dins del casc urbà, ha 
estat la substitució de 15 llu-
minàries antigues i obsoletes 
dels carrers: Alomà, Clavell i 
Sant Antoni, que encara dis-
posaven de bombetes de mer-
curi i s’han canviat per llums 

LED, millorant així tant l’estalvi 
energètic com la visibilitat de 
la via pública.
L’Ajuntament continua apos-
tant per la millora i la qualitat 
de vida dels habitants de les 
Ravals i la millora de la il·lu-
minació del casc urbà, amb 
la implantació total de llums 
LED per l’estalvi energètic i la 
seguretat de tots els aldeans i 
aldeanes.

L’Ajuntament 
implanta 8 noves 

lluminàries 
fotovoltaiques i ara 

compta amb 29 nous 
punts de llum a les 

Ravals

L’Ajuntament de l’Ampolla 
ha informat que l’Associació 
Cultural Sant Jordi organit-
za el Concurs de Pessebres 
2022.
Les inscripcions són al Centre 
Cívic del municipi abans del 
20 de desembre.
El jurat passarà per casa a 
veure els Pessebres i el diven-
dres 6 de gener, quan acabi la 
Missa de l’Epifania del Senyor, 
es lliuraran els premis.
“T’animem també a com-
partir a les xarxes socials una 
fotografia del teu pessebre i 
etiquetar-la amb el hashtag 
#PessebresDelAmpolla2022. 
Recorda que per participar en 
el concurs, cal inscriure-s’hi”.
D’altra banda, l’Ampolla un any 
més s’uneix per recollir fons 
per a La Marató de TV3, aquest 
any dedicada a la salut cardi-
ovascular. Tant l’Ajuntament 
com diverses associacions i 
entitats locals han organitzat 
activitats solidàries per recap-
tar diners per a aquesta causa.

CAMARLESL’AMPOLLA
Concurs de 
Pessebres

Durant el dimarts dia 6 i el di-
mecres dia 7, l’Ajuntament de 
Camarles va organitzar un se-
guit d’activitats amb motiu de 
la Festa de la Segregació.
D’altra banda, el dilluns 5 de 
desembre va tenir lloc l’en-
cesa dels llums de Nadal a 
l’Ajuntament de Camarles; va 
haver-hi xocolatada per a tots 
els assistents. Ahir dijous, dia 
8, l’Associació de comerç i 
serveis de Camarles i Lligallos 
tenia previst organitzar la 14a 
edició del Mercat de Nadal de 
Camarles, a la Plaça del Mer-
cat, amb visita del Pare Noel. 
Però per qüestions metereo-
lògiques el Mercat nadalenc 
s’ha passat al diumenge dia 
11. Finalment, informar que 
demà dissabte, al Casal d’Avis 
de Camarles, a les 11 hores, 
tindrà lloc un monòleg soli-
dari: “¿Adivina quién viene?”.  
L’entrada donatiu serà de 3 
euros i tot el recaptat amb 
l’entrada serà destinat per la 
marató.  

Festa de la 
Segregació

la Cala. En el cas de les in-
fantils, al costat de la pubi-
lla que representa Progat de 
l’Ametlla, hi ha Claudia Pons 
de l’AMPA Escola Sant Jordi 
com a 1a Damisel·la Infantil, i 
Diana Consarnau del Club de 
Tir Punta Calda com a 2a. Pel 
que fa a l’hereu infantil, és el 
representant de la Confraria 
de Pescadors Sant Pere.
(La Cala Ràdio)
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INSTITUT ELS ALFACS ENCESA DE LLUMS 

DE NADAL
L’Ajuntament de la Ràpita or-
ganitza un conjunt d’activitats 
per celebrar el Nadal al munici-
pi. Es tracta d’una programació 
amb més de vint activitats 
que es va engegar divendres 
passat amb l’obertura dels 
llums de Nadal i la xocolatada 
popular. Aquest acte suposa 
el tret de sortida a un seguit 
d’activitats que es duran a 
terme en diferents espais 
del poble perquè la màgia de 
Nadal arribi a tots els carrers.

CANICRÒS 
Diumenge, amb sortida des del 
pavelló, va tenir lloc el Canicròs 
la Ràpita, prova puntuable 
per al Circuit Català Popular i 
també per al circuit de Curses 
de Muntanya de les Terres 
de l’Ebre. L’horari va ser a 
les 9 del matí per al Canicròs. 
Posteriorment, va fer-se la ca-
minada i per acabar el Canicròs 
infantil. La participació va ser 
considerable i es va notar amb 
l’ocupació dels aparcaments de 
la zona esportiva. 

El diumenge, 18 de desembre, 
a les 10 hores, a la Ràpita tin-
drà lloc la quarta edició de la 
Sant Silvestre Marítima. La tra-
dicional cursa, engegada per 
l’Estació Nàutica amb la col·la-
boració de l’Ajuntament de la 
Ràpita, permet tancar l’any fent 
esport i gaudint de la Badia 
dels Alfacs. En la cursa, els par-
ticipants poden fer el recorre-
gut de diferents modalitats: en 
embarcacions de vela lleuge-
ra, de caiac, de sea bike o de 
paddlesurf, o també nedant. La 
Sant Silvestre s’emmarca com 
l’activitat més multitudinària de 
la campanya turística Tempo-
rada Alta que vol posicionar i 
promocionar la Ràpita com a 
destinació nàutica durant els 
mesos d’hivern, aprofitant la 
bona climatologia i les bones 
condicions de la badia.

4a edició de la 
Sant Silvestre 
Marítima per 

tancar el 2022 
gaudint de 

la Badia dels 
Alfacs

Subvenció per millorar 
l’eficiència energètica

L’Institut Els Alfacs ha rebut 
102.350 euros del Departament 
d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya per canviar els envo-
lupants i, per tant, millorar l’efi-
ciència energètica del centre. 
En total, el Departament desti-
narà 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.
La regidora d’Educació de la 

Ràpita, Èrika Ferraté, assegura 
que “és una acció que permetrà 
millorar l’eficiència energètica, 
la qual cosa suposarà un major 
confort per a l’alumnat i pro-
fessorat, i, al mateix temps, una 
reducció de la despesa d’ener-
gia”. Les obres, que es duran a 
terme amb aquesta inversió, 
inclouen un seguit d’actuacions 
amb l’objectiu de fer els edificis 
escolars més sostenibles, més 
confortables i més saludables 
per al professorat i per a l’alum-
nat. L’objectiu final és aconse-
guir que els edificis propietat del 
Departament es converteixin en 
infraestructures de màxima efi-
ciència energètica.

Per celebrar Nadal en famí-
lia, l’Ajuntament de la Ràpita 
programa un conjunt d’acti-
vitats entre les quals desta-
quen dos espectacles famili-
ars. ‘El circ dels impossibles’ 
del Mag Stigman i ‘Concert 
en família’ de Dàmaris Gela-
bert arriben a l’Auditori Sixto 
Mir el 29 de desembre i el 3 
de gener, respectivament. 
El regidor de Joventut, Rafa 
Balagué, subratlla que “són 
dos espectacles de qualitat 
que ompliran l’Auditori Sixto 
Mir de talent, màgia, música 
i molt bon ambient, però, 
sobretot, de xiquets i xique-
tes en ganes de passar-s’ho 
bé”.
Les entrades per a ambdós 
espectacles es poden ad-
quirir als següents enllaços. 
‘El circ dels impossibles’ del 
Mag Stigman ‘Concert en fa-
mília’ de Dàmaris Gelabert.

La música 
de Dàmaris 

Gelabert arriba 
amb ‘Concert en 

família’
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LA SÉNIA

montsià

L’Ajuntament de la Sénia re-
dueix l’horari de l’enllumenat 
nadalenc. Divendres passat es 
van encendre els llums de Na-
dal a diferents carrers i espais 
del poble. En aquest sentit, la 
il·luminació està oberta fins 
aproximadament les 22h, per 
manifestar el desacord amb 
l’elevat cost de la llum.
D’altra banda, tal com vam in-
formar, dissabte va tenir lloc 
una Jornada de portes obertes 
per presentar les instal.lacions 
remodelades de l’Ajuntament.

Es redueix 
l’horari de 

l’enllumenat 
nadalenc

Aquest diumenge, 11 de de-
sembre, tindrà llocel Mercat 
Nadalenc de Sant Jaume 
d’Enveja. Un dia ple d’activi-
tats a la plaça 23 de juny per 
acompanyar els estands dels 
comerços i associacions, 
que començarà amb una 
gimcana nadalenca organit-
zada pel Club de ball Dream. 
Els beneficis aniran a càrrec 
de la Lliga contra el càncer 
a Sant Jaume. D’altra banda, 
dissabte passat es va donar la 
benvinguda a les festes na-
dalenques amb la tradicional 
encesa de llums a la plaça 
de l’ajuntament. El compte 
enrere va anar a càrrec de 
Joan Castor Gonell, l’alcalde, 
acompanyat per molts xi-
quets i xiquetes els quals van 
encendre els llums de l’arbre.

L’Ajuntament d’Ulldecona se-
gueix el camí per construir dos 
instal·lacions fotovoltaiques per 
a autoconsum de dos pavellons 
esportius i per crear una comu-
nitat energètica local. La setma-
na passada va acabar el termi-
ni de presentació d’ofertes per 
executar les obres, un procés de 
licitació que s’ha fet conjunta-
ment amb l’Ajuntament de Go-
dall en una iniciativa pionera. A 
Ulldecona s’impulsa inicialment 
dos instal·lacions fotovoltai-
ques: una al pavelló poliespor-
tiu de l’avinguda Terrers i l’altra 
a la coberta del pavelló del car-
rer Vicent Aubà. La producció 
anual prevista és de 154.582 
kWh i 164.976 kWh i, a banda 
de l’energia per autoconsum 
dels equipaments públics, po-
dria donar servei a prop de 200 
habitatges i/o petits comerços. 

Impuls a 
l’autoconsum 

energètic

ULLDECONASANTA BÀRBARA
El dia de la patrona s’inicien 

les Jornades Nadalenques

ALCANAR

La copatrona i qui dona nom 
a Santa Bàrbara, va celebrar 
la seua festivitat el diumenge 
passat. La diada, a més, va ser-
vir per a donar el tret de sortida 
a les Jornades Nadalenques, pri-
mer amb la cerca del Tió de Na-
dal al parc 1 d’Octubre i poste-
riorment, a la plaça de l’alcalde 

Cid i Cid, amb l’actuació de l’il-
lusionista MJ, l’encesa de l’enllu-
menat nadalenc i una xocolata-
da. L’enllumenat de l’esglèsia va 
ser la novetat. En esta ocasió, el 
municipi va tenir dos festivitats 
en una amb Santa Bàrbara i l’ini-
ci de les Jornades Nadalenques. 
(LPR) Foto: Ajuntament

S JAUME

Diumenge, 
Mercat 

Nadalenc

La Generalitat ha anunciat un ajut 
de 497.000 euros per a fer front als 
desperfectes dels aiguats del 2021

El Govern de la Generalitat  ha 
donat llum verda al Departa-
ment de la Presidència perquè 
concedeixi una subvenció de 
497.379,05 euros a l’Ajunta-
ment d’Alcanar per a la restitu-
ció d’infraestructures i equipa-
ment afectats pels aiguats de l’1 
de setembre del 2021.
Els ajuts han de servir per a re-
parar els desperfectes provo-
cats per l’episodi excepcional 
de pluges que va malmetre in-
fraestructures, equipaments, 
habitatges, xarxa viària, patri-
moni i finques particulars al mu-
nicipi. Joan Roig, alcalde d’Al-
canar, fa una valoració positiva 
“tot i que volem ser prudents 
per l’experiència que tenim de 
les subvencions pels aiguats del 
2018. Farem una valoració de-
finitiva quan sapiguem els ter-
mes en què es concedeix l’aju-
da i posteriorment arriben els 

recursos a l’Ajuntament. La in-
versió que s’ha fet pels aiguats 
del 2021 s’ha cobert principal-
ment amb recursos propis, per 
tant, si aquests diners arriben 
permetran oxigenar aquesta 
despesa”. Les aigües torrenci-
als van afectar diverses zones 
del municipi, com el nucli urbà 
d’Alcanar, les Cases d’Alcanar, 
la zona del Marjal i de l’Esta-

La subvenció servirà per 
reparar infraestructures 

i equipaments 
malmesos per les pluges 

torrencials

nyet, les urbanitzacions d’Alca-
nar-platja i diversos camins del 
municipi. 

La desena edició del pessebre 
monumental d’Alcanar arriba 
amb més força que mai, després 
de dos Nadals marcats per les 
restriccions de la Covid-19. La 
inauguració tindrà lloc aquest 
diumenge, 11 de desembre
Com cada any, els organitza-
dors presenten la seua millor 
versió, incorporant novetats 
per fer gaudir el públic d’una 
obra majestuosa i emblemàtica. 
Enguany, la novetat més des-
tacada és el canvi d’ubicació. 
Si bé l’any passat el pessebre 
ja va abandonar la Cisterna del 
Vall, aquesta vegada es torna a 
traslladar al C/ Alcalde Sanmartí 
núm. 56, just al costat de la bo-
tiga ‘Trencadís’. El canvi facilita 
considerablement les tasques 
de muntatge i desmuntatge. 
D’altra banda, divendres passat, 
juntament amb la tradicional 
encesa de llums de l’Ajunta-
ment, va començar el II Con-
curs d’Aparadors i Decoració 
Nadalenca d’Alcanar.

Xè Gran 
Pessebre 

Monumental

Una vegada finalitzades les obres 
de construcció del nou equipa-
ment del cinema-teatre-audi-
tori José A. Valls, l’Ajuntament 
ha licitat la segona part del 
projecte, que inclou l’execució 
dels treballs d’electroacústica, 
d’audiovisuals i d’escenotècnia i 
integra la maquinària escènica, 
la il.luminació, la sonorització i 
el sistema de videoprojecció. El 
termini de presentació d’ofertes 
finalitza el 12 de desembre. La 
segona fase té un cost de sortida 
de 440.000 euros i compta amb 
una subvenció de 77.575 euros 
de l’Oficina de Suport a la Inici-
ativa Cultural, en el marc de la 
línia de finançament per a la mo-
dernització i la gestió sostenible 
de les infraestructures d’arts es-
cèniques i musicals, amb càrrec 
als fons Next Generation. 

L’Ajuntament 
d’Alcanar licita 
la segona part 
del projecte de 

l’auditori
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ribera/terra alta

EN UN MINUT:
** TIVISSA: gaudeix de la Fira de Nadal des d’ahir i fins demà dis-
sabte.
** EDUCACIÓ “no absorbeix” les tècniques de les guarderies ru-
rals ni els merita els anys treballats en la prova pilot. El departa-
ment està concloent el projecte i prescindeix de les treballado-
res que l’han desplegat. Denuncien que tampoc els meriten els 
anys treballats per optar a la meixa o a altres places de TEI en 
escoles públiques.
** GANDESA: Concurs de Balcons Engalanats. Per participar s’ha 
d’engalanar el balcó amb temàtica de Nadal i enviar les fotos 
a: festes@gandesa.cat amb l’adreça i telèfon de contacte. Data 
límit per a inscriure’s: 22 de desembre. El jurat passarà el dia 23. 
** ELS GESTORS de les nuclears catalanes insisteixen que poden 
continuar operant més enllà de la data prevista de tancament. Un 
tercer magatzem temporal permetria acollir els residus de Van-
dellòs I que han de tornar de França.
** MÓRA D’EBRE: el 17 de desembre arrenca la programació del 
Nadal 2022 amb la celebració de la XXV Fira de Nadal a la plaça 
de Dalt, amb col·laboració del Comerç local i de diverses entitats.
** ASCÓ: recta final de l’any i l’Ajuntament presenta una agenda 
carregada d’activitats per celebrar el Nadal. Des d’ara i fins a Sant 
Antoni serà “un no parar d’actes de tot tipus”.

ribera/terra alta

Nova edició de ‘Benissa-
net Nadal’. Es presentarà en 
primícia mundial “Expotour 
Itinerant”, l’exposició de 
macro diorames més gran 
d’Europa creada per l’artista 
Ramón Colomer. Han estat 
necessaris mes de 5 anys de 
treball per a crear aquesta 
exposició única. EXPOR-
TOUR ITINERANT mostra 
l’art dels diorames amb im-
pressionants rèpliques de les 
“7 meravelles del món Antic” 
i altres obres El fruit d’aquest 
treball es podrà visitar del 
3 al 8 de gener’23 a la sala 
Renaixença de Benissanet 
(consultar horaris). L’entrada 
és gratuïta.

‘Benissanet 
Nadal’FLIX

L’empresa pública Tragsa co-
mençarà al febrer la retirada 
del recinte de palplanxa que 
aïllava la zona contaminada de 
l’embassament de Flix (Ribera 
d’Ebre). L’alcalde de Flix cele-
bra que hagi arribat l’autorit-
zació del jutge de l’Audiència 
Nacional encarregat d’investi-
gar el cas de corrupció al vol-
tant del projecte. L’empresa 
pública ja havia començat a 

Tragsa iniciarà al febrer la 
retirada de la tanca de palplanxat 

de l’embassament 
bombar aigua de l’interior de 
la zona confinada, a final del 
2020, per desmuntar l’estruc-
tura i tancar el projecte l’estiu 
passat. Tot i que l’Audiència 
Nacional tenia els informes fa-
vorables de la CHE, l’ACA i fins 
i tot el CSN i altres organismes 
científics que avalen la des-
contaminació, l’autorització 
no s’ha emès fins aquest no-
vembre.

El Teatre la Llanterna de Móra 
va acollir divendres passat una 
nova edició de la gala dels Pre-
mis Sirga d’Or. El Consell Co-
marcal i el Centre d’Estudis de 
la Ribera d’Ebre (CERE) entre-
guen aquest premi, el més im-
portant de la Ribera, en una cita 
bianual que vol reconèixer el 
servei o els coneixements d’una 
persona i una entitat, escollides 
pels més de 400 socis que té 
avui el CERE, fundat el 1983 i 
apadrinat per riberencs de la 

Premis Sirga d’Or 2022Jordi Martín tornarà a presentar-se 
com alcaldable

L’actual alcalde d’Horta de Sant 
Joan, Jordi Martín i Cuello, ha 
anunciat que es tornarà a pre-
sentar a les eleccions munici-
pals del mes de maig de 2023. 
Martín va encapçalar per pri-
mera vegada la candidatura de 
Més Orta–Acord Municipal a 
les eleccions de 2019, aconse-
guint la majoria absoluta amb 
cinc regidories. Durant aques-
ta legislatura Jordi Martín “ha 
impulsat projectes importants 
i de transformació del munici-
pi. Destaca sobretot en l’àmbit 
de la sostenibilitat i la transició 
energètica el canvi de l’enllu-
menat públic a tecnologia LED, 
així com la implantació de la 
caldera de Biomassa i la Xarxa 
de calor que escalfa els edificis 
del Casal municipal, les esco-

HORTA DE SANT JOAN

talla d’Artur Bladé Desumvila, 
Carmel Biarnés i Dolors Cabré, 
destacats referents de la co-
marca. Agafant-ne el relleu, els 
protagonistes d’aquesta edició 
han estat Pere Muñoz Hernán-
dez de Flix, Joan Pujol i Pedret 
de Móra d’Ebre i Julio Monfort 
i Tena nascut a Vilafranca dels 
Ports i resident a Móra d’Ebre; 
Lo Rascle de Móra d’Ebre, Ràdio 
Flix i el Museu del Ferrocarril de 
Móra la Nova. A la imatge, els fi-
nalistes a la Sirga d’Or 2022.

RIBERA D’EBRE

les, la Llar d’infants, el centre de 
dia de la gent gran, el CAP i els 
vestidors del poliesportiu.  I tot 
això fent-ho des de l’econo-
mia circular, és a dir, aprofitant 
el bosc de titularitat municipal 
per extraure la fusta que genera 
l’estella que abasteix la caldera”. 
Aquesta acció a més de la trans-
formació energètica i ecològi-
ca que significa per a Horta de 

Sant Joan, comporta una gran 
reducció de la factura energè-
tica municipal. D’altra banda,  
Jordi Martín ha impulsat millo-
res importants en els serveis, la 
distribució d’aigua potable, la 
pavimentació dels carrers i els 
camins rurals. També s’ha ar-
ranjat la piscina, s’ha creat una 
zona d’aparcament per a onze 
vehicles  i s’ha adequat l’edi-
fici de l’Hostatgeria per un ús 
social i associatiu.  A més, s’ha 
regulat l’accessibilitat als espais 
naturals més visitats del terme 
facilitant-ne l’aparcament i di-
versos itineraris. Més enllà de les 
actuacions locals Martín vol su-
mar Horta als canvis que estan 
produint-se al país i les Terres 
de l’Ebre, amb un projecte mu-
nicipal de continuïtat.



12 anunciDIARI MÉS EBRE • divendres 9 de desembre / 2022

terres de l’ebre



13DIARI MÉS EBRE • divendres 9 de desembre / 2022

EL PERELLÓ
L’Ajuntament recupera el Cinema Auditori Victòria
L’Ajuntament del Perelló ha 
adquirit el Cinema Audito-
ri Victòria, que fins ara era de 
propietat
particular. El cinema és un lo-
cal històric per a la població, 
construït l’any 1956 i destinat 
a cinema; posteriorment es 
va adequar a auditori munici-
pal. Al gener del 2020, es van 
recuperar les projeccions de 
cinema comercial i fins l’actu-
alitat. El contracte de lloguer 
havia expirat el 2 de novembre 
després de 10 anys vigent i la 
població s’havia quedat sen-
se cap equipament per dur a 
terme activitats culturals. Per 
això des de l’equip de govern 
es va apostar per recuperar-lo 
i va començar les negociaci-
ons amb els propietaris.
Finalment, el consistori va po-
der arribar a un acord el pas-
sat 30 de novembre i es va 
aprovar en un ple extraodinari 
el 2 de desembre per un im-
port de 300.000€, provinents 
del romanent de tresoreria. 
L’equipament permetrà do-
nar cobertura a tots els actes 

PERELLONENCA CENTENÀRIA
El Perelló ha homenatiat a la perellonenca Francisca Gilabert Pallarès, pel seu centenari. 
Ha rebut la visita al seu domicili de l’alcaldessa i regidors de l’equip de govern, acompa-
nyats per la seua família i amics. 

culturals que puguin arribar 
al municipi com s’havia fet 
fins ara. En aquest sentit, l’al-
caldessa del Perelló, Mª Cinta 
Llaó, ha explicat que “no ens 
podíem quedar sense un equi-
pament cultural i històric tan 
important com el que tenim al 
municipi, per això hem lluitat 
tot el que hem pogut per fer 
que la cultura segueixi present 
al Perelló”.

Xerta: millores espais Via Verda

 “No ens podíem 
quedar sense un 

equipament cultural i 
històric tan important 

com el que tenim al 
municipi, per això 

hem lluitat tot el que 
hem pogut per fer 

que la cultura segueixi 
present al Perelló”

Durant les ultimes setmanes la brigada del Consell Comarcal del Baix Ebre ha dut 
a terme diferents tasques de millora i manteniment a la zona de l’Estació de Xerta.
A instàncies de l’Ajuntament s’han instal·lat tres noves taules de pícnic al pinar de 
l’Estació. També s’estan recuperant les antigues casetes del guardaagulles com 
un atractiu més del passat ferroviari de la via verda. D’altra banda, s’ha procedit a 
netejar diferents zones de la via. També volem comunicar que l’any 2023 es pro-
cedirà a realitzar la primera fase de recuperació de l’antiga casella de la via per tal 
de destinar-la a usos i serveis de la via verda. Aquesta actuació es cofinançarà amb 
una subvenció de 30000€ de la Diputació de Tarragona.
Informar també que, des de l’Ajuntament s’està negociant amb ADIF l’adquisició 
total dels edificis de l’Estació de Xerta (centre d’interpretació, caseta dels wc, casal 
de joves i casella).

terres de l’ebre
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PREMIS CAMBRA

Nit de l’empresariat de les Terres de l’Ebre

MEDALLA AL 
MÈRIT

En la Sessió Plenària del dia 21 
de novembre de 2022, a pro-
posta del Comitè Executiu, es 
va aprovar per unanimitat la 
concessió de la Medalla al Mè-
rit d’Or de la Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria i Navegació 
de Tortosa a José Maria Cha-
varria Homedes, en reconeixe-
ment dels serveis i la fructífera 
feina realitzada al capdavant 
de la institució, durant el seu 
mandat com a president de 
l’any 2015 fins a l’any 2019, i en 
l’anterior període com a vice-
president del juny de 2006 fins 
al maig de l’any 2015.
La Medalla al Mèrit en la ca-
tegoria d’Or, té com a objec-
tiu premiar a les persones que 
hagin ofert serveis de forma 
extensa en el temps a la Cor-
poració. És una expressió de 
gratitud per part de la Cambra, 
per tant, una distinció exclu-
sivament honorífica. La con-
cessió del citat reconeixement 
comportarà la consideració de 
Membre d’Honor.
Els Premis Cambra són uns 
guardons bianuals i es lliuren 
de forma itinerant; tenen com 
a finalitat estimular, donar su-
port i alhora agrair l’esforç de 
les empreses.

TIVENYS

Esta setmana ha finalitzat 
el termini de votacions dels 
pressupostos participatius.
Els resultats definitius de les 
votacions són les següents:
1) Instal.lació de mobiliari a les 
àrees recreatives de l’assut i a 
les fonts del Carme. 12 vots
2) Condicionament del tram 
del canal per a ús de vianants 
entre el pont de la blava i el 
parc municipal i millores al 
passeig central del parc.83 
vots
3) Senyalització turística dels 
punts d’interès local i instal.la-
ció  d’un photocall al mirador 
de les planes. 34 vots
El  condicionament del tram 
del canal per a ús de vianants 
entre el pont de la blava i el 
parc municipal i millores al 
passeig central del parc ha 
estat l’opció més votada i, per 
tant, serà el projecte a execu-
tar per mandat del poble.
El total dels vots emesos ha 
estat 129. “Agraïm la participa-
ció en aquesta segona edició”.

Pressupostos 
Participatius

Des de Diàspora Ebrenca i 
Trens Dignes celebren l’acord al 
que s’ha arribat i reivindiquen el 
consens polític i social existent 
en la necessitat de recuperar 
el servei de tren ràpid entre les 
Terres de l’Ebre i Barcelona. Per 
tant, apel·len a aquest consens 
- tant polític, social com em-
presarial- per fer realitat el re-
torn de tren ràpid. Jordi Arrufat, 
membre de Diàspora Ebrenca: 
“El que reclamem és que retor-
ni un tren que va existir breu-
ment, durant els primers mesos 
de 2020, i que en l’excusa de 
que tenia pocs usuaris, és va 
llevar ràpidament. Tant ràpida-
ment que molta gent ni se’n va 
assabentar.”
Les dues entitats continuen 
reivindicant la necessitat d’una 
estació intermodal a l’Aldea, 
que connecti trens i autobu-
sos, i que aquesta demanda 

Optimisme davant l’anunci 
d’acord pel retorn dels trens 
ràpids a les Terres de l’Ebre

SANT JAUME

El darrer Ple de l’Ajuntament 
de Sant Jaume ha tornat a 
abordar la problemàtica pel 
“deficient servei d’atenció sani-
tària” que rep la ciutadania de 
la població. L’alcalde de, Joan 
Castor Gonell, va explicar al Ple 
que l’Ajuntament està rebent 
queixes des de fa molt temps 
i ha recordat que “el nombre 
d’habitants s’ha incrementat i 
la mitjana d’edat dels pacients 
també, per tant es necessiten 
més hores d’atenció mèdi-
ca al CAP i, justament, s’es-
tà produint el contrari”. Per a 
l’alcalde, “fa molts anys que 
el Departament de Salut està 
maltractant i enganyant la ciu-
tadania de Sant Jaume d’En-
veja”. Va recordar que “tot va 
començar al 2011 quan teníem 
servei mèdic 24 hores i vam 
passar a 12. El CAP es tancava 
a les nits i en caps de setmana 
i festius, a canvi es consolidaria 

El Ple insta a Salut a 
recuperar l’assistència 
sanitària 12 hores al CAP

MOBILITAT

el servei nocturn d’ambulàn-
cia al municipi. Al 2014, el De-
partament de Salut posava en 
marxa la licitació del servei de 
transport d’ambulància urgent i 
no urgent de tota Catalunya, el 
servei nocturn de Sant Jaume 
desapareixia. Ens van enganyar. 
Al 2020, amb l’arribada de la 
pandèmia, el CAP Sant Jaume 
passava a estar obert només als 
matins, amb el compromís que 
en normalitzar-se la situació 
recuperaríem l’horari anterior, 
encara estem igual”, diu l’al-
calde. Davant l’actual situació, 
el  Ple va aprovar per unanimi-
tat, instar al Departament de 
Salut a recuperar almenys el 
servei sanitari que el municipi 
tenia abans de la pandèmia (12 
hores). També a que es doti el 
centre del personal mèdic ne-
cessari per atendre a la pobla-
ció de Sant Jaume i Els Mun-
tells tal com es mereixen.

compta amb el consens de les 
principals entitats, empreses i 
administracions públiques del 
territori.
Les reunions entre els comuns 
i el Govern de Catalunya per 
aprovar els pressupostos de la 
Generalitat de 2023 continu-
en avançant; aquesta setmana 
s’ha produït una altra trobada 
on s’han tractat els temes rela-
cionats amb la mobilitat. És en 
aquest espai de negociació on 
s’ha acordat el retorn del tren 
Avant entre Tortosa i Barcelona, 
una proposta molt reivindicada 
pels agents econòmics i socials 
del territori.  El diputat tortosí, 
Jordi Jordan, ha remarcat “tot 
i que estem lluny d’aconse-
guir un acord global dels pres-
supostos celebrem que hem 
avançat en matèria de mobilitat 
i hem acordat la recuperació 
d’aquest tren”.

El jurat dels Premis Cambra va 
atorgar els guardons de la se-
tena edició, a set empreses del 
territori. Prop de docents em-
presaris i empresàries de les Ter-
res de l’Ebre, van presenciar en 
directe un acte que fou presidit 
per Francesc Sutrias, secretari 
de Territori, Urbanisme i Agenda, 
Urbana de la Generalitat, junta-
ment amb l’alcaldessa de Tor-
tosa, Meritxell Roigé, i del presi-
dent de la Cambra de Comerç, 
Francesc Faiges.
Empreses guardonades en ca-
dascuna de les categories:
Emprenedoria: Calafat 
Sostenibilitat: Florette Hortícola
Millor estratègia: Bodegas y Des-
tilerias Lehmann
Transformació Digital: Pentama-
tik SCP
Internacionalització: Coycama
Responsabilitat Social Empresa-
rial: Remsa
Innovació: Nomen Foods
El jurat dels Premis Cambra 2022 
també va fer cinc reconeixe-
ments, atorgats a empreses que 

han col·laborat amb el projecte 
de la Cambra: Productes Locals 
de Qualitat. Les empreses guar-
donades en cadascuna de les 
categories van ser: Agrícolaca-
talana i Secció de Crèdit de Go-
dall, Algueró Montesó, Agrícola 
Sant Vicenç (Vins i Olis Suñer), 
Sucesores de José M. Benet (Xo-

colates Creo), i Turisevents 2013  
(Musclarium). L’acte, que va tenir 
lloc al Racó de Mig Camí de Tor-
tosa, va ser conduït per la perio-
dista Clara Tena i el presentador 
Quique Pedret. Els premis Cam-
bra també tenen una vessant 
benèfica, i en aquesta ocasió 
una aportació del sopar, 2.750 

euros, es destinen a benefici del 
Banc d’Aliments l’Arxiconfraria 
de La Cinta. L’acte va finalitzar 
amb un sopar Networking, on 
es van poder degustar alguns 
dels productes d’empreses que 
participen del projecte de la 
Cambra “Productes Locals de 
Qualitat”.
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Esquerra  aposta per la justícia social, la 
sostenibilitat ambiental i la participació ciutadana 

al Programa Marc de les municipals 
Municipis vius, justos i verds. 
Aquest és l’horitzó que dibui-
xa Esquerra Republicana per a 
la seva política local recollit al 
Programa Marc de la formació 
per a les eleccions municipals 
del 2023, i que s’ha presentat 
a les Terres de l’Ebre. El docu-
ment desgrana el conjunt de 
les polítiques públiques que 
defensen els republicans en 
tots els àmbits, i que també 
recolliran als seus programes 
electorals les diverses candida-
tures que presentin.  
Alba Camps, secretària de Polí-
tica Municipal i Projectes Trans-
versals del partit, ha manifestat 
que “estem aquí per fer les co-
ses diferents de les que s’han 
fet sempre i situem els munici-
pis com a punta de llança de la 
transformació feminista, eco-
logista, social i democràtica”. 

Camps ha destacat la volun-
tat d’Esquerra Republicana de 
“ser una eina útil, al servei de 
la gent”, i els ajuntaments són 

Els republicans 
presenten a Aldover 

el programa electoral 
que guiarà les 

candidatures de les 
Terres de l’Ebre 

el principal element per fer-ho 
possible. 
“La transformació social es farà 
des dels municipis o no es farà; 

perquè són l’administració més 
propera a la ciutadania i aque-
lla que pot donar resposta més 
immediata a les seves necessi-
tats”. Ha afirmat 
Enric Adell, secretari de Políti-
ca Municipal de la Federació de 
l’Ebre d’Esquerra Republicana, 
ha destacat que “continuarem 
treballant per transformar les 
Terres de l’Ebre, treballant de 
manera coordinada amb l’ob-
jectiu comú de fer les Terres de 
l’Ebre un territori d’oportunitats 

i amb futur”. Fent protagonista 
el municipalisme dels diferents 
projectes que estan liderant 
com la Reserva de la Biosfera 
de les Terres de l’Ebre, la im-
plantació del Fons de Transició 
Nuclear o l’Estratègia Delta. 
“Som un partit que treballa de 
baix cap a dalt” ha apuntat.  A 
les eleccions municipals de  
2019 Esquerra Republicana va 
ser la força més votada al con-
junt de les Terres de l’Ebre i va 
guanyar a tres de les quatre 
comarques. Ara segons Adell la 
finalitat serà ser-ho a les qua-
tre, també amb la presentació 
de més llistes electorals. “Tenim 
tots els instruments per a con-
tinuar treballant per impulsar el 
nostre territori com un territori 
de futur i amb un present molt 
engrescador”. 
Les darreres eleccions locals del 
2019 van situar els republicans 
com la principal força munici-
palista de Catalunya, en obtenir 
la majoria de vots i de regidors 
i regidores. Per al 2023, el par-
tit es fixa com a gran objectiu 
continuar creixent a les àrees 
metropolitanes per tal d’enfor-
tir el projecte independentista 
arreu del país. 

CANAL TE

Aquest dimecres 7 de desem-
bre, i en horari ‘prime time’ (22 
hores), s’ha emès per CANAL 
TE el programa ‘Territori FP’, el 
primer programa dedicat ínte-
grament a la formació profes-
sional que es fa a les televisi-
ons locals de Catalunya. 
Es tracta d’una coproducció 
entre l’IES de l’Ebre a Torto-
sa (el centre de referència en 
FP a les Terres de l’Ebre), i la 
mateixa televisió local. La seua 
periodicitat serà mensual ja 
que són els mateixos alum-
nes del cicle formatiu en au-
diovisuals i espectacles -que 
des d’enguany ofereix aquest 
centre per primera vegada-, 
els que s’encarreguen de dur 
a terme, des de la creació del 
plató, a la careta. I només du-
rant hores de classe. En el pri-
mer programa s’entrevista a 
la coordinadora territorial de 
Formació Professional, Mari 
Fandos, al professor respon-
sable del nou cicle forma-
tiu, Santi Valldepérez, i al cap 
d’estudis de l’IES de l’Ebre, Sis-
co Besalduch.

‘Territori FP’

La convocatòria de la Platafor-
ma per al nou hospital de dis-
sabte passat a l’Auditori va dei-
xar sensacions agredolces entre 
els convocants. Segons explica 
el portaveu Sisco Lahosa, el fet 
que “hi assistissin 200 persones 
ens va deixar decebuts. Certa-
ment, eren el doble dels que 
van venir a l’assemblea convo-
cada anteriorment a Roquetes, 
però només si haguessin assis-
tit un quart del personal sanitari 
del territori l’Auditori ens hauria 
quedat petit. No entenem la in-
hibició en aquest tema per part 
seva, quan tot just d’aquí a un 
mes els metges han convocat 
una vaga per reivindicar una 
millora en les seves condicions 
laborals. Nosaltres també ho 
volem i un nou hospital seria 
una millora per a les Terres de 
l’Ebre i també per a ells”. Més 
enllà de presències i absència, 

La Plataforma reclama 
“més implicació del teixit 
empresarial i econòmic”

PLA DE CONCA

Segons la Plataforma en De-
fensa de l’Ebre el document 
final del Pla Hidrològic que ha 
aprovat el Consejo Nacional del 
Agua inclou més hectàrees de 
regadiu que les que inicialment 
s’havien plantejat. Una ampli-
ació d’hectàrees que des de la 
Plataforma denuncien que s’ha 
fet d’amagat i per aconseguir el 
vot de l’Aragó i de la Federació 
de regants. D’altra banda, des 
de la Plataforma es considera 
un pas positiu que per primera 
vegada al Pla Hidrològic es parle 
de sediments, perquè fins ara la 
CHE negava la problemàtica de 
la retenció de llims als pantans i 
de la subsidència del Delta.
Per la seua part, el  delegat del 
govern, Albert Salvadó, ha  afir-
mat que “el pla de conca” esti-
ma “parcialment” algunes de les 
propostes formulades des de 
l’executiu català, la més subs-
tancial de la qual és l’al·legació 
presentada des del Departa-
ment d’Acció Climàtica “en re-

El nou Pla Hidrològic no 
convenç a la PDE

NOU HOSPITAL 

ferència als sediments. S’havia 
demanat una prova pilot al pan-
tà de Riba-roja i es contemplen 
4 milions d’euros per poder-la 
desenvolupar”. Pel que fa a la 
proposta efectuada des del 
mateix departament de fixar el 
cabal ambiental del riu Siurana 
en 50 litres per segon (molt per 
damunt dels 20 litres per segon 
que figurava al document origi-
nal) “es contempla en part i es 
queda en 40 litres per segon”. 
Ara bé, pel que fa al moll de l’os, 
és a dir al cabal ambiental del 
riu Ebre a l’altura de Tortosa, el 
cabal ambiental de 7.000 hec-
tòmetres cúbics l’any defensats 
per la Generalitat han quedat 
reduïts a 3.100 hectòmetres. 
“L’increment que demanàvem 
era per motius obvis. Al final 
hem de lamentar-nos perquè 
no avancem pel que fa al tram 
final del riu, que continua sent 
una de les grans amenaces en 
tota la planificació hídrica del 
territori”.

la cita va servir per informar so-
bre el passat, present i futur del 
moviment. En el capítol relatiu 
a mancances trobades al terri-
tori, l’assemblea va apuntar cap 
a la “manca d’implicació” en la 
reivindicació d’un nou centre 
hospitalari “per part del teixit 
empresarial i econòmic de les 
Terres de l’Ebre. Hauria de sa-
ber valorar la importància i la 
repercussió que pot suposar la 
implantació d’un nou hospital”. 
Pel que fa a accions futures, 
Lahosa reconeixia que “no ens 
plantegem mobilitzacions per-
què veiem que ens falta massa 
crítica. Malgrat això, sí que du-
rem a terme accions puntuals 
en col·laboració amb altres en-
titats davant de l’ajuntament de 
Tortosa i els representants de la 
Generalitat al territori perquè es 
donin presa”. 
(Ebredigital.cat)
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TERCERA FEDERACIÓ

Peralada-Rapitenca (ahir) 4-0

PRIMERA CATALANA

Viladecans-Ascó (ahir) 2-1

SEGONA CATALANA

Dissabte: 

M Nova-Ebre Escola 16.30h

Catalònia-La Sénia 17.45h

Diumenge

Aldeana-Ampolla 12h

R Bítem-Ulldecona 16h

Tortosa-Camarles 17h

J i Maria-Riudoms 16h

TERCERA CATALANA: 

Dissab: S Bàrbara-Roquetenc  16h

Tortosa B-la Cava 17h

Ametlla-Perelló 17h

Flix-J i Maria B 18.30h

Diumen: Godall-Amposta 15.30h 

Gandesa-Xerta 16h

Benissanet-Masdenverge 16h

Corbera-Rapitenca B 16.30h

QUARTA CATALANA

Dissab:  Fatarella-Ametlla B 15.15h

 la Galera-Pinell 15.30h 

Catalònia B-J i Maria C 15.30h

S Jaume-Ginestar 15.30h

Alcanar-Camarles B 16h

Gandesa B-Olimpic 16.30h

Amposta B-Aldeana B 17h

La Cava B-Tivenys 17h

PALLARÈS, 
PROPERA PARADA: 
RAPITENCA 

La Rapitenca és cuer  perquè 
juga en una lliga molt difícil 
on parteixen amb avantatge 
els 12 equips de Barcelona 
perquè els hi sobren jugadors 
i aquí ens falten per a militar 
en aquesta categoria, a més 
del contratemps de la lesió 
d’Oribe. En un mes 4 nous 
fitxatges, els nervis ja hi eren. 
L’ideal seria trucar a Teixidó 
però si ho fessin no crec que 
obriria la porta, la relació amb 
el president no és com aquella 
pel·lícula més taquillera de la 
dècada dels 70: “Love Story”. 
Teixidó diu que “estic feliç, 
llegint llibres, estimant la meva 
dona, Montse”. No sé si sóc un 
Pitoniso del futbol, però abans 
de fitxar el mister sortint de 
la Rapitenca vaig dir a Mes 
Ebre que Pallarés era el mister 
ideal amb ascensos amb Morell 
i Valls de segona catalana a 
la tercera divisió. Pallarés va 
parlar amb Fernando i va expo-
sar la seua situació: “voldria 
fitxar però tinc un acord amb 
el Valls com a secretari tècnic 
fins al finals de temporada i 
només tinc una paraula“. Ara 
no pot, potser a la tercera serà 
la definitiva. La meva aposta 
és que Pallarés serà el mister 
la temporada vinent. I compte:  
sinó és Pallarés, apuntin a Jordi 
Fabregat. Guillermo agafa 
el comandament fins que 
pugui fitxar un nou mister. Ja 
han arribat deu historials a la 
secretària tècnica, d’Andorra, 
Barcelona, Astúries, Lleida, 
Tarragona i un de Calcuta.

CELMA

LES TERRES DE 
L’EBRE I LA 3A 
FEDERACIÓ
Les dificultats per competir un 
equip ebrenc en una categoria 
com la Tercera Federació són 
evidents. La temporada pas-
sada ho va viure l’Ascó i ara 
ho està passant la Rapitenca.  
He vist esta temporada a casa 
tots els partits de la Rapiten-
ca, excepte un. No han hagut 
diferències entre els equips. 
És més, han hagut partits 
que no s’han guanyat i en els 
que la Rapitenca ha generat 
moltes més ocasions que el 
rival. Però, en la majoria de 
partits, al final, 0-0 o 0-1 i cap 
a casa.  Què és el que poder 
està mancant? Doncs haver 
pogut fer dos o tres fitxat-
ges l’estiu passat i encertar 
amb dos o tres jugadors de 
categoria superior i que ha-
guessin apuntalat la plantilla. 
Però pressupostàriament no 
és possible perquè a l’Ebre 
estem lluny de tot. I crec que 
ja és molt meritori per a un 
equip de les Terres de l’Ebre 
jugar en una categoria com 
esta, valorant els esforços 
que està fent el president i la 
directiva per generar recursos 
i poder complir. La veritat és 
que diumenge vaig marxar 
de la sala de premsa de la 
Devesa pensant que alguna 
cosa podria passar, però creia 
que s’arribaria al Nadal per 
decidir. La derrota va ser el 
detonant. Sigui com vulgui, 
les dificultats són les que són 
i és que, per un equip ebrenc, 
competir a Tercera no és una 
empresa fàcil. 

MICHEL LA PROPERATERCERA FEDERACIÓ
Albert Company deixa de ser 
el mister de la Rapitenca
La Rapitenca va perdre diumen-
ge passat contra la Pobla de 
Mafumet (0-2). Un partit en el 
que l’equip, com en altres jor-
nades, va merèixer més perquè 
a la represa va gaudir del domi-
ni del joc i de les ocasions, amb 
un penal no xiulat a darrera hora 
sobre Junior. En tot cas, esta ac-
ció fou una gran oportunitat en 
els darrers minuts per empatar. 
Amb l’equip abocat, a la contra 
següent, la Pobla va sentenciar 
aprofitant els espais lliures, amb  
una bona execució de Valverde, 
batent a Josué, porter que va 
debutar en esta nova etapa a la 
Rapitenca.
És cert que diumenge, en deter-
minats moments de la represa, 
un sector de l’afició local va 
manifestar disconformitat amb 
el tècnic considerant que havia 
d’haver fet canvis anteriorment. 
El mister Albert Company ja va 
respondre en acabar el partit so-
bre aquesta qüestió: “l’afició pot 
demanar el que cregui conve-
nient, té tot el dret del món per 
a fer-ho. Res a dir. Però si jo he 
de fer cas a tot el que em diuen, 
no acabaria mai de decidir. Al-
bert Company com a mister no 
canviarà, em diguin uns o uns al-
tres. Veig el treball setmanal, sé 
qui té molèsties i qui no, també 
coneixo els rivals, i tot plegat ho 
faig el millor que puc. A partir 
d’aquí l’afició pot estar d’acord 
o no, i entenc que no estigui sa-
tisfeta amb els resultats, però jo 
no puc veure’m condicionat per 
la reacció dels aficionats”. Podria 
ser que les queixes d’una part 
de l’afició diumenge van poder 
accelerar els fets. En tot cas, la 
notícia va saltar el dilluns la tar-
de, quan es coneixia que el club 
i el mister Albert Company ‘Beto’ 
havien arribat a un acord a través 
del qual el tècnic deixava la ban-
queta rapitenca. 
L’extècnic ja de la Rapitenca volia 
agrair “la confiança que el club, 
tant el president com la direcció 
esportiva em van donar des de 
l’inici. Em van deixar treballar i 
em van donar tot el suport. Tam-
bé me’l van donar durant les nou 
jornades seguides en les que 

vam estar sense guanyar. I penso 
que també va ser així perquè ve-
ien els partits i els entrenaments. 
Així mateix, durant este temps, 
mai s’han posat en la parcel.la 
tècnica. I això vull destacar-ho. 
Es confiava també amb el gran 
grup humà que hi ha al vestidor, 
amb jugadors identificats amb el 
club, tot i que els resultat no es-
taven sortint. I aquests són el que 
manen i els que justifiquen que 
es busque un revulsiu”. Jordi Ori-
be, un dels referents de l’equip, 
ha estat lesionat i es confia molt 
en la seua tornada. Segons Beto, 
“és un jugador que quan ha estat 
s’ha notat i que, quan es recuperi, 
poc a poc aportarà molt a l’equip. 
Malauradament no hem pogut 
comptar amb ell i estic segur que 
sumarà quan torni. No obstant, 
torno a insistir en què estic molt 
agraït de l’actitud dels jugadors i 
de la confiança rebuda. Crec que 
estàvem treballant bé i que amb 
més contundència en la culmi-
nació estaríem més amunt però 
els resultats són estos i s’han 
d’acceptar les responsabilitats”.
Sobre d’altres aspectes com 
l’entorn de l’equip i o de si s’ha 
vist pressionat, el tècnic, a hores 
d’ara, no volia fer més conjectu-
res: “tal com vaig dir diumenge, 
entenc que l’afició estigui dis-
gustada. I també entenc que es 
pot manifestar. No obstant, jo he 
actuat sempre pensant amb el 
millor per l’equip, i no puc canvi-
ar com sóc com entrenador per-
què hi hagi algun aficionat que 
voldria que les coses es fessin 
d’una altra manera”. Mentrestant 
es gestiona l’arribada d’un nou 
entrenador, el segon fins ara, 
Guillermo Camarero, ha agafat 
l’equip i el va dirigir ahir a Perala-
da, en el partit avançat.

La Rapitenca perd a Peralada (4-0)
La Rapitenca va jugar ahir a 
Peralada, en partit avançat a 
la propera jornada. Va per-
dre 4-0. El conjunt ebrenc va 
aguantar al primer temps però 
va diluir-se a la represa, davant 

del segon classificat que va 
acabar golejant. L’equip està 
dirigit per Guillermo Camare-
ro, fins que es trobi el relleu. 
Pallarès era un candidat però 
està compromès amb el Valls.

De forma interina, 
Guillermo Camarero va 
dirigir ahir l’equip en el 

partit avançat, a 
Peralada

El partit 
de Canal TE:

 

Aldeana-Ampolla 
diumenge 22.30h

Minut 91
Dilluns a les 22 h
Dimarts a Esports TE: 20h
Dimarts  a les 23 h
Dimecres a Esports TE: 20h

L’Ascó cau a Viladecans (2-1)
Partit avançat, a Viladecans, jugat ahir. A l’Ascó li va costar entrar 
en el partit. Però va fer-ho i va igualar-lo. No obstant, la jugada 
clau fou al minut 45 quan els locals van marcar el 2-0. L’Ascó, 
amb moltes baixes, va fer una gran segona meitat, superant el ri-
val i sent competitiu. Va fer el 2-1 però no va poder empatar. Van 
debutar Facundo, Jordi Sidahmed i Hamza i s’ha fitxat al porter 
Lluc Gibert.

Albert Company ‘Beto’ estarà 
dilluns vinent dia 12 al progra-
ma de Canal TE, Minut 91 (22h).

Beto estarà 
dilluns a Minut 91, 
a Canal TE (22 h)
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SEGONA CATALANA

EL PARTIT 
AMPOLLA-EBRE 
ESCOLA ES PODRIA 
RECUPERAR EL DIA 
22 O EL 23
A la segona catalana, grup 
6B, hi ha un partit pendent de 
recuperar-se. En concret és el 
que han de disputar l’Ampolla 
i l’Ebre Escola. En el moment 
del nostre tancament, hi ha un 
plantejament per jugar el dijous 
22 o el divendres dia 23. Falta 
confirmar-ho però en un principi 
la proposta és esta i en breu es 
pot confirmar. 

SOS BITEM
El R Bítem té urgència per 
aconseguir el primer triomf 
i tenir esperances de poder 
sumar-ne més per afrontar amb 
més garanties la segona fase 
del campionat. Diumenge tindrà 
un rival molt complicat com és 
l’Ulldecona que, a més, arriba 
al partit després d’acumular 
dues derrotes seguides i amb 
l’objectiu de revertir la dinàmica 
i seguir en play-off d’ascens.

UD JESÚS I MARIA
Els partidalencs també necessi-
ten un triomf per recuperar-se 
dels darrers resultats (2 punts 
de 15) i seguir, a la vegada, a 
prop del play-off d’ascens en el 
grup 6A. 

PARTIT 
AJORNAT

EL CATA REBRÀ 
LA SÉNIA I EL 
MÓRA LA NOVA A 
L’EBRE ESCOLA

El Catalònia, enlairat per les 
dues victòries seguides, rebrà 
demà la Sénia. El partit co-
mençarà a les 17.45 hores, ha-
vent jugat el filial anteriorment. 
El partit, per als jesusencs, 

és molt important per poder 
acumular el màxim nombre 
de punts, de cara a la segona 
fase. A més, segueixen a sis de 
la quarta plaça i la lluita també 
passa per no despenjar-se d’es-
ta posició. 
Sergi Escoda, per motius per-
sonals, i Isaac per lesió es pre-
veu que siguin baixa.  Per a la 
Sénia, el partit també és molt 
Important. Necessita els punts 
i buscarà sorprendre un Catalò-
nia que està crescut pels últims 

resultats. 
En la mateixa línia que el Cata-
lònia, es troba el Móra la Nova, 
equip que va guanyar en la jor-
nada anterior i que rebrà demà 
dissabte a l’Ebre Escola (18 h), 
un rival que lluita per les pla-
ces d’ascens. Per als morano-
vencs, a banda de fer un punt i 
seguit en la seua bona dinàmi-
ca, el partit és una possibilitat 
per seguir a prop de les pri-
meres quatre places. Així ma-
teix, es tracta també de sumar 

per incrementar el bagatge de 
punts, per si no es pot entrar al 
play-off d’ascens, tenir el mà-
xim nombre de puntuació per 
afrontar la segona fase. 
L’Ebre Escola, amb un partit 
menys, necessita també els 
punts per conservar una de les 
primeres quatre places i poder 
accedir, d’esta forma, al playo-
ff d’ascens. Un gran partit el 
que es presenta demà a les 
instal.lacions esportives Anto-
ni Mateu de Móra la Nova. 

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

Torna la 
competició: 
resten 7 
finals
Després del descans del cap 
de setmana passat, la competi-
ció torna, pel que fa a la Sego-
na catalana, amb una nova final 
per als equips. L’Aldeana és el 
líder i diumenge vinent rebrà a 
l’Ampolla, equip que té un partit 
menys. L’únic partit perdut fins 
ara pels aldeans va ser en l’ana-
da, a l’Ampolla. 
El problema pels groguets tor-
nen a ser les baixes. Paez i Nac-
ho seguiran sent-ho, així com 
Sabaté. Esta setmana s’afegeix 
Badia, sancionat. És dubte Aleix 
Salvadó, amb molesties al tur-
mell, mentre que Francis és molt 
possible que no pugui jugar diu-

menge. Amb tot, el mister aldeà, 
Ferran Simó, confia amb l’equip: 
“estic segur que serà compe-
titiu, sòlid, com en les jornades 
anteriors. Sabem que no podem 
comptar amb jugadors impor-
tants però no és una situació 
nova i els que estaran compe-
tiran força bé i generaran per a 
poder guanyar. El descans ens 
ha anat força bé i ja estem pre-

parant el partit sent conscients 
de les dificultats perquè davant 
tindrem un molt bon equip, 
l’únic que ens ha guanyat fins al 
moment. Penso que aquell dia, 
a l’Ampolla, vam fer els millors 
60 minuts del que portem del 
campionat,  però vam acabar 
perdent. Hem de buscar acabar 
l’any, en les dues jornades que 
falten de la millor manera pos-

sible, amb l’objectiu de distan-
ciar-nos de la cinquena plaça”. 
L’Aldeana és l’equip que menys 
gols ha rebut fins ara. 
Foto: Facebook UE Aldeana

El Tortosa 
rebrà el 
Camarles, 
diumenge 
17 hores
El Tortosa, en bona dinàmica 
de resultats, sent l’equip més 
golejador del grup, rebrà diu-
menge el Camarles amb la 
voluntat de seguir progres-
sant, com així ho està fent 
quant a joc i eficàcia. El derbi 
començarà a les 17 hores. En 
les darreres 4 jornades els de 
Fabregat han sumat 10 punts 
i han marcat 17 gols. De totes 
formes, tot i la bona situació 

actual de l’equip, el mister roi-
giblanc és molt prudent davant 
del proper partit contra el Ca-
marles, equip que arriba ferit 
per la golejada rebuda con-
tra el Catalònia (4-6). Segons 
Fabregat, “el partit serà molt 
complicat perquè el Camarles 
és un bon equip, que té molts 
recursos del mig del camp en 
endavant i que ve d’un par-

El líder l’Aldeana, amb 
més baixes, rebrà 

diumenge l’Ampolla

tit que va ser un accident i 
del que voldrà recuperar-se. 
Natros haurem de jugar molt 
concentrats, mantenint l’efi-
càcia de les darreres jornades 
per poder guanyar la confron-
tació”. Les primeres quatre pla-
ces estan molt ajustades, per a 
cinc equips: “realment queden 
set finals i només es pot pensar 
en guanyar la propera i després 

la següent. Tots els equips 
en la lluita són competitius i 
complicats de superar, tenint 
el mateix objectiu”. El Torto-
sa recupera a Dome i a Rafa 
Llop. Genis seguirà sent bai-
xa i és dubte Ion. El davan-
ter que ha d’arribar segueix 
sense tenir la baixa de l’equip 
actual. 
Foto: Facebook CD Tortosa
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EL FLIX JUGARÀ A 
LA VENTONELLA, A 
PORTA TANCADA
Tal com vam informar la 
setmana passada, el comité de 
competició va decidir donar per 
acabat el partit Flix-Roquetenc, 
suspés al 52 amb el 0-3 i amb els 
locals amb vuit. A més, va decidir 
que l’equip flixanco ha de dispu-
tar el proper partit a casa a porta 
tancada. Este serà el de demà 
dissabte contra el Jesús i Maria 
B. D’altra banda, la setmana pas-
sada el president del Flix, Albert 
Alberich, també comunicava que 
s’estava buscant una solució fins 
que el tècnic Albert Saltor es 
pugui recuperar, ja que a hores 
d’ara està de baixa. J.Antoni Rius, 
que fou jugador i entrenador 
del Flix, ha acceptat la proposta 
d’entrenar de forma interina 
fins que es recuperi Saltor. Així 
mateix, el Flix ha anunciat els 
fitxatges de Tini, que torna, 
procedent de l’Hospitalet, i de 
Joel Fernández (Ascó). 

JE FLIX

J Antoni Rius, de 
forma interina, agafa 

l’equip

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

23
22
29
19
10
21
16
13
20
25
17
12
7
11
10
7

6
6
11
13
9 
13
11
12
21
16
17
17
21
23
29
37

24
20
18
17
17
15
15
13
12
11
11
7
7
6
4
4

3a cat   j9               GF       GC     PNTS

1. Pinell 
2. Amposta B
3. Gandesa B
4. Catalònia B
5. Camarles B
6. Olimpic
7.  Ginestar
8. Fatarella
9. Alcanar
10. J i Maria C
11. Tivenys
12. Aldeana B
13. La Cava B
14. S Jaume
15. Ametlla B
16. La Galera

25
26
28
17
16
21
21
14
18
13
17
9
8
11
7
9

7
11
13
10
10
16
15
15
23
11
17
13
21
30
22
25

22
20
19
17
15
15
14
13
13
12
12
8
8
4
3
3

4a cat   j9               GF       GC     PNTS

TERCERA CATALANA
El líder Gandesa rebrà el Xerta, diumenge
Torna la lliga a la Tercera catala-
na i ho farà amb un partit força 
atractiu entre el líder Gandesa i 
el setè, el Xerta, equip revelació. 
Els terraltins tenen quatre punts 
d’avantatge respecte el segon 
classificat, la Cava, que va per-
dre divendres passat a l’Ametlla, 
en partit de recuperació (2-1). 
L’Amposta, tercer, està a sis del 
líder i l’Ametlla a set. Falten dues 
jornades abans de l’aturada pel 
Nadal. El Gandesa juga tots dos 
partits a casa, un contra el Xerta i 
l’altre contra l’Ametlla.
Ivan Romeu, mister del Gandesa, 
explicava que “natros, després 
de la derrota que vam encaixar 
al camp de la Cava, fa unes jor-
nades, ja vam parlar-ho de bus-
car com a objectiu guanyar els 
quatre partits que restaven fins a 
finals d’any. Ja en portem dos de 
jugats i guanyats i ara ens man-

quen dos més. Amb tot, hem 
recuperat avantatge. I ara estem 
molt centrats en el partit del Xer-
ta, equip que va pujar la lliga pas-
sada però que s’ha adaptat força 
bé a la categoria; està fent bé les 
coses i està ara amb molta con-
fiança. Segur que per ells visitar 
el líder serà motivant i vindran 
a posar-nos les coses difícils i a 

buscar els 3 punts. Natros estem 
treballant bé; sabem que hem 
de ser humils i que hem de ju-
gar amb molta intensitat perquè 
el Xerta serà un rival molt intens 
que lluita cada pilota en tots els 
partits. Estos sis punts en dispu-
ta, fins a finals d‘any, per natros 
són importants però primer cal 
pensar en els primers, que són 

contra el Xerta, un rival que estic 
convençut que serà incòmode i 
per això, hem d’afrontar el partit 
amb la màxima serietat i com-
promís”. Foto: @di_thinks

Molinos deixa de ser el 
mister del Perelló
Josep Boyer ‘Molinos’ ha dei-
xat de ser el tècnic del Perelló. 
El tècnic explicava que “vam 
agafar este nou projecte sent 
conscients que hi hauria dificul-
tats. Poc a poc, a còpia d’il.lusió, 
vam anar fent un equip, després 
de les baixes que van existir de 
la temporada passada. Fa uns 
dies se’m va comunicar que hi 
ha previsió de fer canvis, donant 
baixes i incorporant altres juga-
dors. Així s’ha donat la baixa a 
jugadors com  Salifu, Admed i 
Bouba. I este plantejament no 
m’ha agradat, considerant que 
a estos jugadors els vaig portar 
jo. I esta nova dinàmica no la 
veig clara. Ho vam parlar amb 
la directiva i vam arribar a un 

acord per deixar-ho. David Cue-
llar, que va fitxar com a jugador 
però que es va lesionar i llavors 
m’ajudava en el cos tècnic, serà 
l’entrenador a partir d’ara. Ja sap 
que pot comptar amb mi per al 
que sigui necessari. I espero que 
es pugui aixecar la situació i tirar 
avant”. 

QUARTA 
CATALANA: 
ANTONIO 
MORALES INICIA 
UNA NOVA 
ETAPA, COM A 
MISTER DE LA 
GALERA 

Ja vam informar la setmana 
passada que Antonio Mora-
les, que va començar la lliga i 
va estar fins fa unes setmanes 
al Ginestar, havia fitxat com a 
nou entrenador de la Galera. 
El tècnic explicava que “amb 
la mateixa il.lusió i ganes per 
entrenar de sempre, accepto 
este nou repte. Em va agradar 
molt el que em van plantejar. 
El club i els jugadors  em van 
mostrar molt bona predisposi-
ció. Treballaré amb la mateixa 

energia que sempre he tingut 
en el futbol, sent honrat i apor-
tant tot el que pugui. Comen-
cem esta setmana contra el 
líder, el Pinell. Sabem que serà 
molt complicat però l’equip 
està amb moltes ganes i s’ha de 
començar per aquí, per creure 
que es pot. Treballarem per ser 
competitius i per progressar 
amb el pas de les jornades. Este 
és l’objectiu i veig a l’equip amb 
molta implicació per aconse-
guir-ho”.

Després del descans, 
torna la competició

David Cuellar 
passa a ser 

el tècnic  

Partit de recuperació: 
Ametlla-la Cava (2-1)
En partit de recuperació, diven-
dres passat, l’Ametlla va guanyar 
la Cava (2-1). D’aquesta forma, 
queda actualitzada la classifica-
ció del grup I de Tercera. En nit 
gélida, els caleros van ser molt 
intensos amb una pressió molt 
alta que va crear dificultats al CD 
la Cava, conjunt que va tenir pèr-
dues que els locals van aprofitar 
amb recuperacions letals (a prop 
de l’àrea rival) que van generar 
dos gols, de Fages, i del debutant 
a casa, Ivan Vidal. Així mateix, els 
de Xavi Subirats van generar al-
tres opcions que va evitar Figo. 
D’altra banda, la més clara de la 
Cava al primer temps fou un tret 
d’Adri al travesser. A la represa, la 
Cava, que al primer temps no va 

estar còmode, va arriscar i va fer 
un pas avant, disposant de dues 
opcions per entrar en el partit. 
Però l’Ametlla va jugar amb mol-
ta fermesa defensiva i va aguan-
tar l’avantatge fins al 93. Llavors, 
un penal transformat pel visitant 
Adri va suposar el 2-1. No va ha-
ver temps per a  més.  L’Ametlla, 
amb la incorporació d’Ivan Vidal, 
té més recursos i va fer una molt 
bona imatge,  en tots els aspec-
tes. Per la seua part, la Cava va 
veure trencada la ratxa que es 
mantenia des del 17 de desem-
bre de l’any passat. Una ratxa 
que demostra les seues possibi-
litats, sent compacte, tot i que a 
l’Ametlla va tenir escletxes que va 
pagar cares, al primer temps.

Morales debutarà 
com a tècnic 

de l’equip galerenc, 
contra el líder 

Pinell
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CAPITANS DELS NOSTRES EQUIPS (1)

JO
AQ

U
IN

 C
EL

M
A

Capitans CD la Cava: Guille, Figo i Moi Ebre Escola: Pachu i Pep Montesó CF Ampolla: Tomàs,  Kader, Erik i Joel

Àlex Forés (Rapitenca) Jonatan (Amposta) Pere Estellé (Ulldecona) Edu Llop (Móra Nova) Albert Torres (J i Maria B)

Ivan Arasa (Roquetenc) Ivan Vallés (S Bàrbara) Roberto (la Sénia) Juanan (Corbera) Miquel Cana (Godall)

David Flox (Perelló) Mikus (Benissanet) Pere Martinez (Flix) Xavi Callau (Ametlla) Efren Rosales (Rapitenca B)
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REGULARITAT DELS JUGADORS DELS NOSTRES EQUIPS:
(per ordre alfabètic) P: PUNTS ACUMULATS. G: GOLS MARCATS) JO

AQ
U

IN
 C

EL
M

A

UE RAPITENCA

Nº JUGADOR P. G.
PACHU
OMAR
ANDI
DAVID SILVA
CESC
ALEIX CUENCA
EDGAR
JUNIOR
DAN REVERTÉ
ERIC 
ALEX SAMPER
GUILLEM 
AGUS OJEDA
ÀLEX FORÉS
ORIBE

34
26
22
20
14
13
11
11
9
9
6
6
4
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2
2

1

1
1

4

FC ASCÓ

Nº JUGADOR P. G.
FERRAN  
JANI ROCA
JUAN SANCHEZ
ARNAU
KONU
ENRIC CUBELLS
ERIC RODA 
CESC MARTINEZ
EMMANUEL 
ALBERT ROCA
ERIC JEREZ 
SERGI CALIZ
DAVID ROJAS
ALEJANDRO 
NACHO PASTOR

22
17
16
15
15
15
12
9
6
5
5
5
4
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

3
1
1

3

1

UE ALDEANA

Nº JUGADOR P. G.
ALEIX
GERARD BADIA
BARRY
SERGI AUREÉ 
DIDAC SUBIRATS
XAVI ANELL
NACHO NUEZ
VILLARROYA 
IVAN PAEZ
MANOLO PUIG
ERIK MURIA 
PAU MECA
DAVID CANO
MARC SABATE 
FRANCIS

23
23
20
19
18
15
12
12
11
9
8
6
5
5
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2
3
1

4

1
2

CF AMPOLLA

Nº JUGADOR P. G.
ENRIC SALAS
CARLES KADER
JORDI TOMÀS
JOEL SARMIENTO
FERRAN LLUIS
LLUIS FABREGAT
ERIK GARRIDO
RAMON GONZALEZ
RAUL GARCIA
DANIEL CASAS
SERGI DURAN
EDU SOSA
DAVID RAMIREZ
JUSI GAVALDÀ
GITO

27
26
24
23
14
14
11
8
6
4
4
3
3
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

3
10

1
1

1

CF CAMARLES

Nº JUGADOR P. G.
PAU SANSALONI 
ROSALES
XAVIER BERANUY
ERIC BRULL 
JOAN COMES
VICTOR PUJOL  
ALEIX BERTOMEU
ALAN RIBERO
FERRAN ROIG
BRIAN BERTOMEU
RAUL MARTIN
AITOR ARASA
PEDRITO
ROGER BENAIGES
PEDRO

25
24
20
19
19
17
15
11
11
7
5
5
4
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
1
3

5
1
2

1
1

EBRE ESCOLA

Nº JUGADOR P. G.
POVERO
PAU MONCLUS
MARC  AYUSO
FERRAN BUERA
ROGER ARMENGOL
PEP MONTESÓ
ERIC FORNOS
JORDI ABELLÓ
ÀLEX LOPEZ
LACHEN OUHDADI
OUSSAMA 
ALEIX CESPEDES
JORDI CIRERA
ALBERT MARCH
MARCO PINO

21
20
18
14
12
11
11
11
11
9
7
7
6
6
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

5

2

4

1
1
1
1
1

CF JESÚS CATALÒNIA

Nº JUGADOR P. G.
SERGI ESCODA
ESTORACH
LEANDRO  
JOHN
ISAAC
ALEIX BAYERRI
ALEIX ROBERT 
BADRERIN 
MARTI    
FERRERES
ALEIX CHAVARRIA
LLUIS ESPINACH 
ALBERT CASTELL
C FERRERES
MANU SOSA

27
19
14
14
13
12
10
8
7
7
6
5
5
5
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2

1

1
7

3

1

UD JESÚS I MARIA

Nº JUGADOR P. G.
JORDI BORRÀS
HUMBERT
ROGER SOLA
GABRI VIDAL
JONATAN LOPEZ
IVAN VIDAL
SALVA BES
JOAB FATSINI
ROBERT LOPEZ
ÀLEX PEREZ
DAVID ALCALÀ
ARNAU PARDO
LLUC PEPIOL
JERONI 
AMINE 

36
34
25
16
14
13
12
9
7
6
6
5
5
4
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2

1
1
2
3
2
1
1

3

CF LA SÉNIA

Nº JUGADOR P. G.
IVAN GASPARIN
JOEL PEPIÓ
ALBERT ZARAGOZA
IVAN CAPITAN
SERGI CID
ROBERTO MARQUEZ
DAVID BLANCO
ROGER GARCIN
CARLOS GILABERT
ALEIX BEL
NARCÍS GAVALDA
KAMORE MAURIEL
FELIPE BALAGUERO
AYOUB 
ÀNGEL VERGE

45
33
29
26
26
24
23
22
21
20
19
19
18
17
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

3

1

2

3

1

C AT MÓRA LA NOVA

Nº JUGADOR P. G.
JOAN BARRUFET
JAUME GUIU 
FREDERIC GINE 
ALEXIS PEDRAZA
AGUS FORNOS
PAU MUÑOZ
ROMAN
NIL CAPDEVILA
BATISTE 
SERGI FUERTES
MARCEL GUIU
EDGAR OLVERA
ALEIX MUÑOZ 
YASSINE AYADI 
MARC VERNET

21
18
18
18
17
17
15
14
11
8
6
6
6
5
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
1

6
1
1

3

2
3

UD REMOLINS BÍTEM

Nº JUGADOR P. G.
ANTON PONS
BRIAN PIÑEIRO
MARC VILARROYA 
ALEIX REOLID
XAVI MARGALEF
JUANJ0 ROVIRA
ALBERT NOGUERA
JORDI FABREGAT 
GERARD FRANCH
EMILI
YASSINE
MANU
DAVID VIÑA
JORDI LOPEZ
TONI ONDAZABAL

46
29
28
15
14
12
10
8
6
5
5
4
3
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2
1
1

1

CD TORTOSA

Nº JUGADOR P. G.
DOMENENCH 
ARNAU BERTRAN
IBRA BOULAYA
PEQUE
MARC BERNARDO
RAFA LLOP
MANU
GERARD  TOMÀS  
ROGER ESCRIBA
JOAN GISBERT
ION PERELLÓ
KEBA JALLOW
GENIS
KABIR NATH
PAU MIRALLES

24
19
18
18
18
18
15
13
9
7
6
5
5
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
3
4
1
2
2

2
1
6
4
1
1

CF ULLDECONA

Nº JUGADOR P. G.
DANI QUESADA
PERE ESTELLÉ
MARC FABREGAT
DAVID CALLARISA
IVAN ESCALA
GUILLEM NAVARRO
MARC BLASCO
ERIK ARAGONÉS
ROC GRAU
GERARD BALADA
XAVI CARDONA
JOAN MARTINEZ
PEP JERONIMO
JAWAD EL CHAQUAL
JOAN LABERNIA

28
33
25
22
19
15
14
13
8
5
3
2
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

9

5

2
2
5

4

1

SCER L’AMETLLA

Nº JUGADOR P. G.
XAVI FAIGES
EMMA
SERGI CALLAU
MARC BRULL
XAVI CALLAU
JORDI LLAÓ
PARELLADA 
FROI
JORDI CALLAU
ERIK DEVADIP
IVAN VIDAL
MANEL
JORDI BOYER  
JOAN SALAS
ERIC AYLLON

22
20
17
16
12
11
11
9
9
7
7
6
4
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
6

3

5

2

2

CF AMPOSTA

Nº JUGADOR P. G.
MARC LOPEZ
NICO 
FELIPE GUACHAPA 
JOSEP BECERRA
DANI BEL
JESÚS FERRERES
ALEIX VIZCARRO
IAN ESQUERRE
JONATAN LLORACH
CHRISTO ESPUNY
JULI 
QUIM CARDONA  
TOMAS FRANCH
ARNAU 
MANEL VIZCARRO

29
24
20
10
9
8
7
6
6
6
5
4
4
4
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

6
3
4
4
1
4
2

1

CF BENISSANET

Nº JUGADOR P. G.
CARLOS FIGUEROA
JOSE LUIS GALLEGO
IGNASI VERNET
ALBERT VIDAL 
JOAQUIM RIPOLL
DAVID FERRÉ
RICARD TREIG
GERARD CAMPOS
MIQUEL GONZALEZ
RICARD MARTI
JACOB PAPASEIT
JAUME SORIANO
MARC PALOMAR
JOAN MIRÓ
ARNAU VAQUE

18
18
11
11
10
8
7
6
6
5
4
4
3
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

5

2

1

1

1

CF CORBERA

Nº JUGADOR P. G.
ENRIC 
MUSTA SENHAJI
ÀLEX LÓPEZ
ANDREU MARTI
IVAN CANALDA
ENRIC GIRONÉS
CRISTIAN
ARNAU CUGAT
ARNAU DESC.
KHALID HUSSAIN
ANDRES
ADRIAN CHINDEA
LLUIS AGUT
JUAN ANTONIO
DESCARREGA

23
21
19
17
10
9
9
7
6
5
4
2
2
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

5

1

2

JE FLIX

Nº JUGADOR P. G.
PERE MARTINEZ
ENRIC BLANC
MARC ANDREU
GERARD ANGUERA
RUBEN BARCELÓ
LEWIS BUSH
JESUS ROMAN
JOHAN PÉREZ
CRISTIAN RUIZ
NACHO AROCA
JAN MIQUEL
CARLOS GARCIA
DANI MISUT
PERE JORDÀ
ALEIX NAVARRO

26
20
18
14
12
11
9
8
6
5
4
4
3
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1

1
1
1

1
3

CF GANDESA

Nº JUGADOR P. G.
ENRIC UBALDE
JAVIER DILLA
JAUME GUMIEL 
PAU RIPOLL 
GENIS NAVARRO
ORIOL VALLESPÍ
ANDREU MAURI
SOUFAINE
CARLES LLARCH
ROBERT COSTA
ALEX INIESTA
SERGI  
ROGER MARTOS
ADRIÀ SUAREZ
HÉCTOR SUAREZ

28
21
19
13
12
12
11
11
6
6
6
4
4
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

11
4

3

1
1

FC GODALL

Nº JUGADOR P. G.
VALENTIN
ALEIX ROYO
PAU HARO
MIGUEL CANA
ZARAGOZA
GUILLEM 
CANALDA
ORIOL
CARDONA
XAVI ROYO
QUIM BONET
ALEIX  LEON
JOFRE TESSIER
ÀNGEL 
PASI

22
15
15
14
13
13
12
8
7
7
6
5
4
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

5
1

2
1
2

2

1

1
4
1

UD JESÚS I MARIA B

Nº JUGADOR P. G.
AMINE
ISAAC LLAÓ
RONALD
JERONI
OMAR
SERGI BO
SALVA
AGUILERA
ARNAU PARDO
AHMED
ALBERT TORRES
PAU MARIN
CRISTIAN REGOLF
ABDE
JOAN COLLAZO

22
16
15
10
8
8
7
7
6
5
5
5
3
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1

1

1

CD LA CAVA

Nº JUGADOR P. G.
J MADERO
ADRI ALONSO
SERGI BEL
GUILLE
DAVID GARCIA
ALEIX
DE LA TORRE
JOEL CRESPO
DAVID  PEREZ
VALMAÑA
ELOI
FIGO
YATMA
MOISÉS HARO
ERIC TORRES

28
21
20
16
15
12
12
10
8
7
6
5
4
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2
8

1

5
3
1

CF MASDENVERGE

Nº JUGADOR P. G.
ERIC 
CRISTIAN 
PAU TOMÀS
ÀLEX CURTO
OUSSMANE 
JOEL 
AGUSTÍ
CARLES SOLER
 JORDI VENTURA
EDU ALBIOL
JOSEP BORRÀS
DANI INIESTA
MARC SUAREZ
ISMAEL
EDU ROIG

29
22
13
11
11
10
8
7
7
6
5
5
4
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

7
15
2

7
2
1

1

1

CE PERELLÓ

Nº JUGADOR P. G.
LUIS GARCIA
JORDI BOYER
ARNAU
AMADOR
DAVID FLOX
LUIS BLASCO
SALIFOU
VASILE
ENRIC SENTIS
WALTER
ÀLEX LLAÓ
ADRIAN 
RUBEN 
ALEX IONITA
FRAN PIÑOL

27
25
16
15
10
7
7
6
5
5
5
3
3
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2

1
2

1

1

UE RAPITENCA B

Nº JUGADOR P. G.
CHIMENO
ALEIX MATA
LLUÍS ROVIRA
EFREN 
KABA 
PAU
LLATZER
ALBERT
KONU  
GERVAIS
ENRIC ROVIRA
SAUL LOPEZ
XAVI OBIOL
CRISTIAN
PIQUERAS 

26
22
19
13
13
10
10
9
7
6
5
5
4
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

10

2

1
2

4
3

1

CD ROQUETENC

Nº JUGADOR P. G.
MAIKEL
LLUIS MORALES
IVAN ARASA
ROGER MIRALLES
MIQUEL PIÑOL
AYOUB 
JEAN STHEPANE
ÀNGEL CID
JOSUÉ ANDREU
AITOR CARRASCO
JOEL ROIG
ELOI MELICH
YOUNES DIAZ
MANELET TOMÀS
GERARD CID

24
18
16
13
12
12
11
10
10
8
7
6
6
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

9
2
3
1
1
1

1
1

CF SANTA BÀRBARA

Nº JUGADOR P. G.
JOSEP CALLAU
ADRIÀ
SERGI VALLÉS
CENTELLES
AMADO
NICO
IVAN VALLÉS
ETHAN
GENÍS CALLAU
RODA
FRANKLIN
XAVI PASTOR
FERRAN
SERGI SABATÉ
ESBRÍ

19
17
14
12
11
10
10
9
8
6
6
5
5
4
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2
6
2

1
1
1

CD TORTOSA B

Nº JUGADOR P. G.
LORENZO
ALEIX ALEMANY 
ENRIC INIESTA
HASSAN HAIJA
DAMIEN
PAU MARTI
MARC CUBELLS
ARNAU ESTEBAN
ALBERT MAURI
JORDI SOROLLA
MOHA CISS
ROGER TURCH
ESTORACH
ERIC VILANOVA
PAU ANDREU

21
18
18
17
15
12
9
7
5
5
5
5
4
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

8
1
2
3

1

1

FC XERTA

Nº JUGADOR P. G.
JOSEP MARTI
MANEL
TONI CID
ARTUR DOLIU
ZOUHIR
CESC
SINI FAVE
SOUFAINE
JORDI SOLÉ 
VICTOR 
ROGER MARTI
ALEIX MOLA
CHAVARRIA
JORDI CID
GASPAR BAYARRI 

23
23
19
18
15
15
12
7
5
5
4
4
3
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2
4
2

2
3

1

1
1 Pau Sansaloni (Camarles)
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BY JOAQUIN CELMA

Setmana amb 3 partits
HANDBOL

Setmana de 3 partits per al Club 
Handbol Amposta de Dvisió 
d’Honror Plata. D’entrada, der-
rota, dissabte passat, contra el 
Benidorm (25-34), rival direc-
te a la taula classificatòria. Inici 
amb domini local, fins arribar al 
minut dotze amb un 6-2. Des-
prés va produir-se la reacció del 
Benidorm, amb un parcial d’1-5 
per empatar el matx al voltant 
de l’equador del primer temps 
(7-7). L’evolució de l’equip ala-
cantí va seguir, coincidint en 

males decisions en atac de 
l’equip ampostí. Així es va arribar 
al descans amb un 10-19.
A la represa el conjunt de Marc 
Fornós va millorar en tots els 
aspectes però la remuntada no 
va ser possible, acabant el par-
tit amb un 25-34. Dimecres, a 
Onda, l’equip ampostí visitava 
una pista complicada, on només 
hi ha guanyat el líder, i va patir la 
seva cinquena derrota seguida 
(30-22). Demà, l’Amposta rebrà 
el Sant Joan Despí.

Club Volei Roquetes: Súperlliga2, victòria contra 
el Club Natació Sabadell (3-1)

** LLIGA CATALANA D’HAND-
BOL FEMENÍ. L’Handbol Ascó 
tornarà a la competició diu-
menge vinent, rebent el Pa-
lautordera (12.15h). Les asco-
nenques, penúltimes a la taula, 
s’enfrontaran al líder que ha 
guanyat els 9 partits disputats. 
** 1a LLIGA CATALANA SÈNI-
OR FEMENÍ. 
L’HC Ampolla torna a la com-
petició el proper cap de set-
mana, concretament demà 
dissabte a les 19 hores amb la 
visita al Cardedeu, equip que 
és tercer, dos punts per davant 
de l’Ampolla, que és quart.
D’altra banda, l’Handbol Club 
Perelló sí que va jugar el diu-
menge passat, avançant el seu 
partit de la propera jornada. 
Les perellonenques van per-
dre a la pista del Sant Cugat 
per 25-19. El Sant Cugat és 
ara segon i el Perelló tanca la 
taula. 

El sènior masculí de Súperlli-
ga 2 va guanyar contra el Club 
Natació Sabadell 3-1 amb par-
cials (25-17/25-22/22-25/25-
18).
“Partit intens en el que l’equip 
va demostrar un bon nivell joc 
davant un rival directe a la cla-
sificació”. 
El proper serà a València. Dis-
sabte passat va ser un dia festiu 
amb la presentació dels equips 
del club. Un gran ambient que 
va derivar amb una grada plena 

en el partit del sènior de Súper-
lliga. “El volei es viu a Roquetes. 
Gràcies afició. És un orgull jugar 
al nostre pavelló amb aquest 
ambient. Omplim les grades. 
Fem un fortí del pavelló”. 
Altres resultats del cap de set-
mana passat: derrota del sènior 
masculí B contra  el Castelar (1-
3). Derrota ajustada del cadet 
femení (2-3) contra el Sant Pere 
i Sant Pau. Per la seua part l’in-
fantil femení Blanc va guanyar 
(3-1) també contra el SP i SP. El 

** Segona divisió Futbol 11. 
Partit de recuperació.
Gandesa-Vilanova 2-4
Aldeana-Nàstic 3-2
Gandesa-Calafell 3-1
Tot i que el passat cap de set-
mana hi havia fixada jornada de 

Futbol femení
descans, el Gandesa i l’Aldeana, 
van recuperar partits. En la pro-
pera jornada, les gandesanes es 
desplacen diumenge a Canye-
lles. Per la seua part, l’Aldeana, 
ara tercer a la taula, rebrà demà 
dissabte  el Calafell (19 h).

Dissabte passat es van recuperar dos partits. Un corresponent a la 
jornada 6, que va ser el derbi: Canareu-Alcanar 0-1. L’altre era de la 
jornada 8: S Bàrbara-Roquetenc 1-3. Ara el Roquetenc i l’Alcanar 
són líders amb 18 punts (els de Roquetes amb un partit menys).

Veterans: partits de recuperació

FUTBOL SALA: ** DIVISIÓ D’HONOR: El FS Roquetes va empatar 
a casa contra el Maristes (4-4). És cinquè, a dos punts del líder. 
** 1A DIVISIÓ:  grup 6 A, Futsal Tortosa va empatar a la pista del 
Platense (1-1). La Sénia, l’Amposta i el Tivissa no van jugar.  6B, 
l’Hostal Anton de Batea va empatar amb el Vilarodona i segueix 
líder (5-5). El Móra d’Ebre va vèncer per la mínima contra l’Aula 
Esports (1-0). ** 2A DIVISIÓ: Grup 11: Amposta B-Alcanar (1-7); 
Experience-Roquetes B (4-1); Miami-Vinallop (9-1). Catllar-Ullde-
cona (3-2). Rapitenc-Vilaseca, demà (18 h). Grup 12. Masroig-Mi-
ravet (8-2); Rasquera-Riba roja (2-4). Móra Nova-Botarell (7-1). 
Vandellòs-Ascó (1-1).

Jornada festiva per la presentació dels equips i gran ambient en el partit del sènior de Súperlliga. Passió pel volei.

Handbol XI Cursa Trail i Canicròs 
a l’Aldea, Diumenge 18

sènior femení va vèncer (3-0) 
contra l’Hospitalet B. Victòria 
del juvenil femení (3-0) contra 
el SP i SP. L’infantil femení Blau 
va perdre (2-3) contra l’Escola 
Elisabeth. Victòria de l’infantil 
masculí (3-0) contra el Volei 
Cunit. Triomf del cadet masculí 
blau (3-1) contra el Club Volei 
Reus. 
Així mateix, victòria del cadet 
masculí blanc (3-0) contra el 
Cunit. 
Nota i foto: CV Roquetes

Diumenge 18 de desembre ar-
riba la onzena edició de la Cur-
sa Trail de l’Aldea i Canicròs. La 
sortida i l’arribada de la cursa 
tindrà lloc a la Masia Pla dels 
Catalans, les inscripcions res-
ten obertes des del dia 28 de 
novembre i es tancaran el pro-
per 16 de desembre a les 00:00 
hores.

Horaris:
9:00 h sortida del Canicròs
9:15 h sortida de la Cursa Trail.
Preus inscripcions:
-Cursa Trail 18€
Distància: 14’5 km. Desnivell: 
+500m
-Canicròs 18€  
Distància: 6 km. Desnivell: 
+94m
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RAGOÛT
DE VEDELLA

Ingredients (4 persones): 
· 800 g vedella per estofat
· 1 ceba grossa
· 150 g api
· 150 g pastanaga o carlota
· 2 dl vi negre
· 2 dl brou de carn
· mantega
· farina
· 1 fulla de llorer
· pebre negre molt
· sal

Preparació:
En primer lloc, posarem en una 
cassola una porció generosa 
de mantega, amb la que dau-
rarem una mica els talls de ve-
della, que haurem passat prè-
viament per farina. Reservarem 
la carn a banda.

 En la mateixa cassola, hi posa-
rem l'api i la pastanaga i la cou-
rem lleugerament,    afegint-hi 

una miqueta de vi.
 En aquest punt, hi abocarem 
novament la carn, la ceba ta-
llada en daus, el brou i la res-
ta del vi. Salpebrarem.

Deixarem coure a foc molt 
suau i amb la cassola tapada 
al voltant d'una hora i mitja. 
Cap al final de la cocció recti-
ficarem el punt de sal.

Encara que el nom ragoût pot suggerir que parlem d'alguna cosa exòtica 
o estranya, no és més que un simple estofat, una preparació molt antiga i 

popular que podem trobar, amb variacions, per tota Europa. Però si hi ha un 
denominador comú a tots els ragoûts o estofats, aquest n'és una llarga cocció.

Una cocció llarga i suau és la clau per a un bon ragoût o estofat.
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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

I M M O B I L I À R I A

AMPOSTA 
Local a l’avinguda La Ràpita 

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

674 55 20 17.
ULLDECONA

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

977 25 27 27

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

principal. Façana 
acristalada. Totalment 

condicionat. Ideal per a 
qualsevol  activitat de 

cara al públic. 
977 25 27 27

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

lavabo amb dutxa 
reformat, habitació doble i 

hab individual.
674 55 20 17.

LA RÀPITA
Plaça d’aparcament 

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

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

Zona molt difícil d’aparcar 
a l’estiu.

 977 74 33 99

TREBALL

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

Interessats, enviar whatsapp al 617 702 159

· JARDINERIA
· TREBALLADORS/ES SOCIALS

· PSICÒLEGS/ES
· TERAPEUTES OCUPACIONALS

· METGES
· INFERMERS/ES

· GEROCULTORS/ES
· CONDUCTORS/ES

· EDUCADORS/ES SOCIALS
· FISIOTERAPEUTES
· RECEPCIONISTA

· TÈCNIC EDUCATIU INFANTIL

112

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

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

 la feina tornen 
conflictes que creies 
superats. No tinguis 
por, atreveix-te a dir 
"no". Amb Mercuri 
i Venus al teu signe, 
pots rebre notícies 
d'una persona ena-
morada de tu.

aquari
21/01 al 19/02

T'agrada mirar cap 
al futur, però les 
circumstàncies et 
porten cap al passat, 
per no repetir 
experiències. Amb 
Mercuri per Casa XII, 
augmenten les confi-
dències i secrets.

sagitari
23/11 al 21/12

Una persona et té 
enveja i intenta po-
sar-te en evidència. 
Identifica-la. Estàs 
una mica insatisfet 
i vols fer canvis de 
pes a la teva vida, 
però no saps per on 
començar.

escorpí
24/10 al 22/11

Si estaves més silen-
ciós, decideixes tor-
nar a la normalitat. 
Pots trobar l'amor 
molt a prop de casa, 
com per exemple en 
una reunió de veïns 
o fent la compra al 
supermercat.

balança
24/09 al 23/10

Amb Mercuri per 
Casa IV podries estar 
pensant a fer un 
trasllat de residència 
o en tenir un hoste 
a casa. Una amistat 
de la infantesa es vol 
posar en contacte 
amb tu.

àries
21/03 al 20/04

Si has de viatjar, 
vigila les teves per-
tinences. Possibles 
tensions a la feina. Si 
tu tens altres plans, 
no esperis i comença 
a estructurar el teu 
nou projecte profes-
sional.

cranc
22/06 al 23/07

Amb la Lluna 
minvant al teu signe, 
pots sentir que has 
de posar punt final 
a algun assumpte, 
com ara una feina o 
una relació. Segueix 
el teu cor, però no et 
precipitis.

verge
24/08 al 23/09

Sents que has de 
mirar les coses com 
són, sense fantasies, 
però no caiguis en 
una visió massa 
crítica i pessimista. 
En l'amor, algú 
t'il·lusiona, però no 
t'acabes de fiar.

taure
21/04 al 21/05

Venus a Capricorn 
afavoreix els teus in-
teressos materials i in-
clina a viure un temps 
de més maduració. 
Compte amb xerrar 
malament d'algú 
perquè pot tornar-se 
en contra teu.

peixos
20/02 al 20/03

 Venus entra a la 
Casa XI i amb relació 
a un problema, 
podries veure la llum 
al final del túnel. Pel 
que fa a l'amor, cal 
tocar de peus a terra 
i evitar idealitzar a 
algú.

lleó
24/07 al 23/08

Si has començat una 
relació, sorgeixen 
temes espinosos 
que caldrà aclarir. A 
la feina, hauràs de 
negociar unes millors 
condicions salarials 
amb una persona 
d'idees fixes.

bessons
02/05 al 21/06

Practicant una mica 
de silenci aprens 
coses, tant de tu 
com dels altres. Si 
no tens parella, pots 
conèixer una per-
sona de més edat 
amb qui compartiràs 
filosofia de vida.

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?

MARINA LA RÀPITA

ES LLOGA

Amarre 
8 metres

674 55 20 17
(Només WhatsApp)
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Lo que havia de ser una 
entrevista es converteix en 

article. Una conversa de dues 
hores i mitja amb Amadou, un 
jove de Gàmbia.

Amadou va arribar a Europa, en 
concret a Palermo, com a me-
nor extranger no acompanyat, 
en una de les llanxes inflables 
que coneixem pels noticiaris. 
Fins a pujar a l’embarcació, hi 
ha un període de més de sis 
mesos que dona  per a dos no-
vel·les. Avui, este noi que ja és 
un ampostí més, ens explica les 
seves vivències en un ebrenc 
més que bo. Tinc tota l’entre-
vista escrita, tan bé com he sa-
pigut. I no, no m’atreveixo. Hi 
ha massa dades, massa potents 
i massa vergonyoses. Ho inten-
to resumir en una frase: segle 
XXI, planeta terra, i mirant-mos 
el melic. No esperava escoltar 
lo que vaig escoltar. Ingènua? 
Crec que a aquestes alçades, 
no. No sabem què passa lluny, i 
no sabem que passa prop. Pri-
mera persona del plural. 
Dit això, voldria compartir en 
vosaltres aprenentatges po-
tents d’un jove que podria ser 
un dels meus fills, i que van ser 
autèntiques lliçons de vida. 

El valor de 100€.
100€ no és ni molt ni poc, al 
final és una unitat seguida de 
dos zeros impresa en un bit-
llet, o les seves fraccions, i que 
tots confiem, en un acte de fe, 
que ens seran acceptats quan 
anirem a comprar o pagarem 
les factures. Aquí amb 100 eu-
ros podem omplir un carro al 
supermercat, anar a sopar 4 o 5 
persones a un restaurant mig, o 
pagar amb sort, una factura, o 
el pico de la factura de la llum 
d’un pis de 90 metres amb la 
calefacció apagada. 
A Gàmbia 100€ serà lo que 
guanyarà la mare d’Amadou 
en vendre les gallines que li va 
comprar el seu fill i que ella ha 
criat. Amb aquest 100€, admi-
nistrant-los bé, pot viure una 
família de tres persones un 
mes. Conreant les verdures i 
cereals i una miqueta de bes-
tiar, els diners són el suport per 
adquirir lo que no es fa.

La resiliència.
Terme de moda ara, que la 

ONU ha declarat les Terres de 
l’Ebre com a territori resilient. 
La primera vegada que ho fa en 
un territori (fins ara solament 
havia observat ciutats). 
Hauríem d’escoltar a Amadou. 
Un viatge des de Basse fins a 
Amposta passant per diverses 
nacions africanes, àrabs i Itàlia 
fins a arribar a Amposta lluny 
d’enfonsar-lo l’han potenciat 
com a persona, i com el junc, el 
vent no l’ha trencat, ha canviat 
de posició per a acabar enfor-
tint-se i ha seguit creixent molt 
i ben vertical.

La importància de la famí-
lia.
Algú de casa ho havia de fer i 
va ser ell. Vas a un lloc que no 
coneixes, en un viatge més que 
incert. Però hi vas. Amadou no 
pot ocultar l’orgull d’haver so-
breviscut i tenir l’oportunitat de 

poder treballar en dos feines, 
els set dies de la setmana. Això 
li permet poder viure aquí i po-
der ajudar als seus. Li ha muntat 
un forn de pa al seu germà. Ens 
diu que és millor així, perquè si 
els ajudes a què treballin pro-
mous la seva autosuficiència i 
l’economia del poble. 

L'escola de la vida.
Sorprenent que amb dos anys 
d’escola, dels 5 als 7 anys, on 
li van ensenyar a llegir i escriu-
re (en bona lletra) i els càlculs 
senzills, avui Amadou parla, a 
part de la seva llengua materna, 
el fula,  el wòlof, l’anglès i fran-
cès, i, a part, cirereta del pastís, 
l’italià, el castellà i el català. De 
fet la seva feina els caps de set-
mana és en un restaurant molt 
concorregut on és a qui dema-
nen quan venen clients extran-
gers.

La tutora.
Parlar amb Amadou ha estat més 
que fàcil i això ha estat possible 
gràcies a que ens va acompanyar 
qui va ser la seva tutora al pis 
d’acollida. Ells es tenen confian-
ça i com jo anava amb ella, per 
extensió i de manera immediata, 
vaig ser abraçada de la mateixa 
manera. 
Gemma està orgullosa d’Ama-
dou. Moltes vegades el treball 
com a educadora social no per-
met seguir les trajectòries dels 
joves als que s’acompanya molt 
intensament en una etapa clau 
de les seves vides. Entre Gemma 
i Amadou ha quedat un lligam 
que ara, que ja no hi ha relació 
“professional”, podem anomenar 

TAN PROP, TAN LLUNY 
AMADOU, EL NOSTRE BALTASAR
DE LA PAU

amistat i que es veu en cada inte-
racció entre ells. 
Recorda ella amb il·lusió la clara 
influència que va exercir en Ama-
dou la lectura del llibre de Nel-
son Mandela “Converses amb mi 
mateix” que em prometo llegir en 
breu. 

El fula.
Confesso que no sabia de l’exis-
tència d’aquesta llengua. I escol-
to perplexa una història preciosa. 
El fula o fulaní és l’idioma del po-
ble fulanita, un poble nòmada de 
l’Àfrica occidental. A la Wikipedia 
posa que era la llengua principal 
entre les èlits de diversos regnes.
Quan el territori va ser colonitzat 
i es van establir unes fronteres 
que als seus habitants els hi eren 
totalment fictícies, ells van conti-
nuar parlant-lo i transmetent-lo, 
de manera que avui en dia es se-
gueix parlant per 18 països i ho 
fan uns 24 milions de persones. 
Gràcies a la llengua, en passar 
d’un poble a un altre, Amadou 
localitzava a la seva gent, que 
encara que desconeguts com a 
individus, tenen una clara consci-
ència de pertenença al grup, que 
Amadou descriviu com família. 
Fins arribar als països àrabs, el vi-
atge va anar fent-se, reben el su-
port dels seus germans de poble.

“ÈPOQUES DIFÍCILS 
FAN PERSONES 

FORTES, PERSONES 
FORTES FAN 

ÈPOQUES FÀCILS, 
ÈPOQUES FÀCILS 
FAN PERSONES 

DÈBILS I PERSONES 
DÈBILS FAN 

ÈPOQUES DIFÍCILS”
G. MICHAEL HOPF

SI UNA MIQUETA 
D’AQUEST ARTICLE 

ENS PERMET 
APROFITAR TAMBÉ 
UNA MIQUETA DE 

LA FORTALESA 
D’AMADOU, IGUAL 

PODEM ENTRE 
TOTS FER QUE ESTA 
ÈPOCA, LA NOSTRA, 
SIGUE MÉS BONA. 

COMPARTIU 
AQUEST DESIG?

CAROL ALLEPUZ I SANTI MARTORELL


