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Primer pas per a l’ampliació
de l’Hospital de Tortosa Verge

de la Cinta
S’anuncia la licitació del projecte i l’obra 

amb una inversió prevista per part de Salut 
de gairebé 39 milions.

      P4     P6

Matilde Villarroya, nova directora
gerent de l’Hospital Santa Creu i la 

Clínica Terres de l’Ebre
L’exsecretària d’Afers Econòmics i Fons 
Europeus  substituirà Salvador Pallejà, 

qui deixa el càrrec per jubilació. 

El Parc Natural del Port
obté la Carta Europea de

Turisme Sostenible
EUROPARC reconeix que

el Parc compleix els 
requisits per adherir-se a la CETS.

 50% i 30 km 50% i 30 km
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Un silenci ensordidor
Per fi,  els cinc grans mitjans 

de comunicació que van 
col·laborar amb Julian Assange 
revelant crims de guerra a l'Iraq 
o l'Afganistan, així com alguns 
dels grans casos de corrupció 
d'aquest començament de segle, 
van llançar una crida perquè 
el govern dels Estats Units 
abandonés els seus procediments 
contra Julian Assange, el cap de 
WikiLeaks, que ha languit durant 
més de tres anys a la presó d'alta 
seguretat de Belmarsh a Londres. 
La carta oberta del "New York Ti-

mes", "Le Monde", "Spiegel", "El País" 

i "Guardian" conclou amb aquest 

recordatori útil: "Publicar no és un 

delicte".

La pregunta no és per què defen-
sen a Julian Assange, sinó per què 
han esperat tant.
 El conjunt de la premsa va tardar 

a reaccionar davant l'assetjament 

judicial dels Estats Units i la passi-

vitat d'altres governs. Per una ve-

gada, van ser els mitjans suïssos, 

més concretament els francòfons, 

els que van mostrar el camí. El juny 

passat, reunits al Club de Premsa 

Suïssa, tretze redactors en cap dels 

principals mitjans de comunicació 

francòfons, envoltats d'organitza-

cions de premsa nacionals i inter-

nacionals, van exigir l'alliberament 

de Julian Assange “en nom de la 

llibertat de premsa”. És només avui, 

quinze anys després de les primeres 

revelacions de WikiLeaks i del fa-

mós vídeo d'una massacre de civils 

a Bagdad, que els mitjans de comu-

nicació i la ciutadania prenen tota la 

mesura en apostar pel cas Assange 

en termes de drets humans i lli-
bertat de la premsa. Qui és aquest 

australià?

Assange va ser considerat durant 

molt de temps un personatge sulfu-

EDITORIAL
rós i encolerit. La campanya de des-

prestigi liderada pels seus detrac-

tors ha contribuït en gran mesura a 

això. El costat egoista i enigmàtic de 

l'australià els ho va facilitar. Per no 

parlar dels errors comèsos pel cap 

de WikiLeaks, és a dir, publicar do-

cuments sense redactar els noms, 

cosa que els seus socis no li perdo-

nen. A això s'afegeix la publicació 

dels famosos correus electrònics 

d'Hillary Clinton que haurien sege-

llat el seu destí contra Trump.

Ara, amb la marea de l’opinió pù-
blica, moltes coses han canviat, i 

per tres motius:

Nils Melzer, exrelator especial de 

l'ONU sobre tortura, estableix que 

l'australià és víctima de tortura psi-

cològica i que es vulneren els seus 

drets més bàsics, delantant així la 

campanya de difamació de la qual 

Assange era objecte.

En segon lloc, recentment s'ha 

comprovat que un dels testimonis 

centrals de l'acusació del procés ju-

dicial, va fer declaracions falses sota 

la pressió nord-americana. I encara 

més greu, Mike Pompeo, secretari 

d'Estat sota Trump, havia preparat 

un pla per assassinar Assange, que 

va abandonar per considerar-lo 

massa arriscat.

Finalment, el 2019, en un moment 

en què Trump declarava que "la 

premsa és l'enemic del poble", es 

van presentar 17 càrrecs contra 

Assange per violació de la Llei d'Es-

pionatge de 1907. Invocar aquesta 

disposició obsoleta va fer que la lli-

bertat de premsa, en el seu conjunt, 

estés tocada, perquè això vol dir 

que qualsevol periodista i editor 
que publiqui informació secreta 
classificada és passible de presó, 
com Assange que s'arrisca a 175 

anys de presó! Per extensió i repre-

sàlia internacional, aquest risc s'es-

tén a tots els periodistes de gairebé 

tots els països. No es tracta només 
de salvar Assange, sinó de preser-
var la llibertat de premsa. Aques-

ta lluita s'ha de fer, sense afeblir-se 

mai, en nom de la democràcia i de 

totes les llibertats que la constituei-

xen. És hora que també nosaltres, 

mitjans i periodistes, ens aixequem, 

amb el públic i per l'interès públic.

Dia mundial de lluita contra la 
sida.
Catalunya experimenta un any 

més un descens en les infecci-

ons per VIH, segons dades del 

Centre d’Estudis Epidemiològics 

sobre les ITS i SIDA de Catalunya 

(CEEISCAT), coordinat des de la 

SG d’Addicions, VIH, ITS i Hepa-

titis Víriques. L’any 2021 es van 

registrar 344 nous diagnòstics, un 

20% menys amb relació al 2020. 

En termes generals, s’estima que 

33.365 persones conviuen al nos-

tre territori amb VIH, el que repre-

senta una taxa d’incidència de 4,4 

casos per 100.000 habitants en 

comparació amb els 11 casos per 

100.000 habitants l’any 2010.

De les 33.365 persones que es 

calcula que conviuen amb la in-

fecció al nostre territori, els ho-

mes representen el 81% del total 

de casos, amb una taxa de 9,3 ca-

sos per 100.000 habitants, mentre 

que les dones presenten una taxa 

d’1,6 casos per 100.000 habitants. 

La mitjana d’edat de les persones 

que viuen amb el VIH és de 37 

anys.

La principal via de transmissió ha 

estat sexual, un 72% dels nous di-

agnòstics s’han produït en homes 

que tenen sexe amb altres homes 

i un 14% van ser en homes i dones 

heterosexuals.

L’any 2021 consolida el descens 

en el nombre de nous diagnòs-

tics de VIH, atribuïble a l’expansió 

del tractament que des del 2015 és 

universal, a l’augment de l’ús de la 

profilaxi pre-exposició al VIH (PrEP) 

que es dispensa a 21 dispositius sa-

nitaris de tot Catalunya i beneficia 

a 7.000 persones i a l’ampli ventall 

d’intervencions de la SG d’Addic-

cions, VIH, ITS i Hepatitis Víriques 

com ara el pla per a l’accessibilitat al 

preservatiu amb prop de 2 milions 

distribuïts cada any gratuïtament; 

la provisió de material divulgatiu 

adaptat a les noves tecnologies; els 

programes d’intercanvi de xerin-

gues en què 686.150 xeringues han 

estat distribuïdes a través de més 

de 600 agents; el suport tècnic i 

econòmic a projectes de prevenció 

desplegats per entitats comunità-

ries amb una partida pressupostà-

ria d’1.532.944,43 euros destinats 

a 58 projectes de 30 entitats; o la 

diversificació de l’oferta per a la re-

alització de la prova de detecció del 

VIH en què es varen realitzar 15.366 

proves en 14 ONG, 786 proves a 

125 farmàcies i prop de 400.000 

proves fetes a la xarxa sanitària.

Pla d’acció enfront del VIH i al-
tres ITS 2021-2030
Catalunya disposa del Pla d’acció 

enfront del VIH i altres ITS 2021-

2030 impulsat i coordinat per la 

SG d’Addiccions, VIH, ITS i Hepatitis 

Víriques del Departament de Salut, 

aprovat per la Comissió Interde-

partamental de la Sida a Catalunya i 

per Acord de Govern. Aquest docu-

ment inclou els objectius, estratègi-

es i actuacions a desplegar en res-

posta a aquests problemes de salut 

i recull les propostes de les entitats 

comunitàries, els professionals, la 

ciutadania i les administracions ca-

talanes.

Les mesures incloses en aquest Pla 

esdevenen fonamentals per reduir 

la incidència de la infecció pel VIH 

i altres ITS, facilitar l’accés precoç 

al tractament i millorar la qualitat 

de vida de les persones infectades, 

així com reduir l’estigmatització as-

sociada a aquestes infeccions mit-

jançant l’acció comunitària per a la 

inclusió social.

Zero estigma, zero VIH
Catalunya ha avançat en el conei-

xement de la infecció, ha incorpo-

rat noves eines per a la prevenció i 

ha millorat la supervivència i la qua-

litat de vida de les persones amb la 

infecció gràcies als avenços en els 

tractaments; el VIH ha esdevingut 

una patologia crònica. Això ha per-

mès assolir els objectius 90-90-90 

fixats per ONUSIDA per a l’any 2020 

en què:

• El 90% de les persones infectades 

pel VIH ho sàpiguen;

• El 90% d’aquestes persones esti-

guin en tractament;

• El 90% d’aquestes últimes tin-

guin la càrrega viral indetectable.

Actualment a Catalunya, el 93% 

de les persones infectades pel 

VIH ho saben, el 90% d’aques-

tes estan en tractament i el 97% 

d’aquestes últimes tenen la càrre-

ga viral indetectable. Aquesta fa-

vorable situació permet treballar 

a aconseguir l’objectiu ‘95-95-95’ 

marcat pel 2025. A més, també es 

treballa per a la definició i con-

secució d’un quart ‘90’, que té a 

veure amb el fet que les persones 

amb VIH tinguin una bona qualitat 

de vida. Concretament pel que fa 

a aquest darrer punt i per tal d’eli-

minar l’estigma i la discriminació 

associada amb el VIH encara pre-

sent en la nostra societat, el De-

partament de Salut ha treballat, 

juntament amb el Departament 

d’Igualtat i Feminismes i el Co-

mitè Primer de Desembre, en el 

disseny i impuls del Pacte Social 

contra la discriminació de les per-

sones amb VIH, que fixa les bases 

de l’estratègia per a la resolució 

de les possibles vulneracions de 

drets i serà presentat públicament 

aquest matí al Palau de la Gene-

ralitat. La finalitat d’aquest Pacte 

és canviar la percepció del VIH a 

la societat, lluitar contra la sero-

fòbia i garantir l’accés igualitari a 

serveis, prestacions i treball.

Degut a la quantitat
d’articles d’opinió que

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

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

www.mesebre.cat
dins l’apartat: opinió

Catalunya registra un descens del 20% dels diagnòstics en VIH
• L’any 2021 es van registrar a Catalunya 344 nous casos de VIH
• Actualment, 33.365 persones viuen amb la infecció a Catalunya amb una taxa d’incidència de 4,4 casos per 
100.000 habitants
• Catalunya aconsegueix assolir l’objectiu 90-90-90 d’ONUSIDA; el 93% de les persones infectades pel VIH ho 
saben, el 90% d’aquestes estan en tractament i el 97% d’aquestes últimes tenen la càrrega viral indetectable.
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Aquest dimecres s’ha publicat la licita-
ció del projecte i obra de l’ampliació de 
l’Hospital de Tortosa Verge de la Cin-
ta (HTVC) amb un pressupost total de 
38.706.848,51 euros. La durada per a la 
redacció del projecte i l’obra és de divuit 
mesos, i la previsió és que els treballs pu-
guin començar l’abril de 2023. L’actuació 
contempla un edifici de nova construcció 
de 10.618,38 metres quadrats i una refor-
ma de l’edifici actual. Les obres es faran 
en dues fases diferenciades en el temps, 
la primera per la nova constricció, urba-
nització, afectacions i preexistències, i la 
una segona per a la reforma de la segona 
planta de l’edifici actual, amb l’equipa-
ment corresponent. També es connec-
tarà l’hospital i el centre de Tortosa amb 
ascensors.
El contracte de licitació contempla l’am-
pliació de l’hospital de Tortosa Verge de 
la Cinta en el bloc quirúrgic, esterilitza-

Surt a licitació el projecte i l’obra per ampliar 
l’hospital de Tortosa Verge de la Cinta

ció, hospital de dia, consulta externa, 
farmàcia, serveis generals de suport i 
aparcament. El nou edifici ha de con-
tribuir a millorar determinats serveis 
que ja arrossegaven mancances es-
tructurals de temps enrere.
D’altra banda, dimecres es va donar a 
conéixer l’acord entre ECP -grup on 
està integrat Movem Terres de l’Ebre- 
i el Govern de la Generalitat en re-
lació als pressupostos del 2023, els 
quals seran aprovats per l’executiu 
català en els propers dies, i després 
hauran de seguir els tràmits per ser 
validats al Parlament. El diputat tor-
tosí Jordi Jordan ha valorat positiva-
ment l’acord, anunciant que “es ga-
ranteix per primera vegada en molts 
d’anys una primera partida econòmi-
ca de 0,5 milions d’euros per al pro-
jecte del nou hospital de Tortosa, que 
s’afegeix a l’acord per la recuperació 
del tren Avant entre Tortosa i Barce-
lona anunciat fa uns dies el qual es 
materialitzarà amb l’acord Generali-
tat-ADIF”.

Les obres començaran 
el segon semestre

de l’any vinent

permetre l’accés al fons sempre 
que contribueixin directament a 
la “millora de la competitivitat i 
de la diversificació econòmica 
de les zones afectades”. Els co-
muns han afegit en esmena prò-
pia que també haurien de “con-
tribuir a recuperació ambiental”.
La CUP està a favor de l’ampli-
ació a 30 quilòmetres del radi, 
però volien que es dediqués 
fins el 90% del fons al territori. 
També que els projectes tinguin 
relació amb “revertir l’impacte 
amb el medi ambient”.
La reforma del Fons Nuclear 
preveu que les línies d’actua-

El Parlament aprova augmentar al 50% el Fons Nuclear i 
ampliar a 30 km el radi de municipis catalans beneficiats

El Parlament ha aprovat aug-
mentar del 20% al 50% el Fons 
de Transició Nuclear i ampliar 
el radi de municipis beneficiats 
a 30 quilòmetres respecte a les 
centrals d’Ascó (Ribera d’Ebre) 
i Vandellòs (Baix Camp). A pro-
posta del PSC-Units i Junts i amb 
els vots de Cs i algunes absten-
cions dels comuns, la cambra 
ha validat una modificació en la 
llei que amplia territorialment el 
repartiment dels fons pel tanca-
ment de les dues centrals a par-
tir del 2030. Per intentar superar 
algunes reticències, es limitarà 
l’accés al fons a les poblacions 
més allunyades de les centrals 
que superin els 12.000 habitants 
i s’especifica que el cercle “es 
correspon amb els municipis de 
Catalunya”. Així, tira endavant la 
reforma del Fons de Transició 
Nuclear que volia el PSC i Junts. 
La diputada d’ERC Maria Jesús 
Viña ha acusat tots dos partits 
“d’electoralisme descarnat” i de 

fer una reforma “en contra del 
territori”:” Veiem renéixer la so-
ciovergència al territori”.
ERC es va avenir a incrementar 
la partida destinada al Fons de 
Transició Nuclear provinent de 
l’impost sobre les instal·lacions 
que incideixen en el medi am-
bient. Ara bé, discrepa sobre la 
magnitud del cercle de benefi-
ciaris perquè amb 30 quilòme-
tres podien entrar municipis de 
l’Aragó i grans poblacions poc 

afectades per la clausura de les 
nuclears. D’altra banda, també 
hi havia desavinences respecte 
el protagonisme dels alcaldes 
d’Ascó i Vandellòs en la gover-
nança del fons.
En les seves esmenes, ERC ha 
intentat limitar a 25km el radi de 
municipis beneficiats, però a les 
zones de planificació II del Pla 
d’Emergència Nuclear Exterior 
de les Centrals Nuclears d’As-
có i Vandellòs (PENTA II) només 

Es limitarà l’accés a 
les poblacions més 

grans, però ERC 
acusa PSC i Junts 
d’”electoralisme 

descarnat”

ció prioritàries siguin “projectes 
de reindustrialització, transició 
energètica, àmbit agroalimen-
tari, turisme, noves tecnologies 
i sector públic”.
Es crearà un òrgan de govern 
que estarà presidit per “un re-
presentant del Departament 
d’Empresa i Treball” i a la vice-
presidència hi haurà els alcaldes 
d’Ascó i Vandellós i Hospitalet 
de l’Infant. D’aquesta mane-
ra, es reforça la presència de la 
Generalitat a l’òrgan de govern 
del Fons.  ERC va portar aquesta 
iniciativa al Consell de Garanti-
es Estatutàries, que finalment va 
avalar per unanimitat la refor-
ma del fons de transició nucle-
ar proposada pel PSC-Units en 
considerar que no vulnera l’Es-
tatut ni la Constitució. La inicia-
tiva dels socialistes implica mo-
dificar la Llei de mesures fiscals 
i financeres aprovada el 2020. El 
recurs al CGE l’havia presentat 
ERC adduint que el nou articu-
lat “ataca” el marc competen-
cial de Catalunya incorporant 
com a receptors de fons quatre 
municipis de l’Aragó. Tot i això, 
l’òrgan consultiu va determinar 
que no vulnera l’abast territori-
al i l’eficàcia de les competèn-
cies de la Generalitat ni tampoc 
el principi de seguretat jurídica 
recollit a la carta magna espa-
nyola. El dictamen es va adoptar 
dijous passat. (ACN)
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‘HANUKKÀ’
Tortosa reviurà, demà dissabte 
17 de desembre, una part del 
llegat cultural de la ciutat 
amb l’espectacle ‘Recordant 
Hanukkà’. La representació 
començarà amb una visita 
teatralitzada al call i finalitzarà 
amb una interpretació musical, 
a càrrec de Pili Cugat i de 
Carlos Lupprian.

ELS ‘PASTORETS’
La Companyia i la Colla Jove 
de Dolçainers de Tortosa re-
cuperaren les representacions 
dels Pastorets en la versió del 
mestre folklorista tortosí Joan 
Moreira. Ho faran amb dos 
funcions, demà dissabte 17 de 
desembre (20 h) i diumenge 18 
de desembre (19 h) a l’auditori 
Felip Pedrell.

INCENDI D’UN PIS
Els bombers van sufocar un 
incendi la nit de dilluns en un 
pis de l’Avinguda Cristòfol 
Colom de Tortosa. El foc es va 
declarar pels voltants de les 
21.42 hores i va cremar com-
pletament el menjador d’un 
dels habitatges de la cinquena 
planta d’un bloc de pisos, 
afectant també la resta del pis 
pel fum i la temperatura. Quan 
els bombers van arribar a la 
zona els veïns de la primera, 
segona, tercera i quarta planta 
ja havien sortit de l’edifici, 
mentre que els de la cinquena 
i sisena s’havien confinat. A 
l’interior del pis afectat no hi 
havia ningú. Quatre veïns van 
haver de ser atesos per inha-
lació de fum. Un cop apagades 
les flames, la majoria d’inqui-
lins van poder tornar als seus 
domicilis, excepte els del pis 
afectat, que foren reallotjats 
amb familiars. Els bombers 
van comprovar que, malgrat 
els danys produïts per les 
flames, l’estructura de l’edifici 
no va resultar afectada.

MOVEM
Movem Tortosa proposa 
ajudes per a Pimes i autònoms 
per mitigar la inflació i l’aug-
ment del preu de l’energia, 
“contribuint també des del 
municipalisme a donar suport 
econòmic als petits negocis”.
Movem Tortosa ha presentat 
la propera moció que portarà 
al primer Ple municipal
del 2023.

Els Plans de Sostenibilitat 
Turística a les Destinacions 
dels fons europeus Next Ge-
neration destinaran dos mi-
lions d’euros a un projecte 
per potenciar turísticament 
les muralles de Tortosa. 
Denominat ‘Tortosa, el pas-
sat es aventura’, la inicia-
tiva presentada per l’Ajun-
tament de Tortosa, preveu 
actuacions en l’àmbit de la 
“transició verda i sosteni-
ble”, creant un cinturó verd 
que uneixi el fortí d’Orleans 
fins a la Torreta de Remolins, 
restaurant ambientalment el 
recorregut d’aquest cinturó 
i creant de cunetes verdes 
vegetals a les zones de bar-
rancs per on travessa l’itine-
rari. Es millorarà l’eficiència 
energètica amb enllumenat 
alimentat per energia solar 
i un carrilet verd -un tren 
turístic impulsat per energia 
elèctrica- al 2025.

L’exsecretària d’Afers Econòmics i Fons 
Europeus substituirà 

Salvador Pallejà, qui deixa el càrrec per jubilació

L’exsecretària d’Afers Econò-
mics i Fons Europeus de la Ge-
neralitat, la tortosina Matilde 
Villarroya, serà la nova directo-
ra de l’Hospital Santa Creu i la 
Clínica Terres de l’Ebre. Villar-
roya agafa el relleu de Salva-
dor Pallejà, qui deixa el càrrec 
per jubilació, i s’encarregarà de 
la direcció executiva dels dos 

Matilde Villarroya serà la nova 
directora gerent de l’Hospital 

Santa Creu i la Clínica 
Terres de l’Ebre

La construcció del pavelló a l’antic col·legi de Sant Josep 
serà el primer pas per a la rehabilitació del conjunt

La construcció del nou pavelló 
poliesportiu de Tortosa, situat al 
recinte de l’antic complex edu-
catiu del col·legi de Sant Josep, 
posarà la primera pedra per a 
la continuació dels treballs per 
a tornar a donar vida al conjunt 
dels Josepets. Este dimecres, 
l’alcaldessa, Meritxell Roigé, i 
l’arquitecte encarregat de dur a 
terme el projecte de construc-
ció del pavelló, Josep Camps, 
han donat a conèixer alguns 
dels aspectes més rellevants de 
l’actuació. 
El pavelló s’ubicarà a l’espai que 
ocupaven una part de les anti-
gues aules, a tocar del carrer 
Callao, que actualment presen-
ten un estat de ruïna. Des d’este 
punt s’accedirà al vestíbul amb 
una distribució que enllaçarà 
directament amb la resta d’edi-
ficis del complex dels Josepets, 
que es mantindran per a nous 
usos. Esta distribució facilitarà 

que les futures actuacions que 
impulse l’Ajuntament al com-
plex puguen anar activant la 
resta de l’equipament al llarg 
dels pròxims anys. L’alcaldessa 
remarca que el pavelló també 
podrà donar resposta a les ne-
cessitats de les associacions de 
veïns del Rastre, de Santa Clara 
i del Centre-Nucli Històric en 
moments puntuals quan ne-

La previsió és que els 
treballs puguen iniciar 

durant la primera 
meitat del 2023 

per tal que 
l’equipament entre en 
funcionament al 2024

ACTUALITAT

cessiten dur a terme les seues 
activitats. 
Per tal de poder fer les obres, 
l’Ajuntament de Tortosa ja ha 
incorporat al pressupost mu-
nicipal l’aportació d’1,5 milions 
d’euros provinents dels pres-
supostos generals de l’Estat 
del 2022, aconseguits a través 
d’una esmena durant la negoci-
ació pressupostària. 

centres sanitaris de titularitat 
municipal. Segons ha explicat 
l’Ajuntament de Tortosa, aquest 
lideratge passa per “consolidar 
i incrementar” l’activitat sani-
tària i assistencial, millorar les 
instal·lacions amb el condicio-
nament d’espais, així com im-
pulsar la docència i la recerca, 
entre d’altres. (ACN)

Tortosa rebrà 
2 MEUR per 
potenciar 

turísticament 
les muralles

La iniciativa de l’Ajuntament 
de Tortosa per a incenti-
var l’activitat comercial i 
de serveis a la ciutat durant 
l’octubre va finalitzar amb 
resultats que milloren la pri-
mera edició de la campanya: 
els Bons Tortosa van gene-
rar durant l’octubre d’en-
guany un total de 24.222 
vendes, fet que es tradueix 
en una injecció econòmica 
d’1.478.173,35 euros al co-
merç local i els serveis. Els 
resultats incrementen en un 
11,6% l’impacte respecte al 
2021, quan es van efectu-
ar 21.708 compres amb un 
import d’1.324.902,23 euros. 
L’alcaldessa Meritxell Roigé, 
s’ha mostrat molt satisfeta 
per este resultat, superior a 
la previsió inicial: “El fet que 
hagen incrementat tant les 
vendes com l’impacte eco-
nòmic mostra l’acceptació 
que té la campanya”.

La segona 
campanya dels 

Bons Tortosa 
supera els 
resultats



5DIARI MÉS EBRE • divendres 16 de desembre / 2022amposta
BREUS
** AJUTS: Oberta la convo-
catòria per a estudis supe-
riors del curs 21/22. Dirigit a 
l’alumnat de cicles formatius 
de grau superior, graus uni-
versitaris, estudis superiors 
de música i dansa i màsters 
habilitadors per a activitats 
professionals, es pot sol.licitar 
fins el 30 de gener. L’Ajun-
tament hi destinarà 50.000 
euros del pressupost del 2023.

** L’ERA COMUNALITAT 
organitza ArtLocal, des d’avui 
i fins diumenge. Durant tres 
dies, locals comercials buits es 
convertiran en galeries d’art. 
(de 17 a 20h, carrer Major). 

** NIT DE LA CULTURA: 
Reconeixements per a la Colla 
de dolçainers i tabaleters 
Sanfaina, pels seus 30 anys. 
Mario López, pel seu activisme 
cultural i els seus estudis de la 
vida i obra de Sebastià J. Arbó; 
Toni Solé, per la seva trajec-
tòria musical, i Teri Panisello, 
també per la seva trajectòria 
musical i pel seu paper en la 
creació de l’Associació dels 
Amics del Camí de Sant Jaume 
de l’Ebre.

Gala de l’Esport Ampostí

Tres anys després de l’última 
gal del 2019, avui divendres 16 
de desembre, el bo i millor de 
l’esport ampostí es reunirà a 
l’auditori municipal a les 20.30h 
per reconèixer aquells i aque-
lles esportistes que han desta-
cat durant la última temporada. 
Més de 70 candidatures opta-
ran a la vintena de categories i 
reconeixements, entre els quals 
destaca el Premi Esports Am-
posta que s’escollirà entre tots 
els guanyadors i guanyadores 
de la resta de categories.
Els premis seran aquests: Millor 
Equip Base Masculí, Millor Equip 
Base Femení, Millor Equip Ab-
solut Masculí, Millor Equip Ab-
solut Femení, Millor Esportista 

Promesa Masculí, Millor Espor-
tista Promesa Femení, Millor 
Esportista Absolut Masculí, Mi-
llor Esportista Absolut Femení, 
Millor Esportista d’Esport Adap-
tat Masculí, Millor Esportista 
d’Esport Adaptat Femení, Millor 
Entrenador/a, Millor Entitat Es-
portiva, Trajectòria Esportiva, 
Gesta Extraordinària, Premi Va-
lors,  Premi Esports Amposta, 
Mencions Especials.

PREMIS

Avui divendres, a 
l’auditori municipal 

(20.30h)

79.500 euros 
d’ajuts a les 

rendes baixes
L’Ajuntament d’Amposta farà 
efectiu el pagament, abans 
d’acabar l’any, dels 79.500 euros 
d’ajuts a les rendes baixes i sub-
vencions de famílies amb fills a 
càrrec del 2022. Així es va apro-
var en la Junta de Govern del 14 
de desembre. Coneguts com a 
ajuts a les rendes baixes, oscil-
len entre els 100 i els 140 euros 
anuals en funció dels ingressos 
que percebin els sol·licitants 
o les persones que demanen 
l’ajut. En aquesta convocatòria 
s’ha acceptat 580 instàncies en 
la línia de perceptors de rendes 
baixes. D’aquestes, 424 rebran 
140 euros, 23 rebran 120 i 27 
100 euros. En la línia de famílies 
amb fills a càrrec s’han aprovat 
6 instàncies. S’han denegat 90 
instàncies en total per motius 
com tenir una renda superior al 
màxim establert, algun membre 
de la unitat familiar rebre rendi-
ments del treball o, entre altres, 
no tenir dret sobre el domicili 
on recau l’ajuda.

AJUTS
 24è Mercat

de Santa Llúcia
Una cinquantena de parades 
participaran, aquest diumenge 
18 de desembre al XXIV Mer-
cat de Santa Llúcia d’Amposta. 
El Mercat estarà entre el carrer 
Major, la plaça de l’Ajuntament, 
el carrer Corsini i el carrer Nou. 
Les parades obriran portes a les 
10 del matí i romandran obertes 
fins les 21h. Com ja és habitual, 
a la plaça de l’Ajuntament s’ins-
tal·laran les parades de produc-
tes alimentaris i de proximitat, 
on es podran trobar torrons, 
mel, espècies o, entre altres, els 
dolços dels forns i pastisseries. 
Al carrer Major s’ubicaran els 
comerços locals, que vendran 
des de roba i complements a 
joguines, llibres o articles de 
decoració. Finalment, als car-
rers Corsini estaran les parades 
d’artesania, amb joguines de 
fusta, figures del pessebre, ce-
ràmica o sabó natural. I al carrer 
Nou hi haurà diferents tallers. 
Presidint una de les entrades al 
mercat hi haurà “Les cortines de 
Santa Llúcia”.

DIUMENGE
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L’AMETLLA

La Policia Local de l’Amet-
lla va denunciar, la setma-
na passada, un menor de 17 
anys, veí del municipi, que 
havia disparat, diverses vega-
des, amb una arma d’airsoft, 
des de casa seva al mig del 
nucli urbà, ocasionant danys 
a immobles als quals dispa-
rava. Segons informa La Cala 
Ràdio, afortunadament, no 
es tenia constància de cap 
persona lesionada. Arran 
d’alguns requeriments veï-
nals alertant de la presència 
d’algú que disparava amb una 

Denunciat un menor que 
disparava boles de plàstic 

des de casa seva

Europea de Turisme Sosteni-
ble.

El Parc Natural del Port 
obté la Carta Europea de 

Turisme Sostenible (CETS)
El passat 2 de desembre a la 
seu del Parlament Europeu a 
Brussel·les va dur-se a terme 
l’entrega de les acreditaci-
ons “Carta Europea de Turis-
me Sostenible” CETS. Un acte 
emmarcat dins la celebració 
del 20e aniversari de la crea-
ció d’EUROPARC.
La Federació d’EUROPARC re-
coneixia així que el Parc natu-
ral del Port compleix els requi-
sits per adherir-se a la Carta 
Europea de Turisme Sostenible 
en Espais Naturals Protegits.
Però no ha estat un camí sen-
zill aconseguir aquesta acre-
ditació. De fet la voluntat 
d’aconseguir la CETS per al 
Parc Natural del Port va ini-
ciar-se durant unes jornades 
participatives que professi-
onals i emprenedors locals 

van dur a terme entre el 2018 
i 2019 on es van valorar po-
sitivament les possibilitats i 
beneficis del turisme soste-
nible com un dels motors de 
desenvolupament socioeco-
nòmic a l’interior de les Terres 
de l’Ebre,
A partir d’ara, el Parc Natural 
del Port continuarà treballant 
per consolidar aquest projec-
te i afavorir l’adhesió dels es-
tabliments i agents turístics de 
l’àmbit del Parc. En este sentit, 
a través del Fòrum permanent, 
que es va posar en marxa du-
rant el procès d’obtenció de 
l’acreditació, particulars, em-
preses, administracions i enti-
tats es poden sumar a la inici-
ativa i treballar per aplicar una 
gestió sostenible i protectora 
del medi. 

A la imatge, Paco Gas, presi-
dent del Parc Natural dels 
Ports amb l’acreditació Carta 

arma d’airsoft, la Policia Local 
va realitzar diverses gestions 
fins a poder identificar el res-
ponsable. Un cop localitzat el 
menor, es va poder comissar 
l’arma, la qual va passar a dis-
posició dels Serveis d’Interior, 
juntament amb la tramita-
ció de dues denúncies per la 
tinença d’una arma d’airsoft 
de forma irregular i pel seu ús 
indegut. A més, també s’estan 
instruint diligències que es re-
metran a la fiscalia en relació 
amb els danys que es van po-
der ocasionar als immobles.

JESÚS

Les obres del nou servei ebrenc 
de patologia forense ja estan 
en marxa. 
L’Ajuntament de Tortosa, a tra-
vés de l’empresa municipal de 
gestió sanitària (GESAT), ha 
posat a disposició del depar-
tament de Justícia un espai de 
més de 180 metres quadrats 
de l’Hospital de la Santa Creu 
de Jesús, a tocar del tanatori 
municipal de l’EMD, i assumeix 
el cost de la remodelació de 
l’equipament, 342.000 euros. 
El consistori s’havia oposat a 
desplaçar el servei de patolo-
gia forense a Tarragona i així ha 
aconseguit mantenir-lo al ter-
ritori. Justícia l’equiparà, n’am-
pliarà la capacitat, amb més 
càmeres i taules d’autòpsia, i 
en garantirà la bioseguretat. 
Enguany el servei de patologia 
forense ha fet més de 130 au-
tòpsies i més de 2.800 actuaci-
ons. (ACN)

El nou espai de patologia forense a l’Ebre tindrà 
més capacitat i equipaments 
“biosegurs” de primer ordre

L’Ajuntament de Tortosa cedeix les 
instal·lacions i paga les obres per garantir que 

el servei es mantingui al territori

A l’encreuament del car-
rer Unió amb el carrer Riu 
Besòs, l’Ajuntament de Del-
tebre està treballant per ha-
bilitar un nou parc infantil 
amb noves atraccions que 
estarà operatiu durant les 
properes setmanes.

Avui divendres 16 de desem-
bre al Pavelló tindrà lloc l’en-
trega de Premis del Circuit 
Running Series de les Ter-
res de l’Ebre. Jesús, gràcies 
a l’organització de Jesús es 
Mou, va ser una de les seus 
del circuit.

DELTEBRE

 L’Espai Cultural La C s’ha en-
galanat per acollir la 8a edi-
ció de la Fira de Nadal demà 
dissabte dia 17 de desembre, 
que enguany se celebrarà 
per primera vegada durant 
tot el dia, de 10 a 13.30 h i de 
16 a 21 h. “En les parades de 
productes artesans i de pro-
ximitat es podran comprar 
el regal de Reis o les delíci-
es amb què voleu omplir la 
taula aquests dies d’àpats en 
família”. A les 10.30 hores del 
matí serà l’obertura.

L’acte de l’entrega va estar emmarcat dins la
celebració del 20e aniversari de la 

creació d’EUROPARC

JESÚS

CAMPREDÓ

TURISME
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Lliurament
 dels Premis, 

avui
El delegat del Govern, Albert 
Salvadó, juntament amb la vi-
cepresidenta primera de l’IDE-
CE, Gemma Carim, i el director 
de l’IDECE, Josep Maria Sáez l, 
lliuren avui divendres, els reco-
neixements de la 11a edició dels 
Premis IDECE. L’acte tindrà lloc 
a la seu dels Serveis Territorials 
del Departament de Cultura, al 
Palau Oliver de Boteller, a Torto-
sa (17h). En l’11a edició dels Pre-
mis IDECE, per a fomentar i im-
pulsar la projecció de les Terres 
de l’Ebre, han estat 11 els treballs 
que han presentat l’alumnat dels 
centres educatius de l’Ebre que 
cursen Batxillerat o Cicles For-
matius de Grau Superior i tam-
bé aquell alumnat ebrenc de la 
resta d’instituts de Catalunya o 
de l’Institut Obert de Catalunya 
(IOC). Els guardonats obtindran 
una aportació econòmica: el 1r 
premi 1.500 euros, el 2n 1.000 
euros, el 3r  700 euros i el 4t 500 
euros. A més, de la possibilitat 
de publicar, en paper, el treball 
que obtingui el primer premi.

El Congrés aprova la implantació dels
trens Avant de Tortosa a Barcelona
La comissió de Transports del 
Congrés ha aprovat la propo-
sició no de llei (PNL) del PDe-
CAT per restaurar la freqüència 
diària de l’Avant entre Tortosa i 
Barcelona, així com establir “en 
el termini màxim de sis mesos, 
tres serveis addicionals d’ana-
da i tres de tornada”, un total 
de vuit combois d’alta velocitat 
cada dia. La PNL també reque-
reix que sigui el govern espa-
nyol, i no la Generalitat com va 
passar el 2020, qui assumeixi el 
cost d’aquest servei ferroviari 
entre la capital ebrenca i la ca-
talana com fa a la resta de l’es-
tat espanyol. El diputat del PDe-
CAT, Ferran Bel, ha demanat 
que s’inclogui un catorzè servei 
d’Avant als 13 que ha anunciat 
el Ministeri de Transport per al 
2023 en diferents indrets d’Es-
panya. La PNL s’ha aprovat a la 
comissió amb el vot a favor de 
tots els grups, excepte PSOE i 
Unidas Podemos – En Comú 
Podem que s’han abstingut. 
El PDeCAT valorava que “des-

MOBILITAT ROQUETES: 
FIRETA DE 
NADAL
Al Mercat Municipal i al Passeig 
Ramon Bosch i Rosell tindrà lloc, 
demà dissabte, de 17 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, trobant 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 nadalen-
ques. 

TIVENYS
El darrers mesos s’han fet obres 
de millora en dos punts del Car-
rer Romèlia, consistents en l’ar-
ranjament, un nou sanejament i 
una millora del ferm del carrer a 
l’alçada de la Plaça Nova, i un al-
tre petit tram a l’alçada del CEC. 
Les millores es van fer possibles 
gràcies al finançament de la 
Diputació. I també les darreres 
setmanes i gràcies al  personal 
de la brigada, s’han fet obres de 
millora a la mateixa plaça.

prés de negociar esmenes per 
valor de més de 6 milions d’eu-
ros per a les Terres de l’Ebre i 
d’aconseguir la derogació de 
la prohibició de la crema de les 
restes vegetals Ferran Bel ha 

IDECE

sabut trobar el suport neces-
sari per impulsar una millora 
de les connexions ferroviàries 
del territori, aconseguint que 
la comissió de Transports del 
Congrés dels Diputats aprovi 
la implementació de vuit trens 
Avant (el servei d’Alta Velocitat 
per trajectes de mitjana distàn-
cia) entre  Terres de l’Ebre i Bar-
celona”. Ferran Bel ha explicat 
que el Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urba-
na (MITMA) ha anunciat per al 
2023 un total de 13 nous ser-
veis de tren Avant en diferents 
indrets de l’Estat Espanyol i que, 
per tant, “també és raonable 
que se n’afegeixi un més, en-
tre Tortosa i Barcelona”.  Bel ha 
agraït a tots els grups que han 
donat recolzament a la iniciati-
va i ha lamentat que “el PSOE i 
la Unidas Podemos – En Comú 
Podem no hi hagin volgut do-
nar suport. De fet, quan han 
vist que la iniciativa prosperava 
igualment han procedit a abste-
nir-se”.

La proposta votada 
reclama una 

freqüència diària de 
vuit combois a càrrec 

de l’Estat

baix ebre
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Trànsit destina una 
subvenció de 
150.000 euros a l’Aldea
L’Alcalde de l’Aldea Xavier 
Royo ha anunciat que l’Aldeà 
rebrà un total de 150.000 eu-
ros, dels 10 milions que s’han 
destinat als ens locals per 
promoure una mobilitat més 
segura i sostenible en l’àmbit 
urbà. Dels 226 Ajuntaments 
que es van presentar a la con-
vocatòria d’aquesta subvenció, 
91 municipis han estat els be-
neficiats de menys de 50.000 
habitants i tant sols dos han 
optat a la mateixa a la comarca 
del Baix Ebre.
Els 150.000 euros serviran per 
realitzar actuacions vinculades 
a la mobilitat segura, sosteni-
ble i intel·ligent i que impul-
sin la pacificació del trànsit i 
aconsegueixin una reducció 
de l’accidentalitat en l’entorn 
urbà.
L’Alcalde Xavier Royo, ha 
anunciat que “l’Aldea ha rebut 
una nova subvenció, per la pa-
cificació del trànsit i la segu-
retat de les persones. Aquesta 
subvenció finançarà el 100% 
de l’actuació, i no s’haurà de 
posar ni un sol Euro. Una de 
les accions principals serà la 
construcció d’un camí escolar, 
des de l’avinguda Catalunya 
fins el pati de l’escola 21 d’Abril, 
on tant els escolars com les 
seues famílies podran circular 
en total seguretat. Una altra de 
les actuacions importants que 
es realitzarà amb la subvenció 
per la pacificació del trànsit a 

l’Aldea, serà la col·locació de 
3 reductors de velocitat a les 
entrades principals que tenim 
al nostre poble, una l’entrada 
al poble des d’Amposta, l’altre 
a la part de l’estació venint del 
Lligallo, i l’altre a la carretera 
que baixa de Tortosa, enfront 
de la Raval de Sant Ramon”.
El camí de l’escola 21 d’Abril es 
convertirà “amb un nou pas-
seig per als vianants arbrat i 
amb carril bici, a més del pas-
seig que ja disposem a la Via. 
L’altra de les accions que es 
durà a terme és la instal·lació 
de reductors de velocitat a les 
entrades principals del muni-
cipi, amb els quals es reduirà 
considerablement la velocitat 
elevada dels vehicles. També 
comportarà una millor segu-
retat pels usuaris de la parada 
de bus de la Raval”. Actuacions 
que remarcava Royo: ”no ens 
costaran ni un euro als aldeans 
i aldeanes”. 
El 35% de les víctimes mortals 
de trànsit tenen lloc en l’àmbit 
urbà, a causa de la concentra-
ció humana i el gran número 
de desplaçaments que es re-
alitzen diàriament. A més, són 
espais limitats on conflueixen i 
conviuen els diferents usuaris 
de la via pública com són els 
vianants, ciclistes, persones 
usuàries de vehicles de mobi-
litat personal, vehicles particu-
lars, comercials i vehicles de 
transport públic.

“Subvenció que promourà la mobilitat segura i 
sostenible en l’àmbit urbà alhora que garantirà 

una major seguretat i una pacificació 
del trànsit”
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Pressupostos 
participatius

1.739 persones majors de 16 
anys i empadronades a Am-
posta han votat als pressupos-
tos participatius Tu fas Am-
posta! 2022-2023. Una xifra 
que suposa una participació 
del 9,35%. “És cert que és dos 
punts més baixa que al 2020, 
quan va superar l’11%”, recor-
da l’alcalde d’Amposta, Adam 
Tomàs, “però tot i així continua 
sent molt més alta que la parti-
cipació habitual en aquest tipus 
de processos en municipis de 
la mida d’Amposta, que se sol 
situar entre el 5 o 6%”. Sobre 
el motiu d’aquesta davallada, 
l’alcalde apunta la gran quanti-
tat de propostes que anaven a 
votació, fins a 91, cosa que feia 
més dificultós decidir a quina 
proposta. “Així com hem notat 
que el jovent ha votat més, la 
frenada de vot s’ha trobat prin-
cipalment entre la gent gran”, 
apunta la regidora Carla Bonfill. 
La proposta més votada, amb 
305 vots, ha sigut posar una 
tirolina i obrir el bar del Parc 
dels Xiribecs.

Localitzen dos tallers 
mecànics clandestins

El Seprona de la Guàrdia Civil ha 
localitzat dos tallers mecànics 
clandestins a Godall i a Santa 
Bàrbara. Segons el comunicat 
policial, els establiments feien 
treballs de que feien treballs 
de reparació i manteniment 
de vehicles sense complir els 
requisits legals ni disposar de 
cap autorització administrati-
va. Als dos tallers es van trobar 
diversos vehicles en ase de re-
paració, eines d’ús professional, 
pneumàtics usats, olis, pintures, 
bateries i motors desmuntats. El 
Seprona va instruir diferents de-
núncies en matèria de residus, 

SUCCESSOS PREMI DE 
NARRATIVA BREU 
D’AMPOSTA
La Biblioteca Comarcal Se-
bastià Juan Arbó i la regidoria 
de Cultura de l’Ajuntament 
d’Amposta han convocat ja les 
bases del VIII Premi de Nar-
rativa Breu Ciutat d’Amposta. 
Uns premis biennals que 
tenen com a objecte estimular 
l’hàbit i el gust per la lectura i 
l’escriptura. Els autors poden 
presentar les seves obres fins 
al dia 15 de febrer de 2023.

ESCOLA DE 
FAMÍLIES 
Avui divendres, a la Ràpita, 
sessió formativa de l’Escola de 
famílies ‘Socioaddiccions en 
joves i adolesccents: la droga 
invisible’, a càrrec d’Oriol 
Castellví. Xerrada amb servei 
de monitoratge gratuït. A la 
vegada, tindrà lloc el taller 
‘Descobreix el món dels jocs 
de taula’ adreçat a nois i noies 
de 6 a 14 anys. 
Serà a les 18 hores al Maset 
Espai Jove. 

seguretat industrial i llicències 
administratives que han estat 
trameses als diferents depar-
taments competents de la Ge-
neralitat. Segons l’institut armat, 
aquest tipus d’activitats clandes-
tines generen una gran quantitat 
de residus al medi atès que no 
disposen de mesures de segure-
tat i control industrial, a més de 
suposar una competència des-
lleial als tallers que compleixen 
les mesures legals i ambientals.
Amb aquests casos, són ja set els 
tallers que el Seprona ha localit-
zat al Camp de Tarragona i l’Ebre 
en el 2022. (ACN)

Concerts a la 
Ràpita per la 

Marató
Aquest cap de setmana, hi 
haurà diferents concerts a la 
Ràpita amb l’objectiu de des-
tinar fons a La Marató de TV3.
Concert de la Coral de la 
Casa del Mar, demà dissabte 
17 de desembre, a les 17 h, a 
la Casa del Mar.
Concert de l’Agrupació Mu-
sical Rapitenca, també demà  
17 de desembre, però a les 19 
h, a l’Auditori Sixto Mir.
Concert de l’Orfeó Pau Ca-
sals, el diumenge 18 de de-
sembre, a les 12 h, a l’Església 
de la Santíssima Trinitat.
Concert Música de Cambra, 
diumenge 18 de desembre, a 
les 19 h, a l’Auditori Sixto Mir
“La Marató sempre batega”.

LA RÀPITA AMPOSTA

montsià

montsià

Setanta associats participen en la primera 
sessió de treball entre l'AMIC i Google

L’acte ha estat adreçat als editors i 
redactors dels mitjans d’informació 

associats a l’AMIC.
L’Associació, el Departament de Presi-
dència de la Generalitat de Catalunya, la 
Fundació.CAT i la Fundació “La Caixa” han 
organitzat la primera sessió de treball en-
tre l’AMIC i Google, que ha comptat amb la 
participació de setanta editors i redactors 
del mitjans associats a l’AMIC.
L'AMIC i Google han iniciat una col·labora-
ció per respondre als canvis en l'escenari 
europeu i l'entrada en vigor de la directiva 
sobre continguts digitals.
 El secretari general de l’AMIC, Josep Ri-
tort, ha presentat l’esdeveniment i ha des-
tacat que “hem de buscar acords amb Go-
ogle per millorar els mitjans de proximitat, 
posant especial èmfasi en els mitjans de 
parla catalana a Internet”.
Ha afegit, en paraules del president de 
l’AMIC, Ramon Grau, “aquesta activitat 
amb Google és una mostra de la voluntat 

de l'AMIC per establir acords de col·la-
boració amb els principals agents de 
l'ecosistema digital. Tenir una via di-
recta de comunicació amb aquesta 
corporació tecnològica és fonamental 
per respondre a les necessitats dels as-
sociats, continuar innovant en el sector 
de la premsa de proximitat i treballar 
per millorar la presència del català en 
aquestes plataformes”.
Luís Collado, director sènior de Google 
Spain i responsable dels acords amb els 
mitjans informatius, ha compartit com 
els productes de Google donen res-
posta a les necessitats de la premsa de 
proximitat. Ha analitzat el marc legisla-
tiu europeu i com impactarà en els mit-
jans digitals. Ha remarcat que Google, 
“Som els intermediaris entre els mitjans 
i el consumidor”. Ha explicat els  factors 
que afecten la rellevància dels produc-
tes de Google: ubicació, prominència, 
autoritat, actualitat, usabilitat i interes-
sos de l’usuari, criteris que cal tenir en 
compte a l’hora de crear contingut”.
Collado ha exposat el marc regulador 
de la directiva de Copyright, ja que les 
plataformes digitals no poden mostrar 
els continguts sense autorització.
El primer trimestre de 2023 Google 
traslladarà als editors com impacta en 
els continguts aquest nou marc regu-
lador.



10 DIARI MÉS EBRE • divendres 16 de desembre / 2022 montsià

L’Auditori municipal de Sant 
Jaume d’Enveja acollirà, avui 
divendres, 16 de desembre a 
les 19.30h, l’entrega de pre-
mis del XIVè Concurs literari 
de prosa  ‘Arròs amb lletres’. 
Entre les més de 50 perso-
nes participants, s’otorgarà el 
Premi al millor conte o nar-
ració i el IXè Premi Autor/a 
local.
D’altra banda, diumenge 
vinent, 18 de desembre, tin-
drà lloc el Mercat Nadalenc i 
la visita la casa del Pare Noel 
a Sant Jaume d’Enveja. 
Durant tot el dia, hi haurà di-
ferents activitats a la plaça 23 
de juny, per acompanyar els 
estands dels comerços, enti-
tats i associacions.
A les 10 hores serà l’obertura 
del Mercat de Nadal. La clo-
enda està prevista a les 20 h.

S JAUME
Premis 

Concurs 
literari de 

prosa

HOSPITAL COMARCAL

En una enquesta realitzada en-
tre els diferents professionals 
de l’hospital d’Amposta relati-
ves al clima en el treball durant 
el 2022, destaca una mitjana de 
satisfacció força significativa 
que assoleix el 4’20% sobre una 
puntuació total de 5
Referent a la seva satisfacció 
amb la institució es situa en un 
3’8% sobre 5, i en la de formar 
part del servei en el que desen-
volupa la seva tasca professio-
nal  aquesta puntuació assoleix 
el 4,48 percentual sobre el 5. 
Sobre el grau d’integració del 
seu lloc de treball és del 4,28  
mentre que en la relació entre 
els companys  es situa en el 
4,44. Pel que fa a la relació amb 
el seu comandament immediat 
la puntuació és del 4,25.
Per el director de l’HCA Miquel 
Barberà, els resultats d’aquest 
enquesta de clima laboral es 
molt satisfactòria i denota l’alt 
grau de compromís , implicació  
i pertanyent-sa del col-lectiu 
sanitari amb l’hospital, tot i que 

L’index de satisfacció se situa en 
un 4,20 % sobre un total de 5

Èxit d’assistència a la inauguració de la 
desena edició del pessebre monumental 

Va ser el passat diumenge, 11 de 
desembre, quan va tenir lloc la 
inauguració del pessebre mo-
numental. Junt amb l’encesa de 
llums aquest acte marca l’inici 
de les festes nadalenques. Com 
cada any el grup d’Amics del 
Pessebre d’Alcanar, organitza-
dors del pessebre monumen-
tal, ens presenten la seua millor 
versió, incorporant novetats per 
fer gaudir el públic d’una obra 
majestuosa i emblemàtica.
L’acte inaugural no només va 
captar l’atenció de la ciutada-
nia del municipi, sinó també 
dels veïns i veïnes arreu de la 
comarca, qui van aprofitar la 
tarde de diumenge per disfrutar 
d’aquesta nova edició, que per 
primera vegada en dos anys, 
es presenta sense restriccions. 
A més, els regidors i l’alcalde 
d’Alcanar també van voler ser 
partícips de l’acte emblemàtic. 
En aquest sentit, Joan Roig, al-
calde d’Alcanar va “agrair la im-

plicació de l’entitat pessebrista 
que durant deu edicions ha 
consolidat un dels actes més 
importants de les festes de Na-
dal”. La inauguració també va 
comptar amb l’actuació de tres 
alumnes, Laia, Marta i Adara, de 
l’aula de guitarres de l’Escola 
Municipal de Música d’Alcanar.
Enguany el pessebre s’ha tor-
nat a traslladar, aquest cop al 
C/Alcalde Sanmartí número 56, 

ALCANAR

El dissabte dia 14 de gener de 
2023, a les 18h, es celebrarà 
la XVIII Gala de l’Esport Local 
d’Ulldecona al Teatre Orfeó 
Montsià. Aquest acte està or-
ganitzat per la Regidoria d’Es-
ports de l’Ajuntament d’Ullde-
cona.
La Gala de l’Esport Local és un 
acte de reconeixement soci-
al, que pretén premiar l’esforç 
de les persones implicades 
en l’esport al nostre munici-
pi, ja siguin esportistes, enti-
tats, tècnics, o altres persones 
relacionades amb el món de 
l’esport local.
Aquest any, trobarem tres 
modalitats diferents: Reconei-
xement a Esportistes Locals. 
Reconeixement a Entitats Es-
portives Locals.  Mencions Es-
pecials. Un acte de reconeixe-
ment i un nexe d’unió entre les 
persones relacionades amb el 
món de l’esport de la vila.

XVIII Gala de 
l’Esport, el dia 

14 de gener

i es podrà visitar els dies 17, 18, 
24, 25, 26 i 31 de desembre i els 
dies 1, 4, 5, 6, 7, 8, 14 i 15 de 
gener, en horari de 18 a 21 h.

ULLDECONA

L’Ajuntament ha informat 
que han finalitzat les obres 
del projecte de  creació 
d’hàbitats per a l’ofegabous 
i altres amfibis protegits, or-
denació de l’espai i creació 
d’àrea de lleure a la finca fo-
restal de titularitat municipal 
de Valldebous. En aquests 
treballs, s’han realitzat les se-
güents actuacions: creació 
d’un nou habitat d’amfibis i 
creació d’una nova àrea de 
lleure a Valldebous. Aques-
ta nova área de lleure s’ha 
creat en una finca propietat 
del Centre Excursionista Re-
falguerí, la  qual l’ha cedida 
parcialment. 
“Gràcies a això, s’ha pogut 
portar a terme aquesta ac-
tuació,  fet  pel qual l’Ajun-
tament de la Sénia els hi està 
molt agraït”. Aquestes actua-
cions han tingut un import de 
59.952,10 Euros (IVA inclòs)

Intervencions 
a la zona de 
Valldebous

LA SÉNIA

assegura que des de la direcció  
es continua treballant no tant 
sols per mantenir aquest nivell 
de satisfacció  sinó per millorar 
tot allò que apropi a l’excel·lèn-
cia el clima laboral del centre 
hospitalari, un fet que acaba 
repercutint positivament en els 
usuaris del HCA.
L’enquesta ha estat realitzada 
entre 221 dels 330 treballadors 
i treballadores de l’Hospital 
Comarcal d’Amposta  en un 
67% de participació dels pro-
fessionals totals i un 88%  de 
participació en base a tots els 
professionals als que se’ls hi ha 
ofert aquest enquesta de satis-
facció del clima laboral 2022.

Les obres de construcció de la 
sala polivalent de la Biblioteca 
Trinitari Fabregat d’Alcanar, un 
dels equipaments més impor-
tants del municipi com a ca-
talitzador de moltes iniciatives 
culturals, encaren la recta final.
Aquest dimarts, l’alcalde d’Al-
canar, Joan Roig, l’arquitecta 
municipal, Maria José Forcada, 
i l’arquitecte de les obres de 
remodelació de la biblioteca 
Trinitari Fabregat i d’aquest pro-
jecte posterior, Joan Comí, han 
visitat les obres. Els treballs, que 
consisteixen en la construcció 
d’aquesta nova sala polivalent 
de gran amplada i amb una 
capacitat per a més de 160, es 
troben ja en la recta final i es 
preveu que finalitzen a finals 
de febrer. L’obra s’ha adjudicat 
a l’empresa Sercodelta, SL, per 
un import de 276.000 euros 
(IVA exclòs), que serà finançat al 
cent per cent pel Departament 
de Cultura de la Generalitat.

Obres 
d’ampliació de 

la biblioteca 
El diumenge, 18 de desembre, 
arriba la quarta edició de la Fira 
Artesana de Santa Llúcia a Al-
canar. Es podrà visitar al seu 
lloc habitual, a la plaça Lluís 
Companys, de 10 a 14 h i de 16 
a 20 h. 
Els paradistes de Santa Llúcia 
oferiran productes necessaris 
per a guarnir la llar per les fes-
tes nadalenques des d’arbres i 
tions, fins a les indispensables 
figures del pessebre, així com 
altres objectes de decoració i 
de cura personal. 
Meritxell Ulldemolins, regidora 
de Participació Ciutadana ani-
ma a tothom a assistir a la fira, 
ja que “es tracta d’una iniciativa 
d’unió, de família i de poble”.  
Així mateix, la regidora explica 
que “la fira és una oportuni-
tat per dinamitzar el comerç i 
apostar pels productes de pro-
ximitat, així que animem a tot-
hom a participar amb la fira i les 
activitats que ofereix”. 

Fira Artesana de 
Santa Llúcia

El pessebre s’ha tornat 
a traslladar, aquest cop 
al C/Alcalde Sanmartí 

número 56

Una enquesta destaca 
l’alt grau de satisfacció, 

compromís i clima 
laboral entre els i les 

professionals de 
l’Hospital
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El 5G comença a aplicar-se 
a les escoles rurals

Més de 230 alumnes i una 
trentena de docents de 15 es-
coles rurals de la Ribera d’Ebre 
i el Priorat han pogut experi-
mentar amb les possibilitats 
d’aprenentatge que ofereix la 
tecnologia 5G. El projecte Ru-
ralCatLabs l’ha desenvolupat 
la URV i és una de les primeres 
aplicacions del coneixement i 
la recerca que promou l’Àrea 
5G de les Terres de l’Ebre, 
amb seu la nau del Molló, del 
polígon de Móra la Nova. Els 
infants han descobert els viat-
gers virtuals que permet la re-
alitat virtual, des de fer un pas-
seig ràpid pel patrimoni català 

HORTA DE SANT JOAN

al CatVers fins a trepitjar el pla-
neta Mart i estudiar medi, ma-
temàtiques o art, entre d’altres. 
També han creat el seu propi 
avatar, han après a protegir-se 
en el món virtual i han gestio-
nat un galliner robotitzat.

Més de 230 alumnes 
i 30 mestres de la 
Ribera i el Priorat 

experimenten amb 
el RuralCatLabs que 

lidera la URV

TIVISSA

L’Agència Catalana de l’Ai-
gua (ACA) ha posat a licitació 
el contracte per executar les 
obres de la depuradora de Ti-
vissa. Amb un pressupost de li-
citació de 4,7 MEUR, el termini 
per presentar ofertes acaba el 
9 de gener del 2023. Aques-
ta actuació estarà finançada 
de manera parcial (2,1 MEUR) 
amb fons europeus Next Ge-
neration. Un cop adjudicat i 
signat el contracte, es pre-
veu que les obres comencin 
durant el primer trimestre de 
l’any i tinguin una durada de 
15 mesos. L’aigua tractada serà 
aportada al barranc de la Fotx, 
millorant així la qualitat medi-
ambiental de la conca del riu 
Ebre. A la Ribera, hi ha actual-
ment 9 depuradores en servei 
que garanteixen el sanejament 
a més del 80% de la població.

Licitació del 
contracte per 
executar les 
obres de la 
depuradora

MÓRA D’EBRE
Demà dissabte 17 de desem-
bre arrenca la programació del 
Nadal 2022 amb la celebració 
de la XXV Fira de Nadal a la 
plaça de Dalt, amb col·labo-
ració del Comerç local i de 
diverses entitats. A les 10 h 
serà l’obertura de la Fira.

ASCÓ 
Dissabte passat, es va com-
memorar el 30è aniversari de 
la mort d’en Carmel Biarnés a 
la XIII Jornada d’Estudis Locals 
i Territorials, a Ascó. Es va 
destacar la seva faceta en el 
periodisme radiofònic i en la 
cerca  de jaciments arqueolò-
gics. Dins la jornada, es va fer 
oficial la cessió a l’Ajuntament 
de material arqueològic aple-
gat per l’asconenc al llarg de la 
seva vida. 

TERRA ALTA 
El Consell Comarcal ha posat 
en marxa la 28a edició del Pre-
mi de Fotografia. El veredicte 
del premi es coneixerà durant 
el primer trimestre del 2023.

Marta 
Montagut, 

candidata a 
l’alcaldia

Esquerra Republicana va pre-
sentar la professora Marta 
Montagut i Hernández com a 
candidata a l’alcaldia de Móra 
d’Ebre. 
Acompanyada de l’expresiden-
ta del Parlament, Carme For-
cadell, i la diputada i secretà-
ria General de la Federació de 
l’Ebre d’Esquerra, Norma Pujol; 
Montagut va mostrar la seva 
determinació per “transformar 
Móra d’Ebre  i millorar la qua-
litat de vida dels veïns i veïnes 
del municipi”.
L’alcaldable va destacar la im-
portància de fomentar des de 
l’Ajuntament la participació 
ciutadana, la col·laboració amb 
les entitats i la implicació de 
tothom per impulsar projectes 
transversals que sumin i facin 
avançar Móra d’Ebre. Com per 
exemple la dinamització del 
Barri Vell.

MÓRA D’EBRE
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ARQUEOLOGIA A LES TERRES DE L’EBRE

Entre les preventives destaquem el 
nombrós grup d’intervencions deriva-
des de projectes de parcs eòlics i pla-
ques fotovoltaiques i d’actuacions de 
consolidacions en jaciments (Castellot 
de la Roca Roja de Benifallet, Sebes a 
Flix, la Ferradura a Ulldecona), alguns 
d’ells de la Generalitat de Catalunya 
(Coll del Moro de Gandesa i Castellet 
de Banyoles de Tivissa). Altres actu-
acions destacades són les relaciona-
des amb la protecció i conservació  
de l’art rupestre amb les consolidaci-
ons a Abrics d’Ermites i Cova de Santa 
Magdalena d’Ulldecona o les que van 
a càrrec de l’1,5% cultural, com és el 
cas d’Ermites. També hi ha actuacions 
relacionades amb el patrimoni de la 
Guerra Civil promogudes per Memò-
ria Democràtica (Coll del Mas de l’Anís, 
Mas de la Pila), el COMEBE (camps de 
treball a les trinxeres del Calvari de 
Batea, a Pinell i a la Fatarella) o la Uni-
versitat de Barcelona (Fàbrica de Clo-
ratita), així com diverses intervencions 
a fortificacions de Tortosa (Fossat a la 
zona de l’Hospital, Castell de Tenasses 
i Bonet, Muralla del Rastre), a la cate-
dral de Tortosa, el castell d’Ascó i els 
forns de ginebre de Riba-roja d’Ebre.
Per tal d’impulsar la investigació i la di-
fusió científica del patrimoni arqueolò-
gic a Catalunya, amb el Pla de Recerca, 
aprovat pel Govern de Catalunya, es 
regula i garanteix la qualitat científica 
de les investigacions. En aquests mo-
ments, equips de la Universitat Rovira 
i Virgili i la Universitat de Barcelona, 
juntament amb el Consorci del Mu-
seu de les Terres de l’Ebre, treballen en 
investigacions que aportin noves da-
des, tant de l’evolució del poblament 
prehistòric, protohistòric i l’antiguitat, 
destacant significatius avenços en els 
camps del neolític, la cultura ibèrica 
o l’impacte de la presència fenícia a la 
zona del Sénia. Cal destacar que pel 
nou quadrienni 2022-2025 s’han apro-
vat diferents projectes de recerca a les 
Terres de l’Ebre, dels quals enguany 
s’han fet ja deu intervencions: Coll del 
Moro de la Serra d’Almos i Castellet de 
Banyoles (Tivissa), els Castellons (Flix), 
la Cogula (Ulldecona), Sant Jaume Mas 
d’en Serrà (Alcanar), l’Antic (Amposta), 
l’Assut (Tivenys), Coll del Moro del Ca-
lar, Coll del Moro del Xollat i les Cen-
droses a Gandesa.
Molts conjunts d’art rupestre recone-
guts per la Unesco com a Patrimoni 
Mundial es localitzen a les comarques 
de  les Terres de l’Ebre. Per tal vetllar 
per la seva  conservació i protecció , el 
Govern de Catalunya ha estat tramitant 
les declaracions dels seus entorns de 

protecció. . Enguany han estat l’Abric 
de les Llibreres, a Freginals (Montsià) i 
l’abric de  Prop de Cova Pintada, a Alfa-
ra de Carles (Baix Ebre) que, juntament 
amb els ja declarats amb anteriori-
tat, fan un total de  set entorns. Amb 
aquests set entorns declarats, s’han 
protegit  els vint conjunts d’art rupestre 
de les Terres de l’Ebre inscrits a la Llista 
de Patrimoni Mundial.
Així mateix, durant l’any 2021 es va-
ren identificar dos nous conjunts  amb 
manifestacions d’art rupestre, un al 
Baix Ebre, a les muntanyes de Tivenys 
i l’altre a la Terra Alta, la Partida del 
Puig a Caseres. El Servei de Patrimoni 
Arqueològic i Paleontològic ha encar-
regat la seva autentificació i posterior 
documentació. 

Una altra figura de protecció arqueolò-
gica menys coneguda, és la de l’Espai 
de Protecció Arqueològica (EPA). Es 
tracta d’aquells espais encara no pro-
tegits on, per evidències materials, per 
antecedents històrics o per altres indi-
cis, es presumeix l’existència de restes 
arqueològiques o paleontològiques. A 
les Terres de l’Ebre se n'ha declarat un 
important nombre d’espais de protec-

ció arqueològica, i cada any hi ha no-
ves propostes. És el cas del Tossal del 
Moro de Pinyeres (Batea), el Coll del 
Moro del Xollat (Gandesa), el Paladell 
(Riba Roja d’Ebre). A les Terres de l’Ebre 
és un dels territoris amb més declara-
cions d’EPA, sumant un total de 25.
Una altra figura de protecció arqueo-
lògica menys coneguda, és la de l’Es-
pai de Protecció Arqueològica (EPA). 
Es tracta d’aquells espais encara no 
protegits on, per evidències materials, 
per antecedents històrics o per al-
tres indicis, es presumeix l’existència 
de restes arqueològiques o paleon-
tològiques. A les Terres de l’Ebre se 
n'ha declarat un important nombre 
d’espais de protecció arqueològica, 
i cada any hi ha noves propostes. En-
guany és el cas del Tossal del Moro de 
Pinyeres (Batea), el Coll del Moro del 
Xollat (Gandesa), el Paladell (Riba Roja 
d’Ebre).

Les II Jornades d’Arqueologia de les 
Terres de l’Ebre, realitzades el pas-
sat mes de novembre al Palau Oliver 
i Boteller de Tortosa, van servir per 
presentar i difondre l’activitat arque-
ològica desenvolupada pels diferents 

equips d’investigació a les comarques 
de l’Ebre. Enguany s’han presentat els 
resultats dels treballs arqueològics dins 
els períodes 2014-2017 i 2018-2021,  a 
més de fer públics els resultats de les 
intervencions preventives i d’urgències 
dels últims anys. 
Aquestes jornades, organitzades pel 
Departament de Cultura, la Universitat 
Rovira i Virgili i el Museu de les Terres 
de l’Ebre, juntament amb l’Ajuntament 
d’Ulldecona, han estat un espai de 
trobada i reflexió obert als professio-
nals de l’arqueologia i paleontologia, 
a estudiosos de la història del territori 
ebrenc i a totes les persones interes-
sades en la temàtica, amb un gran èxit 
d’audiència. 
Les sessions es van dividir per perío-
des cronològics. El període prehistòric 
es va centrar en el tram baix de l’Ebre 
amb jaciments que mostren manifes-
tacions artístiques d’art rupestre com 
els de la Serra de la Pietat a Ulldecona, 
el Cocó de la Gralla a Mas de Barbe-
rans, la Cova Pintada a Alfara de Car-
les i la recent descoberta del Puig a 
Caseres. Unes pintures rupestres que 
cal recordar que una part important 
d’aquests conjunts estan reconeguts 

per la Unesco com a Patrimoni Mun-
dial des de l’any 1998 i per les que ac-
tualment s’està elaborant un Pla per la 
gestió dels béns rupestres, tant pintu-
res com gravats. 

Unes de les accions més destacades 
en intervencions d’arqueologia urbana 
han estat les excavacions efectuades 
al solar de les cases de la catedral - 
Cota 0 , promogudes per l’Ajuntament 
de Tortosa, en especial atenció a les 
troballes  corresponents a l’Alt Imperi 
i l’Antiguitat Tardana, períodes menys 
coneguts dins l’evolució històrica de 
la ciutat, i que han quedat museïtza-
des per tal que el públic pugui visitar la 
restes romanes, medievals i modernes 
de la ciutat de Tortosa. De la mateixa 
manera, es van presentar els treballs 
en conjunts fortificats com els Castells 
d’Amposta, Ulldecona, Sant Joan d’Al-
gars a Batea o el  Castell d’Ascó on s’ha 
intervingut per la recuperació i conso-
lidació d’aquests béns.
Aquestes són només una mostra del 
resultat d’una part de l’extens volum 
d’intervencions arqueològiques que es 
promouen a les comarques de l’Ebre, 
tant per consolidar les estructures 
excavades així com per adequar jaci-
ments ja existents. 
Faltaria fer esment de l’arqueologia 
que es practica sobre l’escenari de la 
Batalla de l’Ebre, que també van tenir 
les seves pròpies jornades, aquestes a 
principis d’octubre, en la seva cinque-
na edició. Juntament amb el Consorci 
Memorial dels Espais de la Batalla de 
l’Ebre (COMEBE), el Departament de 
Cultura col·labora per fer possible la di-
fusió dels treballs arqueològics realit-
zats per promoure eines de protecció i 
conservació d’aquest ric patrimoni. In-
tervencions arqueològiques que mol-
tes vegades vindran motivades per la 
construcció de grans infraestructures 
com els parcs eòlics de la Terra Alta.

L’extens patrimoni arqueològic de les Terres de l’Ebre ens mostra l’evolució del poblament en aquest tram final del riu Ebre, que avarca des de cronologies prehistòriques
 fins a èpoques contemporànies com el conflicte bèl·lic de la Guerra Civil. Gràcies als resultats de les diverses excavacions arqueològiques  s’ha pogut posar en  valor el ric patrimoni arqueològic de la zona que 

encara es conserva. Durant el 2022 s’han realitzat una setantena d’intervencions arqueològiques preventives, d’urgència i de recerca.

Detall del conjunt de la pintura rupestre Coco de la Gralla Mas de Barberans.

Fotos: Servei de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic

Treballs d'adeqüació del  jaciment protohistòric de Sebes.

Treballs de consolidació al jaciment de Castellot de la Roca Roja de Benifallet.
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ARQUEOLOGIA A LES TERRES DE L’EBRE

per la Unesco com a Patrimoni Mun-
dial des de l’any 1998 i per les que ac-
tualment s’està elaborant un Pla per la 
gestió dels béns rupestres, tant pintu-
res com gravats. 

Unes de les accions més destacades 
en intervencions d’arqueologia urbana 
han estat les excavacions efectuades 
al solar de les cases de la catedral - 
Cota 0 , promogudes per l’Ajuntament 
de Tortosa, en especial atenció a les 
troballes  corresponents a l’Alt Imperi 
i l’Antiguitat Tardana, períodes menys 
coneguts dins l’evolució històrica de 
la ciutat, i que han quedat museïtza-
des per tal que el públic pugui visitar la 
restes romanes, medievals i modernes 
de la ciutat de Tortosa. De la mateixa 
manera, es van presentar els treballs 
en conjunts fortificats com els Castells 
d’Amposta, Ulldecona, Sant Joan d’Al-
gars a Batea o el  Castell d’Ascó on s’ha 
intervingut per la recuperació i conso-
lidació d’aquests béns.
Aquestes són només una mostra del 
resultat d’una part de l’extens volum 
d’intervencions arqueològiques que es 
promouen a les comarques de l’Ebre, 
tant per consolidar les estructures 
excavades així com per adequar jaci-
ments ja existents. 
Faltaria fer esment de l’arqueologia 
que es practica sobre l’escenari de la 
Batalla de l’Ebre, que també van tenir 
les seves pròpies jornades, aquestes a 
principis d’octubre, en la seva cinque-
na edició. Juntament amb el Consorci 
Memorial dels Espais de la Batalla de 
l’Ebre (COMEBE), el Departament de 
Cultura col·labora per fer possible la di-
fusió dels treballs arqueològics realit-
zats per promoure eines de protecció i 
conservació d’aquest ric patrimoni. In-
tervencions arqueològiques que mol-
tes vegades vindran motivades per la 
construcció de grans infraestructures 
com els parcs eòlics de la Terra Alta.

L’extens patrimoni arqueològic de les Terres de l’Ebre ens mostra l’evolució del poblament en aquest tram final del riu Ebre, que avarca des de cronologies prehistòriques
 fins a èpoques contemporànies com el conflicte bèl·lic de la Guerra Civil. Gràcies als resultats de les diverses excavacions arqueològiques  s’ha pogut posar en  valor el ric patrimoni arqueològic de la zona que 

encara es conserva. Durant el 2022 s’han realitzat una setantena d’intervencions arqueològiques preventives, d’urgència i de recerca.

Fotos: Servei de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic

Treballs de consolidació al jaciment de Castellot de la Roca Roja de Benifallet. Detall Abric 1 del Conjunt d’Ermites (Ulldecona, Montsià).

Departament de Cultura (Quim Roser)
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Anunci d'informació pública del Projecte d’implantació del pla d’emergències a la presa de Foix, als termes municipals 
de Castellet i la Gornal i Cubelles, i de la llista dels béns i els drets afectats per les obres, clau: LAB.00705/01.P-
AP21-01.

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), mitjançant la Resolució de 9 de novembre de 2022 i en compliment de les 
disposicions vigents, ha acordat l'obertura d'un període d'exposició pública als efectes d'examen, rectificació 
i presentació de reclamacions del Projecte d’implantació del pla d’emergències a la presa de Foix, als termes 
municipals de Castellet i la Gornal i Cubelles, i de la llista dels béns i els drets afectats per les obres, el qual resta a 
disposició del públic durant el termini de trenta dies hàbils, des de l’endemà de la publicació d'aquest anunci en el 
DOGC, en hores d'oficina, a les dependències següents:

Agència Catalana de l'Aigua, carrer Provença, 260, 08008 Barcelona.
Ajuntament de Castellet i la Gornal, Carrer Rosselló, 19-23, 08729 La Gornal.
Ajuntament de Cubelles, Plaça de la Vila, 1, 08880 Cubelles.

També es podrà consultar el projecte a la web de l’ACA a la següent adreça: 

http://aca.gencat.cat/ca/laca/informacio-publica/projectes-dobres-en-informacio-publica/

Dins d'aquest termini, els particulars, les entitats i els organismes afectats per l'execució de les obres projectades 
poden presentar a les dependències indicades els escrits d’al·legacions que considerin pertinents en relació amb 
el traçat, les característiques i l'objecte del projecte, i en qualsevol de les formes que preveu l'article 16.4 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Atès que el projecte que se sotmet a informació pública conté una llista concreta i individualitzada dels béns i els 
drets que són considerats d'expropiació necessària, i d'acord amb el que estableix el paràgraf segon de l'article 
17 de la Llei d'expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954 i altres articles concordants del seu Reglament 
de 26 d'abril de 1957, qualsevol persona interessada o titular de drets reals i interessos econòmics sobre els béns 
afectats també pot, dins el termini establert en aquesta informació pública, formular al·legacions per escrit per tal 
de corregir els possibles errors que s'hagin produït en la confecció de la llista dels béns i els drets afectats, que es 
publica annexa, o oposar-se motivadament a la necessitat d'ocupació, d'acord amb el que estableix la legislació 
vigent.

D'acord amb el previst a l'article 80 de les determinacions normatives del Pla de gestió del Districte de Conca 
Fluvial de Catalunya per al període 2016-2021, aprovat pel Decret 1/2017, de 3 de gener, en relació amb els articles 
26.1., 26.4. del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en 
matèria d'aigües de Catalunya, l'aprovació d'aquest projecte correspon a una obra hidràulica d'interès prioritari de 
la Generalitat que comporta la declaració d'ocupació urgent dels béns i drets afectats.

Identificació del tractament: tramitació de l’aprovació del projecte, expropiacions i gestió del patrimoni.
Responsable del tractament: Àrea d’Execució d’Actuacions i Divisió de Recursos de l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA).
Finalitat: informació pública del projecte, gestió de la seva aprovació, procediment expropiatori que derivi de 
l’aprovació d’aquest projecte i posterior execució de l’obra hidràulica que és competència de l’ACA, incloent les 
possibles actuacions associades d’altres Departaments, organismes o administracions quan se li encomani.
Legitimació: exercici de poders públics.
Destinataris: les dades es comunicaran als destinataris següents: Direcció General del Cadastre del Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques, Registre de la Propietat i Agència Estatal de l'Administració Tributària en el 
cas de petició expressa. Es comunicarà també al Jurat d'Expropiacions de Catalunya i als Jutjats i Tribunals en el cas 
de desacord en la fixació del preu just. També es comunicarà, si escau, a les societats concessionàries beneficiàries 
de l'expropiació. Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per 
la llei o quan ho hagueu consentit prèviament.
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, i 
amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i de garantia dels 
drets digitals, s'informa que en la mesura en la qual els documents d'al·legacions presentats per les diverses parts 
interessades continguin dades de caràcter personal, seran tractats per l'ACA, podent ser cedits a la resta d'òrgans 
de l'Administració Pública amb competència en la matèria amb la finalitat de garantir la consulta dels documents 
esmentats. Qui participi en aquest procés podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, 
portabilitat i limitació de les seves dades, dirigint-se a l'ACA.

Drets de les persones interessades: sol·licitar l'accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o l'oposició 
al tractament.  http://aca.gencat.cat/ca/laca/proteccio-de-dades/drets-de-les-persones-interessades/

Informació addicional: si voleu ampliar aquesta informació consulteu la fitxa descriptiva del tractament que es 
farà de les vostres dades personals:  http://aca.gencat.cat/ca/laca/proteccio-de-dades/registre-dactivitats-de-
tractament/

Barcelona, 30 de novembre de 2022                  
                       
           

    Silvia Esteve Garcia 
           Cap del Departament de Gestió Administrativa 
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REUNIÓ PERIÒDICA 
DE L’ÒRGAN 
EXECUTIU DEL 
PENTA
El subdelegat del Govern a 
Tarragona, Joan Sabaté, com a 
director del Pla d’Emergència 
Nuclear a Tarragona, ha presi-
dit aquest dimecres la reunió 
periòdica de l’Òrgan Executiu 
del PENTA. Ha assistit el cap de 
coordinació i assistència tècnica 
del pla, i telemàticament els 
caps dels grups Radiològic, 
Seguretat Ciutadana i Ordre 
Públic, Seguretat Estratègica, 
Sanitari, Recolzament Logístic, 
Intervenció, i alcaldes repre-
sentants de la zona I d’Ascó i 
Vandellòs. Durant la reunió s’ha 
presentat els nous components 
de l’òrgan executiu, i s’ha 
analitzat els plans d’actuació 
en emergència dels grups 
operatius més l’actualització 
dels plans d’actuació munici-
pals. També s’ha informat dels 
exercicis i simulacres efectuats 
des de l’anterior reunió i s’ha 
tractat sobre el programa 
d’exercicis i simulacres per a 
2023.

AMPOSTA

Els treballs per desplegar e 
Programa de Resiliència Urba-
na a les Terres de l’Ebre s’han 
ampliat a 45 entitats, organit-
zacions i institucions. Impulsat 
pel Departament de Territori i 
ONU-Hàbitat, el programa de 
Nacions Unides per a la millo-
ra dels assentaments urbans, 
la segona sessió de treball ha 
tingut lloc aquest dimecres a 
Amposta. L’elaboració d’un di-
agnòstic de les febleses i les 
oportunitats de les Terres de 
l’Ebre davant de les transfor-
macions econòmiques, terri-
torials i socials és el principal 

Programa de Resiliència 
Urbana de l’ONU

objectiu d’aquesta segona 
fase. La primera fase, inicia-
da al juny, va començar amb 
la recollida d’informació so-
bre la zona amb reunions de 
membres d’ONU-Hàbitat amb 
representants del teixit social, 
econòmic i polític del territori.

Trobar una seixantena 
d’alumnes de 14 i 15 anys 
gairebé en silenci, concen-
trats i decidits a què la feina 
els surti bé és un context poc 
freqüent o gairebé insòlit en 
tallers amb adolescents. 
La sorpresa ha estat majús-
cula per a professors i ar-
tesans quan gairebé el miler 
d’estudiants del programa 
pilot Artesania 360° han res-
post d’aquesta manera. 
La iniciativa vol despertar 
alguna vocació i reivindicar 
l’artesania com a sortida pro-
fessional o, almenys, que va-
lorin els productes artesans 
quan els comprin.
Els tallers han visitat sis po-
blacions de la comarca i 
nou centres educatius i els 
han gaudit prop d’un miler 
d’alumnes. Ara, després de 
les vacances de Nadal, co-
mença la segona fase.
(ACN)

La Direcció General de Protec-
ció Civil del Ministeri de l’Interi-
or ha distribuït 821.850 pastilles 
de iodur potàssic als municipis 
de les àrees nuclears d’Ascó i 
Vandellòs II que formen el PEN-
TA. 
L’assignació de les tauletes de 
profilaxi radiològica s’ha efec-
tuat per substituir les que ca-
ducaven aquest mateix mes de 
desembre. 
La Unitat de Protecció Civil de 
la subdelegació del govern es-
panyol s’ha fet càrrec durant les 
darreres setmanes del reparti-
ment i la recollida de les pasti-
lles existents que seran tracta-
des pels serveis de recollida de 
la mateixa direcció general.
Les noves pastilles caduquen el 
març de 2025.

20.000 
pastilles de 

iodur potàssic 
a les àrees 

nuclears

ASCÓMONTSIÀ
Programa

Oficis a 
Artesania 360°

Segon taller per 
detectar les febleses 
i oportunitats en la 
diagnosi territorial
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Finca de projecte núm.: 08058-001

Polígon: 38

Parcel.la: 44

Titular: Agència Catalana de l'Aigua

Superfície de servitud, en m2: 27

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 

116

Superfície a expropiar, en m2: 10

Naturalesa: Rústica

Terme municipal de Cubelles

Finca de projecte núm.: 08074-001

Polígon: 16

Parcel.la: 21

Titular: FIGUERAS BONJOCH SL

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 

176

Superfície a expropiar, en m2: 143

Naturalesa: Rústica

Finca de projecte núm.: 08074-002

Polígon: 16

Parcel.la: 4

Titular: Jane Ventura, Concepción

Superfície a expropiar, en m2: 218

Naturalesa: Rústica

Finca de projecte núm.: 08074-003

Polígon: 17

Parcel.la: 9

Titular: Pagès Comas, Isidro

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 124

Superfície a expropiar, en m2: 87

Naturalesa: Rústica

Finca de projecte núm.: 08074-004

Polígon: 17

Parcel.la: 26

Titular: Pagès Comas, Isidro

Superfície a expropiar, en m2: 398

Naturalesa: Rústica

Finca de projecte núm.: 08074-005

Polígon: 8

Parcel.la: 65

Titular: PROMOCIONS VILANOVA, SA

Superfície de servitud, en m2: 29

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 

62

Superfície a expropiar, en m2: 10

Naturalesa: Rústica

Finca de projecte núm.: 08074-006

Polígon: -

Parcel.la: -

Titular: Ajuntament de Cubelles i/o Ad-

ministrador de Infraestructuras Ferrovi-

arias, ADIF

Superfície de servitud, en m2: 93

Superfície d'ocupació temporal, en m2: 

50

Superfície a expropiar, en m2: 10

Naturalesa: Rústica

ANNEX
Terme municipal de Castellet i la Gornal
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TERCERA FEDERACIÓ

Rapitenca-Castelldefels diu 12h

PRIMERA CATALANA

Ascó-Molins dissa 17h

SEGONA CATALANA

Dissabte: 

Ulldecona-Aldeana 16h

Ampolla-Móra Nova 16h

La Sénia-Tortosa 17h

Camarles-R Bítem 17.30h

Diumenge: E Escola-Catalònia 19h

Vendrell-J i Maria 18.30h

TERCERA CATALANA: 

Dissabte: 

Masdenverge-Tortosa 15.30h

J i Maria-S Bàrbara 18.30h

Diumenge: Xerta-Rapitenca 12h

Gandesa-Ametlla 16h

La Cava-Godall 16h

Perelló-Benissanet 16h

Amposta-Flix 17h

Roquetenc-Corbera 19h

QUARTA CATALANA

Dissab:  Camarles-Amposta 15.15h

Tivenys-Gandesa 15.30h 

Catalònia-Aldeana  15.45h

J i Maria-la Cava 16h

Pinell-Olimpic B 16h

Diume: Fatarella-S Jaume 15.15h

Ginestar-Alcanar 16h

Ametlla-la Galera ajornat

NO MATEU LA 
LLIGA EBRENCA 

Fa unes setmanes Joan Barru-
fet va dir al plató del pro-
grama Minut 91 que l’actual 
competició a Segona catalana 
“és una lliga que pot guanyar 
l’últim al primer”. Això passa-
va poc quan era de 18 equips. 
Amb el nou sistema a Segona 
el futbol ebrenc ha fet un gir 
de 180 graus. Cada setmana 
derbis, cada setmana emoció i 
al final guanyen els aficionats. 
Després arriba la segona fase 
que és gairebé una Champions 
i només cal veure la tempora-
da passada, que un Amposta 
que era candidat als ascensos 
i que després va jugar play-of 
per evitar el descens, en el 
que les possibilitats de baixar 
eren mínimes, i va acabar 
baixant. Aquesta és la gran-
desa d’aquesta lliga ebrenca, 
que era la gran esperança des 
de fa molts anys que es fes 
i que es va prometre abans 
de les eleccions que seria una 
realitat. Però com les paraules 
se les emporta el vent, des 
de Barcelona es va dir: “Aquí 
mano jo i els ebrencs a pas-
seig”. Piñol va defensar la idea 
i es va discutir a mort en una 
reunió d’alt voltatge. Perquè 
eliminar l’actual competició on 
els clubs estan tan contents? 
La mataran perquè la fede-
ració com sempre ho fa tot al 
revés. Els clubs ebrencs han 
de fer vaga per enfrontar-se 
al poder de Soteras i Piñol ha 
de lluitar per la lliga ebrenca 
actual. Com diria un poeta que 
bonica és la lliga ebrenca i la 
mataran per decret llei.

CELMA

MINUT 91 SEGUEIX 
CREIXENT
Darrer cap de setmana de 
futbol i darrera setmana tam-
bé per a Minut 91, programa 
que alaitza la jornada a Canal 
Terres de l’Ebre. Han passat 3 
mesos de l’inici de temporada 
i les valoracions tornen a ser 
molt positives amb el segui-
ment que tenen els programes, 
tan el del dilluns com el de 
dimarts. 
Gairebé 4 hores de progra-
mació i esta setmana amb 10 
reportatges amb els gols de 
partits dels nostres equips. Un 
altre rècord que deixa el llistó 
ben amunt. 

Voldria avui agrair a tot l’equip 
el seu gran esforç per tirar 
avant este projecte: el canareu 
Quique, el faldut Juan Carlos i 
el més ‘veterà’ Joaquin. Sense 
ells res seria possible, aconse-
guint cada setmana un miracle. 
A realització, Arnau i Miquel, 
membres des de l’ombra de 
l’equip, són claus en el procès. 
Cal destacar enguany la creació 
d’Esports TE, on es poden 
veure els partits integres i els 
programes esportius de Canal 
TE. Un gran pas endavant que 
apuntala el projecte. 

Passats més de 25 anys, Minut 
91 no para de créixer. Els 
resultats gràcies a la vostra 
fidelitat són una garantia per 
seguir. Agrair el suport de la 
família per tota la paciència 
per aguantar tantes hores 
dedicades a la feina, entre el 
Més Ebre i el Minut 91. Gràcies 
a tots, entre tots ho fem possi-
ble. Fins dilluns!.  

MICHEL LA PROPERATERCERA FEDERACIÓ

El partit 
de Canal TE:

 

Gandesa-Ametlla 
diumenge 22h

Minut 91
Dilluns a les 22 h
Dimarts a Esports TE: 20h
Dimarts  a les 22.30 h
Dimecres a Esports TE: 20h

La Rapitenca tancarà l’any 
amb la visita del Castelldefels, 
diumenge (12 h) a la devesa. 
Un partit que s’afronta amb 
necessitat de punts per sortir 
de la cua de la taula. 
El tècnic continuarà sent Gui-
llermo Camarero que, de for-
ma interina, ja va ser-ho en la 
jornada anterior a Peralada. 
El club continua fent gestions 
per incorporar un entrenador 
i la darrera informació és que 
podria ser un mister que en-
trenava a Andalusia i que po-
dria portar un parell de juga-
dors. 
Guillermo, sobre la seua situ-
ació, explicava que “em van 

La Rapitenca rebrà diumenge 
el Castelldefels

proposar de si podia ajudar, 
agafant l’equip en un principi 
per uns dies o unes setmanes 
fins que arribe l’entrenador 
que s’esta buscant. Ho vaig ac-
ceptar i mentrestant estic tre-
ballant estos dies que són una 
transició, intentant, juntament 
amb els jugadors, poder reac-
cionar i sumar un resultat posi-
tiu en el proper partit que, com 
tots, serà molt complicat”. 
La Rapitenca ha donat dos bai-
xes, és el cas de Guillem Fa-
bregas i Guillem Martínez. 
Cal entendre que d’esta forma 
es dona cabuda pressupostària 
als jugadors que puguin arri-
bar.

El programa Minut 91 dels dimarts, a Canal Terres de l’Ebre, co-
mençarà, a partir d’ara, a les 22.30h. Les repeticions ja seran a 
Esports TE. 

Minut 91, dimarts a les 22.30 hores

Una de les baixes de la Rapi-
tenca, d’esta setmana, ha estat 
la de Guillem Martínez, da-
vanter que va incorporar-se 
esta temporada procedent del 
Valls, i que ara ha fitxat amb el 
Remolins-Bítem. 
Guillem ha tingut diverses pro-
postes, d’equips de Segona, i 

Guillem Martínez fitxa amb 
el Remolins Bítem

s’ha decidit pel club de Bítem 
que fa un esforç pressupostari 
per incorporar-lo. El R-Bítem 
va tenir fa unes setmanes la 
baixa de Jordi López. 
Diumenge passat va debutar 
Miki Franch i demà pot fer-ho 
Guillem Martínez, al camp del 
Camarles.

L’Ascó rebrà demà el Molins en 
un partit amb doble valor de 
punts perquè s’enfronten els 
dos cuers del grup. L’Ascó té 3 
punts i el seu proper rival, 2. La 
victòria és urgent per poder te-
nir un impuls. 
El partit està previst que ja es 
dispute al camp de gespa hibri-
da de l’estadi. 
L’Ascó encara tindrà les baixes 

Ascó-Molins, partit 
de sis punts

de Marc Blanc, Gerard Roigé, 
Juan Sanchez i hi ha dubte amb 
Albert Roca. Recuperar a Fer-
ran Meseguer que no va poder 
jugar a Viladecans. L’Ascó, que, 
tot i perdre, va competir força 
bé al camp del Viladecans, en 
l’anterior partit de lliga, confia 
en poder prpgressar sumant el 
primer triomf de la temporada, 
demà dissabte (17h)
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L’EQUIP RECUPERA 
LA DINÀMICA 
GUANYADORA, 
CONTRA EL 
RIUDOMS (2-0)
El Jesús i Maria va guanyar 
després de cinc jornades sense 
fer-ho. Es va imposar contra el 
Riudoms. El partit va començar 
molt bé quan al minut 1 Roger, 
aprofitant una pentinada de 
Robert, va establir l’’1-0. Però 
tot es complicava al minut 15 
quan el local Humbert va ser 
expulsat. Decisió que els locals 
van considerar rigorosa. Amb 
l’1-0, els roigiblancs van haver 
de defensar-se i van fer-ho amb 
encert, tenint a més les ocasions 
més clares fins al descans, per 
haver fet el 2-0.
A la represa, el Jesús i Maria va 
saber contrarestar els intents 
del Riudoms. El marcador estava 
ajustat però els locals no van 
passar excessives angoixes, tot i 
que l’1-0 era un resultat que pro-
piciava patir i més amb 10 tants 
minuts. Ja en afegit, un penal 
sobre Robert va comportar el 
2-0, transformat per Jordi Borràs. 
Lluís Fornés, tècnic del Jesús i 
Maria, destacava  que “l’equip 
va saber sofrir i va fer un gran 
treball defensiu, creant també 
ocasions per ampliar el marcador. 
Al final va arribar la sentència 
d’un triomf que va ser molt 
treballat i que ens anirà força bé 
per la confiança”.

UD JESÚS I 
MARIA

GILABERT 
LIDERA EL 
TRIOMF 
SENIENC AL 
CAMP D’UN 
CATALÒNIA 
MINVAT PER LES 
BAIXES (0-4)
El Catalònia, plagat de baixes, 
va perdre a casa davant de la 

Sénia, equip que va ser superior 
(0-4). 
A Pau Alegria, mister del Cata-
lònia, tot i les dificultats per les 
baixes, no li va agradar l’actitud: 
“és cert que vam tenir moltes 
baixes, que abans de comen-
çar el partit es van ampliar, i que 
vam haver d’utilitzar jugadors 
del filial i del juvenil. Però amb 
això no li vull traure cap mèrit 
a la Sénia, que va guanyar me-
rescudament. Cal dir que es pot 
perdre però no d’esta forma. En 

este sentit hem de fer autocrí-
tica, començant per mi, i veu-
re que al futbol s’ha de jugar 
amb intensitat i s’ha de córrer 
i això no vam fer-ho dissabte. 
Toca passar pàgina i pensar en 
acabar l’any amb millors sen-
sacions en el proper partit”. 
Adrian Gonçalves, mister de 
la Sénia: “sabíem que seria un 
partit molt competit. El rival 
va tenir baixes però està ha-
bituat a jugar en el seu camp. 
Vam haver de fer un gran tre-

ball, jugant ben posats. Amb 
un gran gol de Carlos ens 
vam posar per davant. A la re-
presa vam seguir ben posats, 
molt intensos en les segones 
jugades i vam tenir eficàcia, 
amb els gols de Carlos. Ivan, 
de falta, va sentenciar. Penso 
que ja portem setmanes que 
estem treballant bé i ens feia 
falta un bon resultat en el camí 
per sumar el màxim nombre 
de punts en les jornades que 
manquen de la primera fase”.

SEGONA CATALANA
El líder Aldeana goleja a 
l’Ampolla (6-0)
El líder Aldeana va golejar l’Am-
polla i va fer un cop d’autoritat 
en una jornada en què tenia 
més adversitats amb més baixes. 
L’Ampolla, amb l’1-0, va sortir del 
partit, amb massa escletxes que 
el rival va aprofitar. Un accident 
pels ampolleros del que hauran 
de refer-se. La derrota va ser do-
lorosa. Al descans el resultat ja 
fou de 5-0. 
Ferran Simó, mister de l’Alde-
ana: “va sortir tot molt bé, vam 
plantejar un sistema diferent 
per contrarestar el joc del rival. 
A més, vam estar molt encer-
tats en la culminació, sent molt 
intensos en els duels. L’equip, 
davant de les dificultats, es rege-
nera. Seguim. I quan recuperem 
gent podrem ser encara més 
competitius. Molt satisfet del  
grup humà que tenim”. 

El de diumenge va ser el darrer 
partit amb la gespa actual per-
què ja han començat les obres 
per instal.lar la nova.  Per tot ple-
gat, molta il.lusió a l’Aldea.
D’altra banda, el club aldeà ha 
volgut aclarir que en cap mo-
ment ha contactat amb Rovira 
(Rapitenca) per poder-lo fixar.
Mario Javaloyes, mister de l’Am-
polla: “ells van estar molt bé, i 
natros vam fer el pitjor partit, 
sobre tot la pitjor primera meitat. 
Ells ens van sorprendre, a nivell 
de sistema, i van estar més po-
sats en els duels i en general amb 
tot. Natros no vam ser capaços 
de reaccionar i d’igualar la inten-
sitat. A més, vam fer concessions 
que el rival va saber aprofitar. I 
ens va superar en tots els aspec-
tes”. El partit Ampolla-Ebre es 
jugarà el dia 22 (20.30h) 

R Bítem-Ulldecona, empat 
que no va satisfer (1-1)
R Bítem i Ulldecona van empatar 
(1-1). Un empat que no satisfà a 
cap dels dos equips. Els locals 
perquè necessiten sumar de tres 
per tenir més punts. A l’Ulldeco-
na perquè buscava revertir la si-
tuació, després de dos derrotes. 
En tot cas, als locals els serveix 
de punt d’inflexió per tornar a 
puntuar, després de jornades 
sense fer-ho.
Subi, mister del R Bítem: “vam 
fer un plantejament diferent, per 
tancar millor darrera i, tot i que 
l’Ulldecona va començar millor, 
avançant-se en el marcador, na-
tros vam reaccionar i del minut 
25 al 40 de la primera meitat 
vam estar força bé, empatant 
i  jugant més a camp contrari, 
generant alguna ocasió més. A 
la represa, ells van tornar a tenir 
més domini i van gaudir d’una 

ocasió clara en botes de Calla-
risa. Natros vam crear-ne una 
amb un tret d’Emili i amb una 
rematada de Juanjo que va po-
der ser el 2-1. Selu va evitar-ho. 
Penso que l’empat fou just”, Miki 
Franc va debutar amb els de Bí-
tem. 
Gerard Capera, tècnic de l’Ull-
decona: “estem ara en esta di-
nàmica. Al primer tram de la 
competició ens entrava gairebé 
tot i ara, tot i tenir ocasions, ens 
costa més. L’equip va començar 
bé, dominant el joc i fent el 0-1, 
amb rematada de Dani. Després, 
fins el descans, vam perdre el 
control del joc i ells van empa-
tar. A la represa vam recuperar 
el domini i vam generar diverses 
situacions. Però no vam mar-
car i ells al final van tenir la seua 
oportunitat per establir el 2-1”. 

El Tortosa va decidir a la represa, 
contra el Camarles (3-0)
El Tortosa va encarrilar el triomf 
al segon temps davant d’un Ca-
marles que va posar-li moltes 
dificultats. A la represa, els gols 
de Rafa, d’Ibra i de Pau Mira-
lles, de tisora, van certificar la 
victòria. Jordi Fabregat, tècnic 
del Tortosa: “a la primera mei-
tat ens va costar molt perquè 
el Camarles va estar molt ben 
ubicat i va generar ocasions, a 
més d’un penal no xiulat Ells van 
tenir fases de domini del joc i a 
natros ens van crear dificultats, 
guanyant les segones jugades. 
Natros no vam poder fer un joc 
fluid. A la represa ja vam sortir 
amb més convicció. L’1-0 ens 
va donar més seguretat. I el 2-0 
i acte seguit el tercer gol ja van 
sentenciar, una victòria que va 

ser més costosa del que el re-
sultat va indicardavant d’un ri-
val molt potent ofensivament. 
Va ser un triomf que et fa créi-
xer”. Carlos Gilabert, tècnic del 
Camarles: “estic molt content 
de l’equip. Va fer una primera 
part molt completa, controlant 
el partit davant d’un rival que li 
posa molta velocitat al joc. Pen-
so que el partit del Camarles al 
primer temps va ser de notable. 
A la represa, ens van fer l’1-0 
però, tot i això, no li vam perdre 
la cara al partit, fins al 70 quan 
va arribar el 2-0 i, poc després, 
el 3-0. Tot i el resultat, estem 
satisfets del partit davant d’un 
rival que té capacitat ofensiva i 
que va saber determinar el par-
tit”.

L’Ebre Escola fa un pas 
avant, a Móra la Nova (0-2)
L’Ebre Escola, amb gols de Po-
vero. va guanyar a Móra la Nova 
i es consolida a les primeres 
places, amb un partit menys. 
Ambròs Segura, mister del Móra 
la Nova: “a la primera meitat 
vam buscar reduir espais, de-
fensant en un bloc mig-baix per 
intentar sorprendre amb alguna 
transició. Ells van tenir més pi-
lota però tampoc van generar 
massa ocasions, recordo una 
de Buera i una nostra d’Agustí. 
A la represa vam intentar seguir 
en la mateixa dinàmica fins que 
és donés alguna situació per a 
canviar l’estructura. Amb el 0-1, 
vam haver de fer el canvi i vam 
estar millor, generant nombro-
ses arribades clares que no vam 
concretar. Crec que el futbol no 
va ser just amb nosaltres, te-
nint les possibilitats per empa-
tar Vam acusar les indecisions 

que ens van penalitzar amb el 
penal i el 02 que ja al final va 
decidir. Mereixiem més”. Balart, 
de l’Ebre E: “primera part molt 
completa, contra un rival dels 
que més bon tracte té de pilo-
ta. Va ser la primera part millor 
que hem fet fins ara, llàstima no 
tenir premi amb el gol, tot i dis-
posar d’ocasions. A la represa, 
aviat, ens vam posar amb el 0-1, 
de penal. Ells van fer uns canvis 
que a natros ens van comportar 
descontrol. Però vam saber pa-
tir. Ells van tenir diverses situa-
cions clares, malgrat que rema-
tades no van fer-ne. En tot cas, 
vam sofrir molt, encara que vam 
disposar de contres. Vam pa-
tir fins que Povero va marcar el 
0-2. Content de l’equip pel pas 
avant que va fer en tots els sen-
tits, sabent patir. Va ser un tri-
omf molt important i treballat”. 

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

22
29
34
19
16
19
19
17
16
6

8
14
17
9
22
18
27
22
32
28

27
24
23
23
19
14
14
13
6
3

6b. 12a jorn         GF       GC     PNTS

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

29
23
21
20
19
17
18
9
15
20

9
12
19
25
24
17
19
22
19
25

32
22
19
18
17
17
13
11
10
10

6 a. 12a jorn        GF       GC     PNTS
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GANDESA, 3
XERTA, 0

3A CATALANA

Ivan Romeu, mister del líider 
Gandesa: “estàvem mentalitzats 
que seria un partit complicat, 
contra un rival que està fent un 
bon inici de temporada. I d’en-
trada així va ser. El Xerta va ser un 
rival ordenat amb les idees clares, 
amb el bloc molt junt. Natros 
vam tenir un punt de paciència 
que va fer que anéssim agafant el 
domini del joc. I així vam gene-
rar diverses ocasions a la primera 
meitat. Arran d’una bona acció 
d’Andreu, va venir l’1-0. A la re-
presa el Xerta va poder acusar 
l’esforç del primer temps i natros 
vam anar trobant més situacions, 
amb més domini i presència, fent 
el 2-0 i el 3-0 amb altres opcions 
com un penal que no vam trans-
formar. Contents per la imatge, i 
una nova jornada amb la porteria 
a zero”. Des del FC Xerta consi-
deraven que “visitàvem  possible-
ment el camp més complicat de 
la categoria. Actual líder i equip 
amb molt bona dinàmica. Vam 
sortir ben ficats al camp inten-
tar reduir els nombrosos punts 
forts del rival sense renunciar a la 
nostra personalitat. Poc a poc el 
Gandesa anava imposant el seu 
joc, però vam aconseguir defen-
sar-nos força bé. No obstant, en 
una jugada desafortunada vam 
concedir el primer gol en  pròpia 
porta, de rebot. El gol el contra 
no ens va fer defallir i abans de la 
mitja part vam tenir minuts molt 
bons de joc posant en dificultats 
al líder. Al segon temps el rival ho 
va seguir intentant amb insistèn-
cia, posant sobre el terreny de 
joc homes de refresc de molta 
qualitat. Poc a poc el Gandesa va 
anar imposant-se cada cop més 
i en el terç final del partit va aca-
bar desnivellant el marcador de 
forma clara. Vam jugar contra un 
gran equip amb molts jugadors 
de categoria superior. Orgullosos 
del treball i del sacrifici de tot el 
grup”. Tercera derrota del Xerta, 
les 3 contra equips capdavanters, 
Gandesa, Amposta i La Cava.

SANTA BÀRBARA, 1
ROQUETENC, 1
Jefrey, mister del Santa Bàr-
bara: “un partit molt complicat  
contra un rival que va ser molt 
competitiu i que té ofici. Ens 
va costar molt generar. Vam 
aconseguir marcar a la represa, 
amb el gol d’Adrià; vam treba-
llar per conservar l’avantatge 
però, se’ns va escapar la victò-
ria al 94 amb el gol del Roque-
tenc, que va venir arran d’un 
malentès nostre. Segurament 
l’empat va poder ser just, però 

GODALL, 1
AMPOSTA, 3
Juanjo Agustin, del Godall: “par-
tit que va ser com havíem plan-
tejat, davant d’un Amposta que 
no està habituat al camp nostre 
però que compta amb individu-
alitats amb molta qualitat que 
van ser determinants, marcant 
els gols. L’Amposta ha de lluitar 
per pujar categoria, i per natros 
el nostre objectiu és buscar su-
mar el màxim nombre de punts, 
sabent les nostres possibilitats. 
Vam treballar bé, i estic satisfet 
de l’actitud. L’Amposta va ser 
superior i res a dir, ja pensar en 
el proper partit, tenint clar que 
este no era de la nostra lliga”. 
Juanjo Serrano, de l’Amposta: 
“visitàvem un rival complicat de 
superar al seu camp, que lluita 
molt i amb un terreny tou un xic 
irregular per les pluges del ma-
teix dia. Però ens vam adaptar i 
vam fer un partit complet, tenint 
moltes ocasions, podent decidir 
a la primera meitat. Després, a 
la represa, vam fer el 0-2 però 
no vam decidir i vam patir amb 
l’1-2 fins que va arribar el tercer 
gol. Victòria merescuda, gene-
rant moltes oportunitats i estant 
ferms en defensa”. Becerra (2) i 
Cristo van marcar. Zaragoza va 
fer, de penal, el gol local.  

descans. A la represa el partit va 
estar més igualat; natros vam fer 
uns retocs que ens van anar bé 
en l’aspecte defensiu. Cap equip 
va tenir el domini del joc i van ha-
ver poques opcions. Natros amb 
els minuts ens van fer forts en 
defensa, buscant alguna contra 
per poder aprofitar espais perquè 
ells van haver d’obrir-se perquè 
necessitaven guanyar. I vam tenir 
la nostra opció amb un pal.Penso 
que l’empat, en línies generals, 
va ser just”.  Jordi Roca, mister 
de la Cava: “ens va costar entrar 
en el partit en els primers 10 mi-
nuts, però després penso que a 
la primera meitat vam ser supe-
riors tenint opcions clares per a 
poder decidir abans del descans. 
No vam marcar i amb els minuts 
a la represa va entrar la precipita-
ció i no es va poder  marcar, tot 
i generar altres possibilitats. Hem 
de seguir. Hem perdut uns punts 
en les darreres jornades que són 
importants però tot els equips te-
nim els nostres moments i ara a 
natros ens costa i només queda 
continuar treballant per revertir la 
dinàmica”. En els darrers minuts, 
una xilena del local Lorenzo va 
ocasionar una lesió al visitant Ma-
dero que té afectat el tabic nasal. 
Van haver uns minuts de nervis 
en què el partit va estar aturat. El 
defensa cavero està a l’espera de 
que li baixe la inflamació perquè 
els especialistes decideixen si 
l’han d’operar. Des d’aquí, suport 
i que es pugui recuperar aviat.

sap greu perquè  va arribar ja 
en afegit” . David Garcia, del 
Roquetenc: “sabíem que visi-
tàvem un equip difícil que està 
en una bona línia de resultats. 
La primera meitat fou igualada, 
pot ser natros vam posar una 
marxa més, tenint una oca-
sió que va evitar Centelles. A 
la represa, potser quan natros 
millor estàvem, un malentès 
nostre va suposar l’1-0.  Vam 
seguir, arriscant una mica més. 
Vam acumular gent dalt i en 
temps afegit vam empatar. 
L’empat va ser just, en un partit 
en el que hagués pogut passar 
de tot”.

TORTOSA B, 0
LA CAVA, 0
Òscar Rumense, tècnic del Tor-
tosa B: “la valoració del partit fou 
positiva tenint en compte que ens 
vam enfrontar a un dels millors 
equips de la categoria, fet per a 
pujar, amb màximes aspiracions. 
Natros necessitàvem recuperar 
sensacions positives després del 
partit anterior. A la primera meitat, 
la Cava va dominar i va tenir oca-
sions, fent un travesser. I Arnau 
va estar força encertat i va evitar 
el gol amb diverses intervenci-
ons. Potser ells pel primer temps 
mereixien algo més que el 0-0 al 

CORBERA, 0
RAPITENCA B, 5
Ruben Viudez, mister del Corbe-
ra: “el resultat ho diu tot, seguim 
amb la mala dinàmica i arrosse-
gant baixes com la de Kike, Ar-
nau Cugat i Andreu que es noten 
molt ofensivament. És veritat 
que l’equip va estar mes intens 
però quan arribem dalt no tení-
em l’home referència. Em quedo 
amb la reacció després de rebre 
el 0-1 però no va ser prou i a par-
tir del minut 65, quan millor es-
tàvem,  en una errada defensiva, 
vam encaixar el 0-2 i la moral es 
va perdre i el rival ho va aprofitar 
per fer els altres gols fins el 0-5 
definitiu”. Des de la UE Rapitenca: 
“ens vam avançar aviat, amb gol 
de Chimeno, i això ens va donar 
seguretat, portant la iniciativa en 
el joc i tenint possibilitats per en-
carrilar el partit. El Corbera amb 
el 0-1 encara va estar posat però 
avançada la represa, en pocs mi-
nuts, van arribar 3 gols que van 
decidir la confrontació. Destacar 
que, per les baixes, 5 juvenils van 
entrar a la convocatòria. Un dels 
juvenils és el fill de Saül que va 
jugar amb el seu pare”. Chimeno 

BENISSANET, 0
MASDENVERGE, 3
Ramon Grau, tècnic del Benis-
sanet: “vam entrar malament 
al partit, ells van ser domina-
dors a la primera meitat, tenint 
ocasions clares. En esta dinà-
mica es va arribar al descans. 
El Masdenverge es mereixia 
marcar al primer temps. Natros 
vam tenir una falta que va ti-
rar Richi que va anar d’un pal 
a l’altre. A la represa, ells van 
seguir sent dominadors i van 
generar noves ocasions amb 
un penal que Ferran va aturar. 
Amb el 0-1 ens vam abocar i 
ells a la contra van sentenciar 
amb el 0-2 i després amb el 
0-3. Victòria merescuda del 
Masdenverge”.
Cristian, del Masdenverge: 
“vam començar ben posats, 
adaptant-nos al camp i sent 
intensos. Vam dominar, ex-
cepte els 20 primers minuts, 
la resta de partit. Vam gaudir, a 
més, d’ocasions clares. Ells van 
tenir una ocasió amb un tret de 
falta que va anar al pal. A banda 
d’això, vam contrarrestar bé les 
accions a pilota aturada. A la 
represa vam seguir ben ubicats 
i vam tornar a tenir opcions, 
amb un penal fallat. Al final, 
sobre el 70, vam aconseguir el 
0-1 que va ser merescut. Vam 
continuar, amb espais, i vam 
marcar el 0-2 i després el 0-3. 
Molt satisfet pel domini i, tot 
i no encertar en les ocasions, 
l’equip no va baixar els braços”. 

FLIX, 3
J I MARIA B, 0

Des de Jesús i Maria: “va ser un 
resultat molt inflat. La primera 
fou oberta i també molt igualada. 
A la segona meitat, als  15 minuts, 
ens van fer l’1-0. Posteriorment, 
vam reaccionar i vam tenir opci-
ons per empatar. Ells també a la 
contra. Al 85 vam decidir avançar 
línies, i Albert va passar a jugar 
davant. Amine va ser baixa i Je-
roni es va lesionar i vam buscar 
tenir més presència. Es va inten-
tar però al final en una contra ens 
van fer el 2-0 i, posteriorment, 
de penal, ens van marcar el 3-0. 
Contents de l’actitud, tot i el re-
sultat final. Amb la implicació de 
tots, com fins ara, tirarem avant”.

va fer un hat tric. Saul i Òscar van 
marcar els altres gols.  AMETLLA, 3

PERELLÓ, 0
Xavi Subirats, de l’Ametlla: “el 
partit va estar controlat des del 
principi fins al final. Ens vam 
avançar arran d’un bona juga-
da col.lectiva i bona culminació 
d’Ivan Vidal. Vam tenir altres op-
cions com un gol anul.lat per un 
fora de joc que no era. Al des-
cans es va arribar amb l’1-0. A 
la represa, Ivan va marcar el 2-0 
que ja va encarrilar la confron-
tació. L’equip va generar mol-
tes ocasions, marcant el 3-0 
Ivan amb un golàs per l’escai-
re. Es van poder fer altres gols i 
cal destacar el seu porter. Molt 
content de l’actitud de l’equip, 
anem ajustant posicions a la part 
alta de la taula. Este és l’objec-
tiu. Hem de seguir així per lluitar 
per alguna cosa a la segona vol-
ta”. David Cuellar debutava a la 
banqueta del Perelló. Del partit, 
el tècnic va dir que “va ser bas-
tant igualat, sobre tot a la prime-
ra meitat. Natros vam tenir dos 
o tres arribades importants en 
les que vam poder marcar. Ells 
van tenir la fortuna en una acció 
en què Flox es va lesionar i van 
acabar marcant l’1-0. Penso que 
va haver molta igualtat al primer 
temps i que vam poder empatar 
també en alguna de les nostres 
aproximacions. A la represa, és 
cert que vam sortir malament i 
ells disposen d’un jugador deter-
minant, Ivan. En esta categoria 
marcarà 25 gols. I ell va marcar 
gols de tots els colors i va decidir. 
Amb el 3-0 el partit es va tornar a 
equilibrar, sent bastant disputat i 
bonic per a veure. Hem de seguir 
treballant i millorant per a poder 
sortir d’allà baix”. 

Rius va debutar en esta nova eta-
pa com a tècnic interí a la ban-
queta flixanca. Del partit deia que 
“un Flix de circumstàncies entre 
lesions i sancions va disputar 
un partit atípic a porta tancada. 
L’equip va anar de menys a més, 
en una primera meitat en què 
vam estar un xic espessos, tot i 
tenir ocasions que no van trans-
formar-se. A la represa, es va 
posar una marxa més, amb més 
profunditat, gaudint de més oca-
sions, mantenint al J i Maria lluny 
de la porteria local. Es va fer l’1-
0 i al final va arribar la sentència 
amb dos gols més però penso 
que el resultat no reflecteix el 
que va passar el partit. La victòria 
va ser molt treballada i merescu-
da, però vam patir més del que 
va indicar el marcador. El més 
important és que l’equip va estar 
sòlid i solidari en els esforços”.  
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I ELLA VA DIR SÍ

EQUIP DE LA JORNADA

· Miki Torondel, quan tingui la 
baixa, apunta a ser el nou fit-
xatge del Tortosa. Va militar 
a l’Amposta, Roquetenc i ara 
està al Cambrils Unió.
· Ho va dir Michel fa unes set-
manes en una editorial, si els 
àrbitres haguessin d’aplicar la 
normativa ‘insults zero’ no es 
podria acabar ni un partit. Ara 
s’entra en una tendència com-
plicada. Dissabte una altra sus-
pensió, a la Galera, quan no va 
passar res tan greu, a banda de 
la disconformitat d’aficionats 
locals. Als camps on 20.000 
aficionats es dirigeixen als àr-
bitres, què s’ha de fer?.I amb 
això que quede clar que tots 
estem d’acord en què en cap 
àmbit han d’haver insults.
· A l’exmister de l’Ascó, Josep 
Ferré “Coco”, el van trucar di-
lluns per agafar la selecció de 
Filipines, només per dos mesos 
per a un torneig al sud-est Asi-
àtic. Dimecres va agafar l’avió. 
Divendres em va dir: “Joaquin 
estic a Filipines i necessiten un 

cap de premsa, vols venir?”
· La Rapitenca mai havia fet tants 
càstings. No hi ha entrenadors o 
estan en procés d’exposició?. En 
les últimes 13 temporades a la 
Rapitemca, els millors ràtios són 
de Teixidó i de Ramon Sancho.  
Teixidó 4 campanyes, en dues 
etapes en 13 anys, i dos ascen-
sos. Ramon, un ascens i un ter-
cer lloc a 1 catalana.
· El nou mister de la Rapitenca 
no serà ni Guardiola (que va vi-
sitar la Devesa com a mister del 
Barça B al seu dia) ni Luis Enrque 
que va debutar com  entrenador 
del Barça a la Devesa en partit 
de Copa Catalunya. El nou mis-
ter està gairebé triat, no serà de 
catalunya i potser porti dos ju-
gadors top. El diumenge potser 
estarà a la Devesa com a espec-
tador.
· És l’entrenador més longeu 14 
anys entrenant sense parar. Un 
rècord per a un mister ebrenc i 
al futbol ebrenc. Sembla a Rafa 
Benitez. És Jordi Roca, ha estat a 
Corbera, Santa Bàrbara, Olimpic i 
ara La Cava. Mai no li falta equip i 
no té representant.

TOP SECRET
· El Tortosa és el millor equip en 

les últimes 5 jornades, i amb 20 

els gols a favor i 5 en contra. Fa-

bregat ja toca el piano i Baltasar 

Capera la trompeta.

· Per pujar, el mister de l’Am-

posta Juanjo Serrano ho té molt 

clar, surt amb tota l’artilleria, 

Quim, Ferreres, Nico i Becerra.

· Fitxatge amortitzat de l’Amet-

lla, Ivan Vidal en 3 jornades s’ha 

col·locat com a segon goleja-

dor de l’equip. Dissabte va fer 3 

gols.  tres gols. Aquest davan-

ter en un any ha militat en tres 

equips Rapitenca, Jesús i Maria, 

i ara l’Ametlla. Compte, aquest 

equip va de debò per a la sego-

na plaça.

· A falta d’un killer, 15 guerrers, al 

Jesús i la Maria 15 jugadors han 

marcat aquesta temporada. Al 

seu camp segueixen invictes.

· Chimeno, la passada tempo-

rada va marcar 15 gols. Aquesta 

ja en porta 13. Cada any és més 

competitiu i només té 44 anys. · 
El filial de la Rapitenca va acabar 

el partit amb 4 juvenils i un cinquè 

que no jugar.

· Jornada en la que en molts partits 

els porters van ser els destacats. 

Arnau fou un malson per a la Cava. 

· A la quarta catalana cada cop es 

juguen més partits els dissabte; 

aquesta setmana, rècord guines: 

dissabte s’havien jugat tots els par-

tits.

· Corren bons temps a Tivenys, 

compleixen els cent anys i aquesta 

setmana van jugar 9 jugadors del 

poble com a titulars i en plantilla 

n’hi ha 14. És l’equip més veterà a 

la categoria.

·  Ser o no ser, La Sénia per poder 

salvar-se necessitava la victòria a 

Jesús; tres gols va fer-los Carlos 

Gilbert. Tres hores abans del par-

tit li vaig enviar aquest missatge: 

“marcaràs dos gols”. En va fer 3.

· Tres nous jugadors a Ascó, 

Hamza, Lluc i Sidi militaven a 

Lleida, Alcarràs i Alpicat, hi hau-

ran més altes.

· J Antoni Rius va estar tres tem-

porades al Flix (2014/2017). El 

van tornar a trucar davant l’ab-

sència d’Albert Saltor per estar 

de baixa. Els darrers anys es 

dedica a la marató. 3h 11’ és la  

seva millor marca. Recordo en 

la seva època de mister que era 

dels equips amb menys targe-

tes. El seu fill juga a l’Artesa de 

Segre líder de segona catalana i 

va tenir una oferta de l’Ascó.

· A Camarles estan molestos 

perquè diuen que no se’ls va 

xiular dos penals a favor en el 

primer temps, amb el 0-0, diu-

menge al camp del Tortosa.

· El Roquetenc ha jugat 9 par-

tits seguits fora. Fa 5 jornades 

que no perd. Diumenge torna 

a casa. El partit és a les 19 ho-

res perquè a les 16 és la final del 

mundial.  

ENTRENADOR DE LA JORNADA: SERRANO (AMPOSTA)

LA PORTADA DE LA SETMANA
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GRANS ROQUERS DEL FUTBOL EBRENC (1)

Rius (La Fatarella) Jordi Pellicer (Ginestar) Magí (Ginestar) Jordi Vicente (Tivenys) Fletxa (la Cava B)

El més bonic a la vida és l’amor i 
barrejar-lo amb futbol, millor. Juanjo 
Magrinyà, jugador de l’Amposta, B li 
va fer una sorpresa a Paula, la seua 
parella, abans del partit de dissabte. 

Quan l’equip s’anava a fer la foto,  
Juanjo va demanar la presència de 
Paula al camp per portar el nadó 

que acaben de tenir, per poder sortir 
a la foto. Llavors va aprofitar el 

moment per dirigir-se  a Paula. Es va 
agenollar i li va demanar matrimoni. 
“Ella va dir sí”. Em recorda aquella 
pel·lícula muda del 1927 “Por fins se 
casa Zamora”, protagonitzada pel 

mític porter del Barça.

LA FRASE: CHIMENO
 “MAI EM RENDEIXO, NI L’EDAT NI LES 

LESIONS, SÓC GUANYADOR,
 LLUITADOR I COMPETITIU”

LA JORNADA

MAIKEL
(Roquetenc)

JUANJO ROVIRA
(R Bítem)

ARNAU ESTEBAN
(Tortosa B)

CARLOS GARCIA
(Flix)

MANOLO PUIG
(Aldeana)

SALVA
(J i Maria)

SOUFIANE
(Gandesa)

XAVI
(Masdenverge) 

IVAN VIDAL
(Ametlla) 

CHIMENO
(Rapitenca B)

LACHEN
(Ebre Escola)

CRISTO
(Amposta) 

CARLOS GILABERT
(La Sénia)
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GANDESA B, 6
OLIMPIC, 3

4A CATALANA

Sergi Vidal, del Gandesa B: “vam 
començar el partit molt bé, amb 
control de pilota. Però ells a la 
contra es van avançar. El gol ens 
va afectar tot i que vam empa-
tar. No vam estar massa ben col.
locats al primer tempr i ells ens 
van marcar l’1-2. El partit es va 
descontrolar i, malgrat que vam 
empatar, ells van fer el 2-3. A la 
represa vam rectificar i vam em-
patar aviat. Ja vam tenir més cal-
ma i van anar arribant els gols. El 
4-3 fou important perquè ens 
va donar seguretat i al final vam 
guanyar 6-3. Content de la re-
acció de la segona meitat”. Des 
de l’Olímpic, “la primera meitat 
va ser molt igualada en la que 
els dos equips vam tenir ocasi-
ons a més dels gols. Vam arribar 
al descans amb el 2-3. Vam fer 
una bona feina, buscant les es-
quenes de la defensa local. A la 
represa el Gandesa es va abocar 
i natros potser físicament vam 
baixar. Malgrat això vam tenir al-
gunes opcions més. L’equip, tot 
i la derrota i de rebre els gols a la 
represa, va competir contra un 
dels rivals que, juntament amb 
el Pinell, lluitarà per l’ascens. Tot 
i la derrota, vam fer coses bé i 
hem de millorar en les errades 
puntuals que ens penalitzen i 
ens costen punts”.

S JAUME, 3
GINESTAR, 5
Anton, tècnic del S Jaume: “va 
ser un partit molt disputat en el 
que natros sempre vam anar a 
remolc. Ja aviat, d’un atac nos-
tre, ens van agafar desprotegits i  
a la contra ens van marcar. Però 
no vam perdre la cara al partit. A 
la represa, amb l’1-1, als cinc mi-
nuts, ens van marcar l’1-2. Vam 
reaccionar i vam empatar. Sobre 
el minut 70 ens van fer el 2-3 i 
després el 2-4. Semblava que ja 
no podríem tornar a reaccio-
nar però vam aconseguir el 3-4 
i ens vam abocar per Empatar. 
Però ens van agafar i ja ens van 
marcar el 3-5. Partit disputat 
amb tensió sana. L’equip es va 
deixar la pell. El partit va anar bé 
però va penalitzar anar a remolc 
i no vam poder obtenir un mi-
llor resultat. Seguirem amb pa-
ciència, insistint en la línia que 
portem”. Des de Ginestar: “vam 
fer un bon partit. Gimeno va fer 
el 0-1. En una contra ens van 
empatar. A la represa, vam sortir 
molt bé i Magí va marcar l’1-2 
i, de falta, l’1-3. El partit estava 
descontrolat. El S Jaume va fer 
el 2-3. Sergi va fer el 2-4. Al 90 
ens van fer el 3-4 i al final Pinxo 

FATARELLA, 6
AMETLLA B, 1
Xavi Solé, tècnic de la Fatarella: 
“vam sortir amb la intensitat ade-
quada des de l’inici. Fruit d’això, 
al minut 10 Rafik va fer l’1-0 amb 
un tret des de fora de l’àrea. Al 
28 el capità Jordi va establir el 
2-0, en una jugada dins de l’àrea. 
Un minut després el nostre ‘ki-
ller’ Perevandosky va fer el 3-0. 
Abans des del descans amb un 
tret des de fora de l’àrea, l’Amet-
lla va marcar el 3-1. Però vam re-
accionar i Aitor va marcar el 4-1. 
A la represa, vam fer canvis i a 
l’inici el nostre Ansu Fati, Gerard, 
va aconseguir el 5-1. Quatre mi-
nuts més tard, Pere va marcar el 
6-1. Llavors, amb el partit tren-
cat, els dos equips vam generar 
ocasions per fer més gols. Es van 
poder fer els canvis i tots els ju-
gadors van tenir minuts. Desta-
car a l’afició que va  donar tot el 
suport a l’equip, sense defallir. A 
l’acabar el partit, tots vam poder 
disfrutar de la festa de l’oli”. Jor-
di Subirats, mister de l’Ametlla: 
“derrota abultada. Els primers 15 
minuts van ser igualats. Però ells, 
en dues accions d’estratègia, en 
accions en què natros no vam 
estar atents, ens van marcar. 
Vam tenir la possibilitat de fer el 
2-1 però no va ser així i ells en 
una contra ens van agafar i van 
assolir el 3-0. Gerard va fer el 3-1 
i vam crear l’opció per marcar el 
3-2. Poc abans del descans, en 
una acció per mi dubtosa per 
una falta en la jugada prèvia, ens 
van marcar el 4-1. A la represa, 
només començar, una pilota a 
l’espai va suposar el 5-1. Per mi 
en fora de joc clar. Allí es va aca-
bar el partit. Cal dir que natros 
vam generar moltes ocasions 
però, en general, acusem la in-
experiència. Ells van acabar fent 
el 6-1. La seua victòria va ser jus-
ta. El resultat penso que va ser 
massa inflat”. 

LA CAVA B, 3
TIVENYS, 4

ells ens van empatar. Amb l’1-1, 
el partit va ser molt obert: natros 
vam tenir 3 ocasions molt clares. 
Ells també van fer les seues. El 
partit es podia decantar d’un cos-
tat o de l’altre. Als darrers minuts, 
ells amb joc directe, ens van gua-
nyar l’esquena i van aprofitar una 
mala col.locació defensiva nostra 
i Àlex López va assistir i ens van 
marcar el 2-1. Era el segon mi-
nut de l’afegit. Vam tenir un parell 
d’arribades clares en temps afegit 
amb una última amb una falta de 
Thomas. Derrota dura pel minut 
que va produir-se però satisfet 
perquè vam estar a l’altura en un 
camp i contra un rival exigent”. 

va establir el 3-5. Partit intens i 
molt competit, sent correcte”.

tar perquè el jugador que va en-
trar des de darrera estava ja dins 
de l’àrea en el moment que el 
seu company va tocar la pilota. 
Això va comportar recriminació 
a l’àrbitre però en cap moment 
l’ambient es va enrarir com per 
suspendre el partit. Estem en 
contra dels insults però també 
cal entendre que la gent que va 
al camp es pot manifestar, i pot 
discutir o estar disconforme amb 
una decisió arbitral.  No va passar 
res més. I creiem que s’havia de 
seguir el partit sense més. En tot 
cas, una llàstima perquè estàvem 
competint bé i l’equip va ser dels 
partits més intensos que ha dis-
putat fins ara”.
Lizaso, mister del Pinell: “va ser 
un partit en el que vam haver de 
treballar molt i que es va compli-
car perquè ens vam trobar amb 
un rival que està a la cua però 
que va jugar amb molta intensi-
tat i molt ben posat. A la prime-
ra part, malgrat tot, natros vam 
generar ocasions, a més d’una 
jugada de gol invalidada. A la re-
presa ells van sortir forts i el partit 
estava incert fins que va arribar el 
0-2, amb el penal. Sobre la sus-
pensió, jo no puc arribar a valorar 
si van haver insults, però penso 
que el partit hagués pogut seguir 
perquè estava sent correcte”. El 
partit s’ha donat per acabat.

LA GALERA, 0
PINELL, 2 (SUS 75’)

AMPOSTA B, 2
ALDEANA B, 1

Ruben Subirats, mister de l’Alca-
nar: “vam començar bé, tenint 
una ocasió Ion. Però la clau fou 
l’errada del 0-1 que ens va afec-
tar. Vam desconnectar davant 
d’un rival compacte que sap a  
que juga i que va encarrilar el 
duel amb el 0-3. A la segona 
meitat vam insistir molt i vam fer 
l’1-3 i vam generar. Un empat a 
la represa va poder ser just per-
què les ocasions van ser clares i 
ells no van crear-ne a la segona 
meitat. Penso que si no hagues 
estat per l’error de l’inici, el partit 
hagués estat un altre”. 
Florin, del Camarles B: “sabiem 
que l’Alcanar és un referent a la 
categoria, i que és fort a casa on 
ha sumat la majoria dels punts. 
A més, té bons jugadors. Natros 
vam estar ben plantats sobre tot 
a la primera meitat quan vam ser 
més intensos, tenint ocasions a 
més dels gols. El partit va estar 
dominat. A la segona part, en 
canvi, vam estar fora del partit. 
Jugadors nerviosos amb el 0-3. 
L’Alcanar a la represa va fer un 
pas avant com era d’esperar pel 
resultat, estant més intens en els 
duels. Ens vam defensar prou bé 
però no vam llegir el partit. Con-
tent de la victòria i de la primera 
meitat però no de la represa”. 

ALCANAR, 1
CAMARLES B, 3

Ramon Cruelles, de la Cava B: 
“partit molt disputat, fins el darrer 
minut. Ells van començar tenint 
dues ocasions, però vam saber 
reaccionar amb el gol d’Aleix Ma-
grinyà. Acte seguit, ens van em-
patar. No obstant, vam fer una 
dels millors primeres parts. Amine 
va marcar el 2-1 i arran d’una falta 
Pani va establir el 3-1. Al descans, 
bones sensacions. No obstant, 
les segones parts ens penalitzen. 
El Tivenys va guanyar metres i na-
tros vam perdre força per generar 
ocasions. El Tivenys va remuntar 
amb el 3-3. Després també dir 
que de jugades similars, a una 
àrea o una altra, a la nostra es 
xiula penal i a l’altra no. De penal, 
el Tivenys va marcar el 3-4. Orgu-
llós dels jugadors, ho donen tot. 
La nota negativa, una altra lesió, 
la de Quique amb fractura de 
costella. També comentar que els 
dos porters estaven de baixa i va 
haver de jugar el del juvenil. Con-
tent de tots. Veig a l’equip amb 
ganes i penso que la segona volta 
serà millor, disputant-la amb més 
garanties”. David Montardit, presi-
dent de la UE Tivenys: “partit que, 
tot i dominar-lo i adaptar-nos a 
les dimensions del camp, ens va 
tocar anar a remolc ja que els lo-
cals a la primera part van comptar 

Andreu Cano, tècnic de l’Ampos-
ta: “primer que res voldria men-
cionar que algú hauria d’explicar 
perquè vam jugar este cap de 
setmana passat i no l’anterior. Per 
temes personals, en este darrer, 
encara han hagut més baixes, en 
general. Bé, dit això, comentar 
que la primera meitat fou molt 
disputada, tenint natros ocasions 
per marcar. Ells arran d’una falta 
molt ben tirada es van avançar. A 
la mitja part vam fer canvis i tam-
bé vam canviar el sistema, pres-
sionant i intentant ser molt verti-
cals. A la represa, les ocasions es 
van succeir. Vam insistir i va en-
trar-ne una, que fou l’empat. Ens 
vam abocar. Dir també que ells 
van tenir una contra molt clara 
per marcar que va evitar el porter. 
Però el domini va ser nostre, ge-
nerant moltes possibilitats; el seu 
porter va aturar-ho tot. Al final, al 
minut 89, Manu va marcar el 2-1. 
Content de l’eqiup en tots els as-
pectes. Victòria treballada”.  Rafel, 
mister de l’Aldeana; “la primera 
meitat va començar amb domi-
ni de l’Amposta, també és veritat 
que natros vam fer un planteja-
ment per tancar el joc interior 
d’ells, intentar que ells juguessin 
per les bandes, per allí natros 
pressionar-los forts. En part va 
sortir bé però amb joc directe ens 
van guanyar bé les esquenes i na-
tros vam tenir dificultats. Ells van 
tenir arribades, i van portar el pes 
del partit. Però sobre el minut 20 
va arribar una falta a favor nostre 
que va suposar el 0-1. L’equip va 
seguir igual intentant contrar-
restar el seu joc; vam patir fins el 
descans però vam arribar amb el 
0-1. A la represa vam fer canvis. 
L’Amposta va sortir amb molta 
intensitat, amb molta circulació 
i podent trobar més espais per 
dins. Arran d’una pèrdua nostra, 

El partit La Galera-Pinell va ser 
suspés al  75 amb el 0-2. David 
Fernández, jugador-tresorer de 
la Galera, explicava que “va ser 
un partit molt competit i correc-
te, en el que natros, jugant con-
tra el líder, vam estar ben posats 
i concentrats. Durant el partit, 
l’arbitratge no va acabar d’agra-
dar per determinades decisions. 
A la represa, amb el 0-1, el Pinell 
va transformar un penal de forma 
indirecta, la qual cosa va moles-

les arribades a la nostra àrea amb 
gols. Primer temps que, malgrat 
disposar de diverses possibilitats, 
ells als 10 minuts es van avançar.
Al quart d’hora mitjançant una 
molt bona jugada col.lectiva vam 
empatar. Tot i seguir insistint no 
vam materialitzar cap ocasió i 
ells a la contra en 2 ocasions 
(min 35 i 43), aprofitant la poca 
contundència defensiva nostra, 
van ampliar l’avantatge. A la se-
gona part vam tenir més encert 
i vam empatar el partit (minuts 
54 i 62). Sobre la mitja hora, mit-
jançant un penal, vam culminar 
la remuntada. L’últim quart,  ja 
acusant l’esforç, ens vam dedi-
car a defensar-nos i vam tenir un 
ensurt ja que al límit del temps 
els locals van estavellar una pilo-
ta al travesser”.

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

28
28
34
20
19
26
20
24
21
19
13
10
11
14
8
8

4a cata. 10 jor.      GF       GC     PNTS

7
12
17
10
11
17
16
22
20
26
14
15
25
35
25
28

25
23
22
20
18
17
16
15
15
13
12
8
8
4
3
3
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BY JOAQUIN CELMA

Sisena derrota 
seguida (21-26)

HANDBOL

Derrota de l’Amposta contra el 
el Sant Joan Despí (21-26). Es la 
sisena seguida.  El partit va ser 
igualat amb alternatives arri-
bant al descans amb un 12-13.
A la represa l’Amposta va conti-
nuar lluitant, estant dintre ddel 
partit, jugant amb molt caràcter 
contra un equip molt ordenat. 
Es va arribar a l’equador de la 
segona meitat amb un 18-17. 
Finalment, el Sant Joan Despí, 
més efectiu, es va emportar els 

punts, tot i les dificultat que li 
va generar l’equip ampostí però  
decisions del joc van decantar 
el triomf per a les visitants.
Ara toca passar pàgina i cen-
trar-se en el pròxim partit, que 
serà demà dissabte quan l’equip 
de la capital del Montsià rebrà al 
Levante Marni, en partit corres-
ponent a la catorzena jornada 
del campionat de Divisió Plata, 
primer de la segona volta i dar-
rer de l’any. 

Club Volei Roquetes: Súperlliga2, 
derrota a València (3-1)

** LLIGA CATALANA D’HAND-
BOL FEMENÍ. L’Handbol Ascó 
va perdre contra el líder que 
ha guanyat tots els partits dis-
putats fins ara (22-29). Palau-
tordera ja estava classificat, 
però lluita pel primer lloc.
** 1a LLIGA CATALANA SÈ-
NIOR FEMENÍ. L’HC Ampolla 
va perdre a Cardedeu 29-23. 
L’equip local, amb algunes ju-
gadores que estaven a l’OAR 
Gràcia la temporada passa-
da, es va mostrar més fort 
per sumar dos punts que les 
consolida en el segon lloc, 
avançant cap a la classificació 
per a la fase d’ascens.  L’Am-
polla rebrà diumenge l’Igua-
lada, “partit importantíssim en 
el que ens juguem continuar 
amb el grup capdavanter”. 
Per la seua part, l’HC Perelló 
va perdre, el cap de setmana 
anterior,  a Sant Cugat per 29-
18. Les locals van superar el 
rival ebrenc i es mantenen a 
la zona alta, mentre que dei-
xen l’equip perellonenc a la 
cua. Demà dissabte (15.45h) 
es farà la presentació dels 
equips del club perellonenc. 
Després, (17.30h) el sènior 
rebrà el primer classificat de 
Primera Catalana, l’Oar Grà-
cia B.  

El sènior masculí de Súperlliga 
2 va perdre a la pista Club Vo-
leibol Valencia 3-1 amb par-
cials (21-25/25-16/25-16/25-
22).
“Partit en què l’equip va anar 
de més a menys i no va po-
der superar un rival amb un 
bon Servei. En determinats 
moments, també ens va faltar 
l’encert en recepció i atac”. El 
proper partit darrer de la pri-
mera volta, serà a casa contra 

el Club Volei Mediterraneo 
davant la nostra afició.
Altres resultats del cap de 
setmana passat: derrota del 
sènior masculí B a la pista de 
l’Alella (3-0). Victòria del ju-
venil masculí (1-3) a la pista 
del CV Reus. Derrota de l’in-
fantil masculí (3-0) a la pista 
del Torredembarra. Victòria 
del cadet masculí blanc (1-3) 
a Sant Pere i Sant Pau. Nota i 
foto: CV Roquetes

** Segona divisió Futbol 11. 
10 jornada. 
Aldeana-Calafell 1-1
Canyelles-Gandesa 4-3
Demà dissabte derbi a Gandesa
**Lliga Ebre futbol-7. 10 jornada
Olimpic-Tortosa 4-0
Rapitenca-J i Maria 4-3
Amposta-Femení Alcanar 1-11

Futbol femení
Campredó-Roquetenc 2-11
La Cava B-R Bítem 2-2
La Plana-Perelló 1-7
Ampolla-la Cava 0-11
El Perelló i el Femení Alcanar són 
líders amb 27 punts, seguits pel 
Roquetenc amb 25
**Juvenil Futbol 11 1a divisió
Levante-Terres de l’Ebre 9-1

El cap de setmana passat es va disputar un partit ajornat: Aldea-
na-Tortosa 0-4. Propera jornada: Alcanar-Perelló; Canareu, des-
cansa; Vinaròs-Amposta; Aldeana-Ametlla; S.Bàrbara-Tortosa; Ro-
quetenc-Rapitenca. Roquetenc, amb un partit menys és líder amb 
els  mateixos que l’Alcanar (18). La Rapitenca es tercera amb 16.

Veterans

Dimarts  06 de desembre vam realitzar una nova edició de 
l’Avatars Cup’22. Un torneig organitzat per Aleix Franch, di-
rector esportiu dels Avatars Academy i en el que per primer 
cop, es va comptar amb ni més ni menys que 22 equips. “ Tot 
un èxit en aquesta 5a edició”. 
El torneig es va dur a terme a l’Aube durant tot el dia amb 
les categories prebenjamí i benjamí. En Benjamins, els Avatars 
Academy van ser els guanyadors, després de superar 3-0 a la 
Final a la Rapitenca.
I en Prebenjamí va guanyar el CFB Els Pallaresos després de 
vèncer els prebenjamins dels Avatars a la final. 
“Es va viure un gran ambient i un molt bon dia de futbol amb 
un bon temps i uns valors per damunt de tot. Tot un èxit 
aquesta nova edició i també per als 2 equips dels Avatars, pri-
mers i segons classificats del torneig”. 

Handbol Premis 
Esportius 
Ciutat de 
Roquetes

 Sènior masculí de Súperlliga 2 del CV Roquetes.

HANDBOL

Resultats dels equips del 
club.  El sènior masculí va 
perdre contra el Sant Quirze 
B (36-34). Tot i perdre, un del 
millors partits de la tempo-
rada. Els tortosins van donar 
la cara des d’un primer mo-
ment contra un Sant Quirze 
que a priori es presentava 
com a favorit, 
D’altra banda, el juvenil mas-
culí va assolir una victòria 
a domicili contra el segon 
classificat en el darrer partit 
de la primera fase de la com-
petició. Per la seua part, el 
juvenil femení va guanyar en 
el derbi a l’Amposta per 28-
27 en un partit no apte per 
als cardíacs però dels que fan 
afició. També en un derbi, el 
cadet masculí va perdre con-
tra el CH Amposta (30-35). 
L’infantil masculí va perdre a 
Sant boi per 31-27 i el femení 
va vèncer a l’Amposta groc 
per 34-14. Diumenge, al pa-
velló de Ferreries, es farà la 
presentació dels equips del 
club (17.30h).  

Centre Esports 
Tortosa

CATALÒNIA B, 3
J I MARIA C, 0
Dani, mister del Catalònia B: “un 
partit en el que vam entrar for-
ça bé, sent protagonistes amb 
pilotes, tenint profunditat. No 
obstant, amb els minuts ells van 
fer un pas avant, pressionant més 
amunt, fent arribades. Natros lla-
vors vam perdre continuïtat en el 
joc. Tal com va anar, l’empat era 
just al descans. Però faltava poc 
quan vam despertar i una acció 
de Bonet va suposar un penal 
bastant clar. Dani va marcar l’1-
0. A la represa vam estar millor 
però just quan el partit s’igualava, 
arran d’un llançament de banda, 
Jonatan va marcar el 2-0 que va 
donar més calma. Ells van fer un 
parell de contres, creant dubtes, 
però arran d’una falta lateral va 
venir el 3-0”. David Torres, del J 
i Maria: “la primera meitat va ser 
molt igualada. Vam fer un pal al 
principi  i vam crear algunes op-
cions més. Ells també. La clau 
fou al 44 quan ens van xiular un 
penal justet que fou l’1-0. A la re-
presa vam refer-nos i vam gaudir 
de possibilitats però ells van fer el 
segon gol i el tercer i aquí es va 
acabar. Només vam disposar de 
12 jugadors i la inexperiència ens 
marca una miqueta. Content de 
l’actitud i de la imatge”. 

Avui divendres 16 de desem-
bre a les 20 h al Casal La Ra-
valeta se celebrarà la 3a edició 
dels Premis Esportius Ciutat 
de Roquetes, amb l’actuació 
d’Iman Essousi, pianista de la 
Lira Roquetense.

Avatars Cup
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FILET MIGNON
A LA MOSTASSA ANTIGA

Ingredients (4 persones): 
· un rellom d'uns 600 g
1 got de vi blanc sec
500 g xampinyons
25 cl brou de verdures
100 g crema fresca
30 g mantega
4 Cs mostassa a l'antiga
sal
pebre
nou moscada

Preparació:
Tallar el rellom a rodanxes grui-
xudes, d'uns 2 cm. Posar la man-
tega a calentar, i daurar la carn 
per ambdós costats. Retirar la 
carn i reservar-la.
Desglaçar la cassola amb la mei-
tat del vi, el brou i la crema fres-
ca. Untar les peces de carn amb 
la mostassa, i afegir a la cassola 
juntament amb els xampinyons. 
Deixarem coure uns 30 minuts 
a foc suau. Si cuinem amb una 
cocota cal controlar la cocció 

de la carn, tant en aquesta fase 
com en la primera, perquè la 
temperatura és major i la carn 
pot coure's massa i endurir-se. 
Quan ja estarà cuita la carn, 
salpebrarem i servirem.
La crema fresca de vegades 
costa de trobar a les tendes, de 
manera que podeu provar de 
substituir-la per nata de cui-
nar. Però si busqueu bé, segu-
rament la trobareu en alguna 
tenda.

El filet –filet mignon en francès- és una de les parts més tendres del porc i, 
alhora, una de les parts més magres, de manera que en podem menjar amb la 

consciència tranquil·la.
Els nord-americans han contribuït a popularitzar el filet mignon, però convé aclarir 

que ells es refereixen a la carn de bou (beef, boeuf) i els francesos a la carn de porc.
Podrem acompanyar la recepta amb patates, amb pasta, o amb verdures.
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I M M O B I L I À R I A  / /  T R E B A L L  / /  F O R M A C I Ó / /   S E R V E I S  / /  R E L A X

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

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

 Darrerament, estàs 
força intuïtiu i no 
t'equivoques gaire 
amb les persones. 
Aprofita aquest 
poder. Pot sorgir la 
possibilitat de can-
viar d'habitatge per 
un de més gran.

aquari
21/01 al 19/02

Urà retrògrad en 
contacte amb Mercu-
ri, inclina a trobades 
amb persones del 
passat. Practiques la 
meditació i cerques 
la bona connexió 
amb el que és més 
important per tu.

sagitari
23/11 al 21/12

Júpiter a Àries per 
Casa V, ofereix opor-
tunitats en el sector 
sentimental. Sembla 
que per fi, podràs 
quedar amb una 
amistat, amb la que 
tens moltes ganes 
de parlar.

escorpí
24/10 al 22/11

Algunes persones 
poden fer-te sentir 
insegur. Tingues fe 
en el teu potencial. 
Aquests dies cre-
maràs una mica la tar-
geta de crèdit, però 
també gaudiràs de 
moments especials.

balança
24/09 al 23/10

Pots estar tenint 
algun problema amb 
un veí pesat. Calma 
i denuncia, si cal. 
Entren noves per-
sones a la teva vida, 
sobretot d'origen es-
tranger o que parlen 
altres llengües.

àries
21/03 al 20/04

Una amistat de més 
edat que tu, pot 
ajudar-te en un as-
sumpte econòmic o 
laboral. És possible 
que un viatge s'hagi 
anul·lat. Pots fer una 
escapada curta, per 
compensar.

cranc
22/06 al 23/07

Estàs posant 
molta energia en un 
projecte o en el teu 
dia a dia laboral i 
això t'està esgo-
tant. Posa límits. Et 
conviden a una festa 
o esdeveniment on 
t'ho passaràs bé.

verge
24/08 al 23/09

És moment d'inno-
var. Els vells patrons 
ja no funcionen i 
sents que cal apostar 
per gent i activitats 
noves. Inverteixes en 
tecnologia, com ara 
un mòbil nou o un 
ordinador.

taure
21/04 al 21/05

Voldries formar-te 
per tenir més opcions 
laborals. En el 
transcurs d'un viatge 
pots conèixer a una 
persona interes-
sant. Si tens parella, 
sorgeixen diferències 
que cal aclarir.

peixos
20/02 al 20/03

 S'acaba l'any i pot-
ser has patit algunes 
decepcions. Cerca 
temps per dedicar-te 
a les activitats que 
t'agraden. Aprofita 
la teva gran sensibi-
litat per acostar-te 
a l'art.

lleó
24/07 al 23/08

Si fa temps que no 
lligues, en aquests 
dies poden sorgir 
algunes opcions 
interessants. Hi ha 
algunes obligacions 
relacionades amb els 
fills, que ja no pots 
postergar més.

bessons
02/05 al 21/06

Si una persona 
t'atrau, no et 
precipitis, doncs 
podries idealitzar-la 
en excés. Al sector 
laboral pots obtenir 
la confiança d'una 
persona veterana, 
que aposta per tu.

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)

POR JUBILACIÓN
Se vende local de 95 
m2, adaptado para 

Bar Restaurante, con 
la documentación en 

regla, en Tortosa.
90.000 €

628 59 14 18
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L'ucraïnès és una llengua 
eslava que s'escriu en 

ciríl·lic, un alfabet que 
prové del grec. Des de la 
independència d'Ucraïna, en 
el 1991, és l'idioma oficial del 
país on s'ha anat reintroduint 
a través del sistema educatiu 
i polítiques socials. En l'època 
anterior, baix el paraigües de 
la Unió Soviètica, va haver-hi 
un fort intent de russificació 
que va fer que l'ucraïnès 
es considerés una parla 
de segona. Pocs mots són 
comuns amb els nostres i fa 
massa poc temps que Yana és 
aquí. 

Anem fent amb una aplicació 
que ens tradueix mútuament. La 
conversa flueix molt millor grà-
cies a la valuosíssima intervenció 
de  Karina, la filla de  Yana, que 
parla un ebrenc àgil. L'agradable 
sorpresa la converteix immedia-
tament en coprotagonista.

Karina, quants anys tens i 
quin curs estudies?
Tinc 12 anys i faig primer d'ESO 
a l'institut de La Sénia.

Com és que parles tan bé?
Jo ja havia vingut tres estius a 
Lleida, amb la mateixa família. 
Per això el català no m'és es-
trany.

Lo primer  que vaig aprendre a 
dir va ser "no ho sé", "què?" i "cap 
a casa".
Com va anar l'adaptació a 
l'insti?
Entenc prou bé les classes, en 
matemàtiques soc llesta (riu), en 
llengües no tant... Tenim ritmes 
diferents perquè al meu país 
fem descansos després de cada 
assignatura, uns més curts i al-
tres més llargs, i aquí solament 
partim a l'hora del pati. Trobo 
que els professors expliquen 
més, a Ucraïna t'ho diuen una 
vegada i ens hem d'espavilar. 

Mantens vincle amb els teus 
amics i amigues d'Ucraïna?
Sí, i tant. Fem servir molt Te-
legram. Internet ho fa tot una 
mica més senzill.

Yana, conta'ns una mica so-
bre tu.
Tinc 34 anys i soc d'Obukhovitx, 
una vila petita a una hora i es-
caig de Kíev. Amb uns 1.000 ha-
bitants (ara no ho sé), hi ha una 
escola, quatre botigues i poca 

cosa més. Totes les cases tenen 
hort on fem les verdures per al 
consum de la família. No hi ha 
fàbriques, per això jo treballava 
a Kíev; abans de ser mare, com 
a tècnica en una indústria de 
derivats làctics, és  lo que  vaig 
estudiar a la universitat i després 
de la maternitat en una empresa 
de neteges.
Estava a la capital de dilluns a 
divendres en un apartament llo-
gat i els caps de setmana torna-
va al poble.
A part de  Karina, tens més 
fills?
Sí, Sofia que té deu anys i Vla-
dislav, que en té quatre.

Suposo que no us vau espe-
rar mai haver de prendre la 
decisió de sortir del país?
Clar que no. Després de 8 anys 
de pau actualment és tota la na-
ció que viu en conflicte. El meu 
marit,  Sasha, ha vingut a finals 
d'agost. Ell no pot lluitar per-
què té una invalidesa de quan 
va estar al front a la guerra del 
Donbass.

Primer vam venir la meva ger-
mana i jo, amb els fills; ella (Alla) 
en té dos. Ens va acollir la famí-
lia senienca amb la qual teníem 
relació a través de l'associació 
"És per tu" i que va tenir a Sofia 
un estiu. De cop ens vam pre-
sentar set persones i van fer tot 
el possible per buscar-nos casa, 
ens van donar menjar, roba i jo-
guets i ens van buscar feina.

Com s'ha viscut i es viu la 
guerra al vostre poble?
Un dia van caure moltes bom-
bes prop de casa nostra, van 
arribar soldats russos i van que-
dar destruïdes uns deu edificis. 
Molta gent vam marxar, però la 
majoria de grans es van quedar. 
Alguns han començat a tornar.
Encara queden soldats invasors 
als boscos, però estan més per 
mantenir posicions, no ens ata-
quen.

Què enyores, Yana?
L'hort (Karina deixa clar que no). 
I evidentment, la família.
Nosaltres som cristians orto-
doxos i també fem  el Nadal: 
ens mudem, mengem amb els 
avis, posem l'avet amb llums i 
joguines, i un estel a dalt. Ara 
que s'apropen aquestes dates 
l'enyorança és una mica més 
gran.

Per Nadal cuineu plats tra-
dicionals? Ets bona cuine-
ra, Yana?
(Amb una mica de timi-
desa) Sí. Fem una sopa que es 
diu Borsch, amb col, pastanaga, 
ceba i remolatxa ratllades, a més 
de patata trossejada. Li posem 
costella de porc, herbes com 
l'anet (eneldo) i ho servim en un 
plat fondo amb crema agra.

Suposo que en parlar dels 
ingredients us venen sabors 
i olors...
Si tot anés bé, podríem passar 
les festes a casa nostra.
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Us plantegeu tornar-hi defi-
nitivament?
S'hauria d'acabar la guerra. 
Però, tot i això, les infraestruc-
tures estan afectades. La fàbri-
ca on treballava està tancada. 
Les classes per als menuts es 
fan  online  perquè les escoles 
són objectiu militar. El proble-
ma serà l'economia i el treball, 
l'accés a productes bàsics i la 
formació. M'imagino més que-
dar-nos a La Sénia.
Què penseu de la gent d'aquí? 
Sabem el que està passant?
Karina (de nou rient) ens diu que 
al principi no comprenia com 
tots els companys estaven molt 
encuriosits en si era del Barça o 
del Madrid! Però també pregun-
ten per la situació, els costums...
Yana: La majoria de gent ho en-
tén i ens ajuda.

I quina opinió teniu dels rus-
sos?
A Ucraïna tenim molts lligams 
amb Rússia. Molts de nosaltres 
parlem l'idioma, moltes paraules 
i noms propis són comuns. Allà, 
com a tot arreu, no tothom opi-
na igual, però pensem que pot 
haver-hi por a expressar-se.

Voleu afegir alguna cosa?
Ens surten unes llagrimetes en 
llegir un sentit text a la pantalla 
del mòbil. Yana escriu en ciríl·lic i 
ho passa al traductor:
Moltes gràcies per la gran ajuda 
a les famílies que ens van acollir, 
sobretot al principi. Era dur, més 
que res moralment. Agraïm que 
hi hagi gent que pugui i vulgui 
ajudar-nos en els nostres pro-
blemes, tot i tenir-ne prou en els 
seus propis.
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Amb poc més de quaranta 
milions d'habitants, el país 
és veí, a part de Rússia, 
de Bielorússia, Polònia, 
Eslovàquia, Romania, 
Hongria i Moldavia. El 
seu mar, al sud, és el Mar 
Negre. És el principal 
productor mundial d'oli 
de gira-sol i un dels 
primers de cereals i 
patates. El seu territori 
és ric en ferro, manganès 
i titani i destaquen la 
indústria de l'acer i 
la fundició d'alumini.
Comencem l'entrevista 
i en tres minuts ja hem 
escoltat Txernòbil, 
Donbass i Kíev, llocs 
que han estat presents 
en els noticiaris d'una 
manera prou continuada 
i no precisament per a 
anunciar alegries. Menys 
ara, després de 9 mesos de 
guerra i entrat l'hivern. 

"És per tu" és una 
associació sense ànim 
de lucre que basa la seva 
activitat en l'acollida als 
estius i a Nadal de nens i 
nenes que viuen en zones 
contaminades de radiació 
a Txernòbil. Recentment 
ha complert 20 anys de 
trajectòria".

Ens mirem i ens abracem, 
contentes d'haver-nos 
conegut una miqueta 
més i de fer-ho extensiu 
a tu que ens estàs llegint. 
Potser trobarem l'ocasió 
per fer un dinar juntes 
on Yana ens puga fer 
aquesta sopa que tant 
enyora i que porte una 
mica del seu Nadal al 
nostre. Brindarem, més 
que mai, per la pau. 
Et convidem a que tu 
també ho facis. El desig 
de molts podria fer-se 
realitat.


