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       Els Reis d'Orient de Més Ebre us desitgen:

LLUM: font de les nostres civilitzacions, essencial per a la salut, el nostre benestar, 
i amb uns valors que van des de la tolerància fins a la igualtat, passant per la llibertat. 

PA: és molt més que un aliment. És vida. Ens porta records, valors, tradicions
que van més enllà de la simple alimentació del cos.

 
RAM D’OLIVERA: Simbolitza LA PAU, els valors humans, el respecte, 

la bona entesa entre tots i totes. 

SI LA VIOLÈNCIA SEMBLA OMNIPRESENT, ELS CAMPS DE LA PAU TAMBÉ HO SÓN. DEPÈN DE NATROS CULTIVAR-LOS. 

 

Bones Festes!
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TORNEM DIVENDRES 13 DE GENER
Com cada any ens 

acomiadem amb la nostra 
singular i pròpia portada de 
Nadal.
Nadal ocupa un lloc especial a 
les nostres vides i tradicions. És 
un moment en què evoquem 
el fred, la foscor, els arbres nus. 
Celebrem, escalfem junts, ence-
nem espelmes i portem verdor a 
les llars. Abans de ser una festa 
cristiana, Nadal era una festa pa-
gana, el solstici d'hivern, quan els 
dies minúsculs començaven a 
allargar-se. No va ser fins al segle 
IV que l'Església va fer del 24 de 
desembre el dia del naixement 
del nen Jesús. Abans, a Roma hi 
havia les Saturnals, marcades per 
grans àpats, on els esclaus eren 
convidats a taula. O el culte de 
Mitra, a Pèrsia, amb un simbo-
lisme especial, tal com indicava 
el seu nom: Dies Natalis Solis In-
victi" ("dia del renaixement del 
Sol"). El solstici d'hivern és quan 
el dia es comença a estirar, de 
manera que representa la victò-
ria de la Llum sobre les Tenebres.
Ara, aquesta data, és més que 
una celebració familiar, és una 
celebració "en família"; un mo-
ment en què les generacions an-
teriors fan regals a les següents 
generacions, i una manera d'obrir 

un futur on tots i totes hi parti-
cipem al mateix temps. El "jo" 
estatutari i íntim desapareix per 
donar pas a un Nadal que, amb 
els canvis de la societat, hem 
hagut de reinventar; un exemple 
serien les separacions on, cada 
any, moltes famílies aprenen a 
recompondre's, on s'inviten als 
amics i amigues que estan sols..., 
Nadal ens apropa a tots i totes, i 
amb el nou any que s'acosta, ens 
invita a formular desitjos i anhe-
lar lo bo i millor per tothom, so-
miar en un món sense guerres, 
sense fam ni solitud... Nadal és 
un marcador social que trans-
cendeix, va més enllà..., així que 
aquest any lo tema escollit l'hem 
fet pensant en la Solidaritat. Pen-
sant en aquelles persones que 
no podran celebrar les Festes, no 
perquè no volen, sinó perquè no 
poden. Les persones que estant 

EDITORIAL

soles i lluny dels éssers estimats.
La portada representa als tres 
últims entrevistats:  Amadou, 
de Gàmbia, la  Yana, d'Ucraï-
na i l'Alex de Rússia. Una petita 
mostra de la història de vida de 
tres persones, que després de 
passar per moltes experiènci-
es, han tingut un final feliç a les 
nostres Terres. Ben segur que hi 
ha millers de persones desitjant 
que s'acabin tots aquests mal-
sons per tornar finalment a Casa. 
I aquests són una part dels nos-
tres desitjos per al 2023. La por-
tada resumeix les tres magnífi-
ques entrevistes, fetes amb cura 
i respecte, per la nostra amiga 
Carol  Allepuz, que ha hagut de 
guardar moltes de les difícils vi-
vències que han patit aquests 
Reis Mags de la portada, fins a 
arribar a les Terres de l'Ebre. Un 
crit a la solidaritat que, millor 

que ningú i a través de la imatge, 
ha sabut plasmar l'estimat Santi 
Martorell, amb aquests somriu-
res plens de llum i esperança.
Sabem, perquè llegim els vos-
tres comentaris, que la sèrie 
d'entrevistes solidàries us han 
tocat al cor. Avui, aquesta por-
tada dona veu a totes aquelles 
persones que estant lluny dels 
seus per unes circumstàncies 
que els són totalment alienes. 
I, per descomptat, un any més, 
un agraïment especial als nos-
tres col·laboradors i col·labora-
dores, als patrocinadors i, no cal 
dir-ho, a vatros, els nostres Més 
ebrencs i Més ebrenques perquè 
cada any sou més nombrosos i 
això ens ENCANTA!
*Els nostres agraïments a l'ajun-
tament de  la  Sénia per ha-
ver-nos facilitat els  vestits  dels 
Reis d'Orient, i a Yana, Amadou i 
Àlex per portar la Llum, font de 
les nostres civilitzacions, el Pa, 
símbol de la vida, del benestar, 
i la Pau, perquè si la violència 
sembla omnipresent, els camps 
de la pau també ho són. Depèn 
de nosaltres cultivar-los.

TORNEM DIVENDRES 
13 DE GENER!

La presidenta de la Lliga, la Dra. 

Agustina Sirgo, la vicepresidenta 

la Sra. Lídia Pascual i la floris-

ta decoradora Heura Musa van 

lliurar el xec al Dr. Carlos López, 

coordinador de recerca territori-

al de l'ICS a les Terres de l'Ebre 

i del projecte Emma, a la Dra. 

Marylène Lejeune, coordinadora 

del grup de recerca en patolo-

gia oncològica i bioinformàtica, 

juntament amb les quatre inves-

tigadores del grup de recerca del 

Projecte Emma: Esther Sauras, 

Noèlia Gallardo, Laia Reverté i 

Alba Fischer. La Lliga es va com-

prometre a donar 10.000 € du-

rant 3 anys fins arriba a un total 

de 30.000 € d'aportació al Pro-

jecte Emma.

La relació de La Lliga contra el 

Càncer de les comarques de 

Tarragona i Terres d’Ebre amb 

la ciutadania i la sanitat públi-

ca al territori és ben coneguda. 

El compromís adquirit amb el 

Projecte Emma se suma a totes 

les activitats que La Lliga posa 

a l’abast de la població, des de 

fa 29 anys, com són les accions 

formatives i informatives sobre 

la prevenció, el diagnòstic i la in-

vestigació en càncer, la captació 

de fons per a la investigació i una 

atenció molt especial als pacients 

de càncer i les seves famílies. 

Durant el lliurament la Dra. Agusti-

na Sirgo va destacar la importància 

d'aquesta col·laboració amb la in-

vestigació i l'impuls que represen-

ta, i que es culmina amb l'entrega 

d'aquests darrers 10.000 €. A més, 

no va descartar poder continuar 

col·laborant més endavant amb el 

Projecte. També va ressaltar la im-

portància i l'agraïment de totes les 

aportacions, siguin petites o grans, 

per ajudar a la Lliga a tirar enda-

vant i per poder seguir  investigant. 

El Dr. Carlos López i la Dra. 

Marylène Lejeune van agrair el 

compromís de la Lliga amb el Pro-

jecte Emma, i van posar en relleu 

la importància de totes les con-

tribucions que han rebut perquè 

el projecte s'hagi convertit en una 

realitat. Gràcies a la implicació de 

la ciutadania amb el Projecte, 

l’any passat es va assolir el pri-

mer objectiu dels 150.000 €, i 

actualment el projecte ja comp-

ta amb més de 200.000 € dispo-

nibles que s’estan utilitzant per 

la investigació biomèdica en el 

càncer de mama a l’ICS Terres 

de l’Ebre. 

El projecte Emma és una ini-

ciativa de la Fundació Doctor 

Ferran i el grup d’investigació 

en Patologia Oncològica i Bi-

oinformàtica de Terres de l’Ebre, 

amb seu a l'Hospital de Tortosa 

Verge de la Cinta, fa més de 15 

anys que investiga el càncer de 

mama. Actualment, treballa per 

a conèixer els mecanismes que, 

a través dels ganglis de l’aixella, 

propaguen el càncer de mama a 

la resta del cos.

El projecte Emma és essencial 

per investigar el comportament 

d’aquests ganglis i entendre la 

seva implicació en la dissemina-

ció de la malaltia i l’afectació en 

la supervivència de les pacients.

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

El passat 30 de novembre, La Lliga va fer la seva última aportació prevista de 10.000€ al Projecte Emma, sumant un 
total de 30.000 €, per investigar el càncer de mama en el marc de l’acord amb la Fundació Doctor Ferran i l’ICS a 
les Terres de l’Ebre.

La Lliga Contra el Càncer de les comarques de Tarragona i Terres 
d’Ebre fa una nova donació de 10.000 € per al Projecte Emma
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NOU HOSPITAL
Tortosa ja té totes les parcel·les del Camí de Roquetes i 

les posa a disposició de Salut per al nou equipament
L’Ajuntament de Tortosa ja és 
propietari dels 72.000 m2 de 
terrenys del pla parcial Camí 
de Roquetes. El consistori va 
comprar a la Sareb 12 parce-
l·les, de 43.315 m2, que han 
costat 615.000 euros. Mentre 
s’aprova la modificació urba-
nística dels terrenys perquè s’hi 
pugui construir equipaments, el 
consistori ja els posa a disposi-
ció del departament de Salut, 
que va demanar 40.000 m2 per 
fer el nou hospital ebrenc. Amb 
aquest oferiment, el Govern ja 
pot iniciar el pla funcional i el 
projecte del nou hospital de les 
Terres de l’Ebre. L’alcaldessa, 
Meritxell Roigé, va destacar que 
la firma de la compravenda era 
“un moment molt esperat”, que 
s’ha allargat per la complexitat 
de la situació urbanística, i que 
els terrenys compleixen tots els 
requisits de Salut: un bon accés 
per carretera –estan a tocar de 
la C-12 que connecta amb la 

Terra Alta, la Ribera d’Ebre i el 
Montsià-; accés a peu per als 
vianants i amb transport públic; 
i amb l’entorn urbanitzat. “Era 
el terreny adequat per portar 
a terme aquesta construcció 
del nou hospital”, va remarcar 
Roigé.
L’alcaldessa va dir també  que el 
Govern ja pot fer el pla funcio-
nal i el pla executiu i ha recor-
dat que “en l’anterior pla parcial 
(de la Farinera) on es va propo-
sar fer el nou hospital ebrenc, 
es va fer el pla funcional sense 
tenir els terrenys ni iniciar “cap 
negociació per adquirir-los”, ja 
que eren de diversos propietaris 
privats. “Ara ja tenen els terrenys 
i aquests són públics 100%”, ha 
destacat. El consistori també ha 
començat els tràmits per modi-
ficar el planejament urbanístic 
de manera que “tot el conjunt 
de terrenys que necessita el 
Govern de la Generalitat per a 
fer el nou hospital sigui quali-

ficat d’equipament”, va explicar 
l’alcaldessa. Roigé va recordar 
que és un acord “molt benefi-
ciós per a la ciutat i per al terri-
tori” per “l’ús social com a equi-
pament de salut” que permetrà 
“millorar la qualitat de vida dels 
tortosins i de tota la població 
de les Terres de l’Ebre”.

L’Ajuntament 
compra a la Sareb 

43.000 m2 
per 615.000 euros

ONZE EMPRESES 
S’INTERESSEN 
PEL PROJECTE 
D’AMPLIACIÓ
11 empreses s’han interes-
sat inicialment pel projecte 
d’ampliació de l’actual Hospital 
de Tortosa Verge de la Cinta. 
El Departament de Salut va 
organitzar una visita a les ins-
tal·lacions per mostrar l’espai a 
representants de les societats 
i resoldre dubtes a l’hora de 
redactar les seves ofertes. El 
termini previst per la licitació 
s’esgota el 23 de gener. Durant 
els mesos següents, es redac-
tarà projecte bàsic constructiu. 
Segons la directora territorial 
de Salut, Íngrid Roca, l’ampli-
ació suposarà aixecar un nou 
edifici de més de 10.000 m2 
per al bloc quirúrgic, esterilit-
zació, consultes externes, hos-
pital de dia, servei de farmàcia 
i aparcament. “És una millora 
d’estructura, per una mancan-
ça que fa temps reivindicava el 
centre. I, a més, amb la mirada 
posada amb el nou hospital 
de referència a l’Ebre, que ha 
de suposar un increment en la 
cartera de serveis al territori”.

Amposta aprova el pressupost 
més alt de la seva història

Durant el Ple d’aprovació del 
pressupost municipal del 2023, 
s’ha tornat a posar damunt la 
taula que “l’únic model de ciu-
tat que hi ha és el d’Esquerra 
Republicana”. 
Som Amposta, el PSC i Inde-
pendentistes d’Amposta “van 
abandonar la sessió plenària 
sense exposar el seu model ni 
debatre els comptes de l’any 
vinent, al.legant manca de 
temps per mirar-s’ho”.
L’alcalde, Adam Tomàs, va re-
cordar als tres grups que han 
abandonat el Saló d’Actes, que 
se’ls hi ha entregat “la docu-
mentació de la proposta de 
pressupostos dins el termini i 
en la forma escaient. Han tin-
gut tres dies per a mirar-s’ho, 
i a més haurien pogut fer pre-

Adam Tomàs: “no debatre els pressupostos per part de PSC, 
Independentistes i Som, demostra, una vegada més, que l’únic model de 

ciutat que hi ha sobre la taula és el d’Esquerra Republicana”
guntes durant la comissió in-
formativa, però no en van fer 
cap, i si que es van reunir amb 
intervenció per a preguntar”. 
“La prova que la decisió dels 
tres grups d’abandonar la sala 
de plens fou un espectacle i 
excusa lamentable per no de-
batre, és que la regidora de 
l’oposició, Anna Tomàs, sí que 
va fer una exposició del seu 
model, va debatre el contingut 
de la proposta de pressupost, 
fent aportacions, i reconeixent 
que va disposar de temps sufi-
cient per a estudiar els comp-
tes”.
“Amb aquesta actitud els tres 
grups demostren una manca 
de respecte cap a la institució, i 
també una manca de respecte 
cap a les persones que els van 

votar, eludint la seva tasca de 
fiscalització del govern muni-
cipal”, va afirmar Adam Tomàs 

recordant que durant els anys 
que va estar a l’oposició mai va 
abandonar ni el debat ni el ple.

ELS GRUPS DE 
L’OPOSICIÓ  
ABANDONEN EL PLE  
“Tot i ser conscients que pot ser 
difícil de transmetre-ho a la ciuta-
dania perquè l’alcalde ho vendrà 
com una afronta a Amposta, ans 
al contrari vam abandonar el Ple 
per dignitat i per respecte a tota 
aquella gent que no comparteix 
la manera autoritària i prepotent 
a la qual ja ens té acostumats 
Adam Tomàs. L’ajuntament no és 
el seu “Cortijo” per molta majoria 
absoluta que tingui, es deu a tots 
els ampostins i ampostines, als 
que no el van votar també”, van 
manifestar els grups de l’oposició. 
“Amb solament dos dies d’ante-
lació al Ple, el govern municipal 
va informar-nos del pressupost 
pel 2023 als grups de l’oposició, 
un fet inèdit a l’ajuntament 
d’Amposta”.
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CREMA DE RESTES 
VEGETALS
El Ple del Congrés va aprovar 
la setmana passada de forma 
definitiva el Projecte de Llei 
que inclou l’aixecament -grà-
cies a una esmena presentada 
pel PDeCAT- de la prohibició 
de la crema de restes vegetals 
a l’entorn agrari. El diputat, 
Ferran Bel, va dir que “la 
reversió de la prohibició de la 
crema de restes vegetals del 
sector primari, ja està aprova-
da, al BOE, i a partir del 2 de 
gener serà possible. Gràcies a 
Unió de Pagesos i a altres or-
ganitzacions agràries així com 
la resta grups parlamentaris, 
que ens van recolzar des d’un 
principi, ho hem aconseguit”.

PSC TORTOSA
Dilluns va tenir lloc l’Assem-
blea ordinària de l’Agrupació 
Local del PSC de Tortosa, 
en la que es va aprovar per 
unanimitat l’informe de gestió 
del 2022. A ella, el Primer 
Secretari, Enric Roig, va 
repassar l’acció de govern i va 
encoratjar a “seguir desenvo-
lupant el Projecte de Ciutat 
per Tortosa”. A l’Assemblea va 
participar Joaquim Paladella, 
Diputat, que va celebrar la fita 
aconseguida amb l’aprovació 
de la proposa de resolució en 
relació al Fons de Transició 
Nuclear “que suposarà una 
inversió a Terres de l’Ebre que 
podem xifrar al voltant de 
75 M € anuals i que és un fet 
històric aconseguit després 
de molta lluita i feina per part 
de l’oposició”. La necessitat 
d’un nou Hospital de Terres 
de l’Ebre, a Tortosa, va tornar 
a quedar palesa amb l’apro-
vació per part d’una proposta 
de resolució en relació amb 
l’equipament.

MOVEM TORTOSA
Movem ha presentat la segona 
de les mocions que portarà al 
primer Ple del 2023, una pro-
posta que torna a ficar damunt 
la taula “la necessitat urgent 
de millorar els carrers del Call 
Jueu i la seua posada en valor 
mitjançant la redacció d’un Pla 
Integral que ha d’incloure la 
pavimentació dels carrers, la 
recuperació de l’antiga terris-
seria del segle XIX, la canalit-
zació del barranc del Cèlio i la 
recuperació d’habitatges”.

L’Ajuntament continua du-
ent a terme intervencions 
d’arranjament a diferents 
voreres de la ciutat, situades 
a diferents barris. En estos 
moments s’està actuant a les 
voreres del carrer Ciutade-
lla, al barri del Temple, per a 
seguir millorant l’accés a vi-
anants. Esta actuació també 
suposarà fer una nova actu-
ació de supressió de barreres 
arquitectòniques, a l’encre-
uament del carrer Ciutadella 
i el carrer Enric d’Ossó. Les 
obres ara en marxa suposen 
la continuació dels treballs 
efectuats setmanes enre-
re a un carrer molt pròxim: 
el Marina, on es va renovar 
per complet les dos voreres 
a banda i banda. A la vega-
da, l’Ajuntament ha finalitzat 
més actuacions de renova-
ció de voreres a la resta de 
la ciutat.

Des d’ahir dijous i fins al 3 de gener, el pavelló 
firal de Remolins serà l’escenari de tot un 

seguit de propostes per a omplir d’activitat les 
vacances escolars

Tortosa recuperarà enguany el 
parc Nadal Jove després que 
l’última edició es visqués al 
2019. Des d’aleshores no s’ha 
pogut organitzar com a conse-
qüència de la pandèmia. Ara, el 
parc ha tornat a l’activitat des 
d’ahir dijous 22 de desembre 
a la tarda, quan obrirà portes 
al pavelló firal de Remolins. Hi 
mantindrà l’activitat fins al 3 de 
gener amb horaris de matins i 
tardes. La reactivació de Nadal 

Tortosa recupera enguany el 
parc Nadal Jove

L‘antiga fàbrica de la INDO acollirà una nova sala 
multiús amb capacitat per a més de 200 persones

D’antiga fàbrica industrial, a 
espai cultural de referència de 
Tortosa. L’edifici que durant 
dècades va acollir la factoria 
d’ulleres de la INDO (també 
coneguda com a SAMO) segueix 
reconvertint-se en un equipa-
ment d’ús social per al conjunt 
de la ciutadania. Després que, 
al desembre del 2018, l’Ajun-
tament n’adquirís la propietat, 
s’han anat duent diferents actu-
acions per a condicionar-ne els 
espais i fer que l’immoble esde-
vinga un punt d’activitat a Fer-
reries, obert a tota la ciutat. Se-
gons ha informat l’Ajuntament, 
això ha permès que s’haja habi-
litat un hotel d’entitats culturals 
a la part posterior de l’edifici, on 
a hores d’ara ja hi tenen la seua 
seu el grup Lo Golafre, els Cas-
tellers de Tortosa, l’associació 
4 més 1-Gaiters de l’Aguilot, i 
on ja compten amb una sala els 
Diables Lucifers. Estos treballs 

d’arranjament s’han dut a ter-
me amb recursos propis, amb 
diverses actuacions a càrrec de 
la brigada municipal, que tam-
bé han habilitat espais comuns. 
A més, pròximament també s’hi 
incorporaran serveis de caire 
social, adreçat a les famílies de 
la ciutat.
De la mateixa manera, també 
s’està actuant a la part fron-
tal de l’edifici: ja s’ha repintat 
la façana principal i al principi 
de gener començaran els tre-
balls per a la substitució de la 
coberta i també per a l’ade-
quació de l’espai d’accés. Això 
suposarà la generació d’un 
vestíbul distribuïdor de grans 
dimensions al voltant del qual 
s’aniran generant nous equipa-
ments aprofitant els espais de 
l’antiga fàbrica. Esta mateixa 
actuació també permetrà crear 
una sala multiús, amb capaci-
tat per a més de 200 persones, 

L’edifici ja acull 
diverses entitats de 
cultura popular de 
la ciutat i passarà a 
anomenar-se Espai 

Joan Moreira, en 
record a l’il·lustre 
folklorista tortosí

ACTUALITAT

que podrà acollir tota mena 
d’actes, des d’exposicions fins 
a presentacions de llibres, pas-
sant per conferències o taules 
redones. Les actuacions que 
començaran de manera im-
minent tindran un pressupost 
d’uns 400.000 euros. La previ-
sió és que la nova sala multiús 
puga començar a acollir activi-
tats durant el segon trimestre 
del 2023. Foto: ACN

Jove comportarà també tot un 
seguit de canvis en l’oferta de 
lleure i una renovació de les 
propostes que hi podrà fer la 
gent més jove de la ciutat. 
Entre totes les persones que 
passen estos dies per Nadal 
Jove se sortejaran diferents re-
gals.
L’horari serà de 10.30 a 13.30 h 
i de 16.30 a 20.30 h. Els dies 25 
de desembre i l’1 de gener, no-
més en horari de tarda. 

Tortosa posarà en marxa, just 
a l’inici del nou any, un nou 
festival cultural a la ciutat. 
Serà el TOTEM, acrònim de 
Tortosa Teatre Musical. La 
iniciativa, sorgida del grup La 
Companyia, vol fer arribar al 
públic de la ciutat i de la resta 
del territori propostes de tea-
tre musical. Es tracta d’un es-
til del teatre que a hores d’ara 
gaudeix de molt bona salut i 
que compta amb molt interès 
per part del públic. La prime-
ra de les obres es representa-
rà els dies 11, 12 i 13 de gener, 
en horari matinal, i el públic 
serà exclusivament d’edat es-
colar. 
La resta de sessions estaran 
obertes al públic general: el 
divendres 13 a les 19 h, es po-
drà veure ‘Cavernus’. L’ende-
mà dissabte, a les 18 h, serà 
el torn de CLAP. Diumenge 
dia 15 h i haurà doble sessió: 
a les 12 h, amb l’espectacle 
‘M.A.R.E. i a les 18 h, amb ‘Tot 
esperant en Will’, d’Egos Te-
atre.

El Felip Pedrell 
acollirà el 

primer festival 
TOTEM

L’Ajuntament 
segueix 

arranjant 
voreres a 
diferents 

barris
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** El secretari general de Junts 
per Catalunya, Jordi Turull, i 
l’ex-conseller d’Economia de 
la Generalitat, Jaume Giró, van 
presentar ahir dijous a Manel 
Ferré com a candidat a l’alcal-
dia d’Amposta en un acte a la 
Lira Ampostina.
** L’AJUNTAMENT se suma 
a la campanya ’Nadal Inclusiu! 
Un Nadal per a tu i per a mi’.
Les persones amb diversitats 
funcionals podran accedir a 
cues ràpides en tots els actes 
de l’Ajuntament .

** DISSABTE, a l’Auditori Oc-
tavi Ruiz, es va celebrar el con-
cert de cloenda del 20è aniver-
sari del cor La Lira Ampostina.  
El 30 d’abril el cor ja va oferir 
un concert de celebració amb la 
programació de La Llegenda de 
Sant Jordi, amb la participació 
de l’alumnat infantil de l’Escola 
i un grup de músics de la Socie-
tat. En el concert de dissabte, el 
cor va presentar un programa 
de 20 obres, una per cada any 
de vida de la formació, que van 
transportar cantaires i públics a 
moments i vivències de la seva 
trajectòria. 

El tirador Ivan Borodin, Premi Esports 2022

Ivan Borodin, de la Sala Esgri-
ma Amposta, va ser reconegut 
amb el Premi Esports Amposta 
dins la Gala de l’Esport Ampostí 
2022,. Borondin, que també va 
rebre el Premi Valors, va ser es-
collit entre els i les esportistes 
guanyadors de cada categoria. 
Per primer cop, el jurat va reco-
nèixer la importància dels valors 
en la pràctica esportiva, premi-
ant a Borodin amb el màxim 
reconeixement esportiu de la 
ciutat per l’ajuda que ha donat 

a un altre tirador professional, 
l’ucraïnès Antonio Pomchenco, 
un dels millors esgrimistes eu-
ropeus de la seva categoria, a 
qui Borodin coneixia de coin-
cidir a les competicions euro-
pees. Fill dels ucraïnesos Olena 
i Mihail, nascut ja a Catalunya, 
el jove, que viu a Santa Bàrbara 
i estudia a l’institut de Tecnifi-
cació, va coincidir al mundial 
de Dubai, amb la guerra ja en 
marxa, amb Pomchenco i va 
decidir convidar-lo a casa seua 

GALA DE L’ESPORT
Inversió 

de més de 
10.000 euros en 

la compra de 
la deixalleria 

mòbil
L’Ajuntament d’Amposta, a 
través de la Junta de Govern 
Local de dimecres 14 de de-
sembre, ha aprovat la compra 
de la deixalleria mòbil. L’Ajun-
tament invertirà més de 10.000 
euros en l’adquisició d’aquesta 
deixalleria, amb la voluntat de 
fomentar el reciclatge i la re-
collida selectiva de residus es-
pecials de mida petita-mitjana 
que no haurien de ser dipo-
sitats als contenidors. Així, tal 
i com explica l’alcalde d’Am-
posta, Adam Tomàs, amb l’ad-
quisició de la deixalleria mòbil, 
“es pretén complementar i 
millorar el servei de deixalleria 
prestat a les instal.lacions del 
polígon de Tosses i apropar-lo 
a la ciutadania”.

AJUNTAMENT

i seguir entrenant a Amposta. 
Borodin ajuda el jove ucraïnès 
amb tot el que pot: li ha traduït 
les classes teòriques d’esgrima, 
li ha buscat material per en-
trenar i seguir competint, li fa 
acompanyament i li està ense-
nyant català. 
La importància dels valors en 
l’esport va ser l’eix principal de 
la Gala. 
Una setantena de candidatures
optaven a la trentena de reco-
neixements de la Gala.
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CONSELL COMARCAL

El ple del Consell Comarcal 
del Baix Ebre, reunit diven-
dres passat de forma ex-
traordinària, va aprovar per 
unanimitat les bases regu-
ladores de l’oferta pública 
d’ocupació per a l’estabilit-
zació de l’ocupació tempo-
ral, una oferta que s’empara 
en la llei 20/2021 de mesures 
urgents per la reducció de la 
temporalitat en l’ocupació 
pública. S’oferiran un total 
de 45 places pel sistema se-
lectiu de concurs, a excepció 
d’una en què el procés se-

S’aproven les bases
reguladores de l’oferta pública 

d’ocupació per a l’estabilització

Es presenta l’agenda 
gastronòmica pel 2023

lectiu serà de concurs-opo-
sició. Pel que fa a les bases 
reguladores d’aquesta oferta 
d’ocupació han estat consen-
suades amb els representants 
sindicals dels treballadors i 
el termini de presentació de 
sol·licituds és de 20 dies hà-
bils a partir de l’endemà de la 
publicació de la convocatòria 
al Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya. El plenari 
es va celebrar a l’ajuntament 
de Roquetes per les obres de 
l’eficiència energètica de la 
seu comarcal. 

El projecte d’educació ambiental Educaports
guanya el premi Emprenedoria

L’AMETLLA

mi, amb una dotació de 900 
euros, la iniciativa d’un grup 
de joves tortosins, encapçalat 
per Toni Giménez, coneguda 
com ‘Moon Eye Moon’ i que té 
l’objectiu d’ajudar a joves amb 
talent musical i amb manca 
d’oportunitats i experiència en 
el sector. D’altra banda, el se-
gon premi, amb una dotació 
de 600 euros, ha estat pel grup 
d’Esplai Blanquerna pel pro-
jecte ‘Estiu a la carta’, a través 
del qual es van oferir un ventall 
d’activitats atractives pel jovent, 
vinculades al territori i en què 

L’empresa dedicada a l’educa-
ció ambiental Educaports ha 
estat la guanyadora del Premi 
Emprenedoria 2022, un guardó 
que concedeix el Consell Co-
marcal del Baix Ebre. La inici-
ativa Educaports, promoguda 
per Jordi Cirera, centra la seua 
activitat al Parc Natural dels 
Ports i també al delta de l’Ebre. 
La dotació del Premi Emprene-
doria és de 1.500 euros. Tam-
bé s’ha concedit un accèssit a 
l’empresa Deltamàrqueting. 
Quant al Premi Acció Jove, 
s’ha emportat el primer pre-

van participar més de 40 joves, 
bona part dels quals d’entorns 
vulnerables. En el cas del premi 
Fotografia a Instagram, dedicat 
al Camí Natural Via Verda del 
Carrilet de la Cava, el primer 
premi (200 euros) ha estat per 
Juanjo Gómez per la imatge 
‘Deixant enrere el Port per anar 
cap a la Ribera’; el segon pre-
mi (125 euros) per Joan Ramon 
Bo, per la fotografia amb el títol 
‘Com passa el temps’ i el ter-
cer premi (50 euros) per Jordi 
Fernández amb la imatge ‘La 
via verda’.

d’aquestes jornades serà amb 
la Diada de la Tonyina Roja, els 
dies 29 i 30 d’abril.
La següent proposta serà del 
2 al 11 de juny, on tindran lloc 
les Jornades dels Fideus Ros-
sejats i la ruta de la Tapa Ma-
rinera, amb la Diada dels Fi-
deus Rossejats, que serà el dia 
4 de juny. Al mes de juny, del 
2 al 4 de juny, s’espera també 
celebrar la Fira de la Mar.  I per 
últim, a l’octubre, del 6 al 15, 
hi haurà les Jornades del Peix 
de Llotja i l’Arrossejat, amb la 
celebració de la Diada de l’Ar-
rossejat el dia 14.

L’Ametlla de Mar ha presentat 
el seu calendari gastronòmic 
per l’any 2023. La regidoria de 
Turisme ja té tancada l’agen-
da pel pròxim any, que preveu 
totes les cites gastronòmiques 
consolidades al municipi. En 
total són 4 jornades gastro-
nòmiques als restaurants, tres 
rutes de tapes pels bars i 4 di-
ades populars.
La primera parada serà al fe-
brer, concretament del 10 de 
febrer al 12 de març, amb les 
Jornades de la Galera que es 
realitzen simultàniament a les 
quatre Viles Marineres de les 
Terres de l’Ebre. Una cita que 
s’enganxarà amb la ruta de ta-
pes on ‘Tot s’hi val’, del 10 al 
19 de març, als bars de la po-
blació.
La tonyina roja continuarà sent 
protagonista, entre el 28 d’abril 
i el 14 de maig, amb les jor-
nades als restaurants i la ruta 
de la Tapa Roja als bars. L’inici 

La primera parada 
seran les Jornades 

de la Galera del 
10 de febrer al

12 de març

Aprovada l’ampliació del port fluvial, 
incrementant els amarratges per a 

embarcacions

La Comissió d’Urbanisme de 
les Terres de l’Ebre va aprovar 
definitivament el Pla especial 
del port fluvial de Deltebre. 
El document proposa una 
ampliació per donar cabuda 
a 358 embarcacions. La dàr-
sena esportiva, situada cap 
al nord-est, tindrà sis panta-
lans flotants i espai per a 321 
embarcacions. Actualment, 
n’acull 146. El pla preveu una 
edificació per a vestidors i la-
vabos i pallols per als estris 
dels usuaris d’embarcacions 
esportives. A la dàrsena pes-
quera es permet l’ampliació 

de la flota reservant espais pri-
oritaris a la dàrsena polivalent. 
Ara, la flota de Deltebre és de 
24 embarcacions. 
L’àmbit del Pla especial del port 
de Deltebre comprèn una su-
perfície de 69.963 metres qua-
drats, entre làmina d’aigua i su-
perfície de terra.
Els espais a terra inclouen la 
dàrsena esportiva, pesquera i 
polivalent, una zona de servei a 
les embarcacions (amb varador 
i zona d’hivernada), una zona 
d’esports nàutics i lleure, una 
zona comercial amb un moll 
de vaixells turístics locals que 

DELTEBRE

naveguen pel riu Ebre, zones 
verdes interiors, aparcaments 
i vials de passeig per a via-
nants.

El pla especial 
preveu la 

transformació 
d’una superfície 

de gairebé 70.000 
metres quadrats
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cipal de debat, però en cap cas 
es pot permetre que cap mem-
bre de la taula falti al respecte 
a les persones treballadores de 
l’ens municipal. Després dels 
tensos moments viscuts i de 
què l’alcalde donés per finalitzat 
el Ple extraordinari, la resta de 
membres de l’oposició va seguir 
amb el comportament tan poc 
apropiat que havien mantingut 
durant tota la sessió”.
“Des de l’Equip de Govern de-
manem disculpes a la ciutada-
nia per presenciar aquests mo-
ments tan desagradables. El Ple 

ALDOVER

Agents del SEPRONA de la 
Guàrdia Civil han enxampat 
dos caçadors furtius a Aldo-
ver que caçaven conills amb 
una fura albina i posant xar-
xes a les llodrigueres. No te-
nien permís per dur a terme 
aquesta modalitat cinegètica 
ni tampoc autorització regla-
mentària per fer-ho en l’àrea 
privada de caça on es troba-
ven, dins del terme municipal 
de la mateixa població del 
Baix Ebre. La policia ha obert 
diligències penals contra els 
dos caçadors furtius, per un 
delicte contra la flora, la fau-
na i els animals domèstics, i 

Denunciats per caçar 
conills amb una fura

BENIFALLET

El camp de futbol de la UE Aldeana estrenarà gespa 
artificial abans de finalitzar l’any

L’Ajuntament de l’Aldea proce-
deix a la substitució de la gespa 
artificial del camp de futbol de la 
UE Aldeana. Després de 16 anys 
es substituiran els 7150 m², s’ins-
tal·larà la nova gespa Team Mas-
ter 40 i es retirarà definitivament 
la gespa existent que estava molt 
deteriorada. A partir de l’any 2025 
les gespes que contenen cautxú 
estaran prohibides als camps de 
futbol i al camp de la UEA s’instal-
larà una làmina elàstica, la qual 
donarà un millor esmortiment 
per la pràctica esportiva.
L’empresa adjudicatària de l’obra 
ha estat Sports & Landscape SL, 
empresa especialitzada en mi-
nimitzar l’impacte en el medi 
ambient i compta amb la certi-
ficació en la petjada de CO2 per 
al muntatge i desmuntatge de la 
gespa i la reutilització de mate-
rials.
Xavier Royo Alcalde de l’Aldea: 
“després de 16 anys de funcio-
nament d’aquest camp de gespa, 

el qual es trobava molt deterio-
rat, era un perill constant per les 
lesions que podria arribar a pro-
duir als nostres jugadors i juga-
dores. El canvi de la gespa arti-
ficial era una actuació totalment 
necessària i donarà un millor 
servei als nostres esportistes”. Els 
antics canons de regs del camp 
també seran substituïts i s’ins-

L’ALDEA

les han traslladat al jutjat de 
guàrdia de Tortosa. El material 
intervingut ha quedat comis-
sat en dependències polici-
als i la fura s’ha entregat a un 
centre de protecció animal.

L’Ajuntament de l’Ampolla va 
informar que durant el Ple ex-
traordinari celebrat el dijous 
15 de desembre, en el qual 
es debatien diferents con-
tractes municipals de neteja 
amb l’empresa Urbaser, “es 
va produir una desagradable 
situació”. Davant d’aquesta, 
l’alcalde Francesc Arasa, com 
a moderador del Ple, “es va 
veure obligat a donar per aca-
bada la sessió abans de poder 
finalitzar el debat”. L’alcalde i 
l’equip de Govern “creiem que 
el Ple és el màxim òrgan muni-

Es va donar per acabada la sessió plenària 
abans de poder finalitzar el debat

municipal és el principal òrgan 
de decisió d’un poble i s’ha de 
debatre amb educació i argu-
ments constructius”.

L’ajuntament comunica que 
en data 16.12.2022 es va pu-
blicar en el perfil del con-
tractant, l’anunci de licitació 
de la contractació d’obres 
d’adequació de la zona es-
portiva municipal de Benifa-
llet per la creació d’una pista 
de futbol sala. El termini per 
presentar ofertes finalitza el 
dia 9 de gener, a les 23h, ja 
que es tramita mitjançant 
sobre electrònic.

tal·larà nova gespa al nou camp 
annex d’escalfament de l’Estadi 
La Unió. Les obres de substitu-
ció de la gespa ja s’ha iniciat i 
s’espera que estiguin finalitzades 
durant aquestes festes de Nadal, 
a fi i efecte que l’Aldeana ja pu-
gui entrenar i competir al nou 
camp quan es reprengui la com-
petició, passades les Festes.

L’AMPOLLA

TIVENYS
Des de dilluns i gràcies a un 
acord entre l’Agència Cata-
lana de l’aigua i l’Ajuntament 
es porten a terme unes tas-
ques de neteja i deforesta-
ció de la zona de la platja 
de l’Assut.Els treballs tindran 
una durada aproximada de 
cinc dies. L’objectiu d’aques-
ta neteja és millorar l’espai 
de la platja fluvial en una pri-
mera fase. “Aquesta neteja és 
fruit de la petició i el treball 
fet des de la regidoria de ca-
mins i entorn natural i és una 
millora molt necessària per 
aquest punt en concret”.

Xavier Royo: 
“el canvi de la gespa 

artificial era una 
actuació totalment 

necessària”

Els caçadors no 
tenien permís per 

dur a terme aquesta 
modalitat 

cinegètica ni per fer-
ho dins d’una àrea 

privada de caça

“No es pot 
permetre que cap 

membre de la taula 
falti al respecte a 

les persones 
treballadores de 
l’ens municipal”
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LA RÀPITA MÉS DE 6.000 
EUROS PER 
A LA SALUT 
CARDIOVASCULAR
L’Ajuntament de la Ràpita 
va informar dimecres que  
ha recaptat, fins al moment, 
més de 6.000 euros, que 
es destinen íntegrament a 
la Marató de TV3, enguany 
per la salut cardiovascular. 
Els diners s’han recaptat a 
través dels donatius d’enti-
tats i particulars, i dels actes 
i activitats organitzats per 
l’Ajuntament i les associa-
cions del municipi, així com 
dels organitzats als diferents 
centres escolars del municipi.
L’alcalde de la Ràpita, Josep 
Caparrós, s’adreça a les 
entitats, associacions i clubs 
que al llarg d’aquests dies 
han participat en la Marató 
de TV3 per agrair-los la seva 
implicació i voluntat. 

Josep Caparrós afegeix que 
“és un orgull poder desti-
nar-hi més de 6.000 euros, 
obtinguts a partir de la 
solidaritat dels rapitencs i 
rapitenques”.

montsià

montsià

Es presenta el Blue Economy Center per a la potenciació 
de l’economia blava a les Terres del Ebre
En el marc d’una visita a Ca-
talunya, membres de la Co-
missió General de Pesca del 
Mediterrani de la FAO (Orga-
nització de les Nacions Unides 
per a l’Agricultura i l’Alimenta-
ció) van conèixer la tarda les 
futures instal·lacions del Blue 
Economy Center (BEC), a la 
Ràpita, i es van reunir amb el 
delegat del Govern a les Terres 
de l’Ebre, Albert Salvadó Fer-
nandez; l’alcalde de la Ràpita, 
Josep Caparrós Garcia; el di-
rector general de Política Ma-
rítima i Pesca Sostenible, Sergi 
Tudela Casanovas; el director 
dels Serveis Territorials d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agen-
da Rural, Jesús Gómez Fernan-
dez, entre altres representants 
institucionals. 
Durant la visita també es va fer 
un seguiment del projecte Blu-
eCat Terres de l’Ebre.
La Ràpita i les Terres de l’Ebre 
estan apostant per l’economia 

Monsortirem reparteix 
7.000 euros entre els 
afectats pels aiguats  

La plataforma #Monsortirem 
ha repartit 7.000 euros entre 
els afectats pels aiguats de l’1 
de setembre de 2021 a Alca-
nar, les Cases i Alcanar Platja. 
La finalitat d’aquestes ajudes 
era destinar-les a finançar les 
despeses produïdes entre el 
setembre de l’any passat fins a 
aquest agost per adquirir mo-
biliari o electrodomèstics, per 
netejar els espais i per fer ac-

ALCANAR

tuacions de condicionament 
dels immobles afectats. A la 
convocatòria, s’hi van presen-
tar 27 sol·licituds i es van con-
cedir ajuts per imports de 50 a 
400 euros. La partida disposava 
d’un pressupost d’uns 10.000 
euros, dels quals 7.900 ja s’han 
pagat als sol·licitants. La resta, 
uns 2.000, es repartiran entre 
les entitats esportives del mu-
nicipi i Càritas. 

blava i el desenvolupament de 
l’aqüicultura sostenible i de 
baix impacte ambiental com 
eixos de desenvolupament. En 
el marc del Nou Pacte Nacional 
per a la Indústria de Catalunya, 
s’està impulsant el BlueCat Ter-
res de l’Ebre, un hub d’econo-

mia blava orientat a l’impuls de 
l’activitat productiva i del co-
neixement relacionats amb la 
mar que s’ubicarà a l’edifici del 
Blue Economy  Center (BeC) 
de la Ràpita i que representa un 
projecte pioner a la Mediterrà-
nia.

Tres nous detinguts per un 
desembarcament d’haixix frustrat a 
l’octubre en una platja

Els Mossos han detingut tres 
persones més relacionades 
amb un desembarcament 
d’haixix frustrat la matinada 
del 16 d’octubre passat en una 
platja propera al càmping Al-
facs, al terme municipal d’Alca-
nar i prop del nucli urbà de la 
Ràpita. Segons publica el digital 
El Caso i han confirmat fonts 
coneixedores del cas a l’ACN, 
l’Àrea d’Investigació Criminal 
del cos va obrir una investigació 
arran dels fets identificant cinc 

individus més, tres dels quals han 
estat arrestats aquest dimarts a 
la Ràpita, Tortosa i Figueres. Du-
rant els escorcolls, els agents van 
decomissar 2,5 quilos d’haixix, 
30.000 euros en efectiu i una 
màquina de comptar bitllets, a 
més d’un fusell d’assalt AK47.
També van trobar-los dues esco-
petes de caça, una pistola d’aire 
comprimit, dos matxets, una de-
fensa elèctrica, una defesa ex-
tensible i tres punys americans. 
(ACN)

Aposta per 
l’economia blava i el 
desenvolupament 

de l’aqüicultura 
sostenible 

LA RÀPITA/ALCANAR

Els arrestats se 
sumen als quatre 

que es van practicar 
fa dos mesos arran 

l’operació
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Pepita Casanova i Camèlia 
González guanyen el Con-
curs de plats nadalencs or-
ganitzat per @donessantjau-
me amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Sant Jaume.
Pepita Casanova va presen-
tar uns canalons (plat salat) 
i Camèlia González, un pu-
ding (plat dolç). La Presiden-
ta de l’Associació de Dones, 
Susanna Casanova, i la Re-
gidora d’Igualtat i Atenció a 
les Persones, Carla Quesada, 
van fer entrega d’un premi a 
les guanyadores i un detall 
a totes les persones partici-
pants.
D’altra banda, dins de l’actu-
alitat del municipi, informar 
que avui divendres tindrà lloc 
la VIII Cantada de Nadales a 
càrrec de la Coral Veus de 
l’Ebre de Sant Jaume. Serà a 
les 19 hores, a l’Auditori mu-
nicipal, Sant Jaume d’Enveja.

S JAUME
Concurs 
de plats 

nadalencs

SANTA BÀRBARA

El passat 4 de desembre co-
mençaven les jornades na-
dalenques a Santa Bàrbara 
amb diverses activitats i una 
encesa de llums que anava 
amb una novetat relacionada 
amb la “imatge de poble”, se-
gons ja avançava l’alcalde dies 
enrere i que explica la regido-
ra de Festes, Laia Pla Coto, en 
una entrevista a La Plana Rà-
dio: “necessitàvem un enllu-
menat, unes llums boniques. 
L’any passat ja ho volíem fer, 
però no va poder ser per falta 
de temps i recursos enguany 
ho hem pogut solucionar i 
penso que és molt bonic i es 
veu de lluny, fent bonic al po-
ble”. L’alcalde, Antonio Ollés 
Molias, afirmava que l’enllu-
menat es veu des de pràcti-
cament tot el terme i que s’il-
luminarà en dates destacades 
com les actuals: “serà en oca-
sions especials com festes na-
dalenques, Sant Gregori, fes-
tes majors… no té sentit que 
estigue cada dia de l’any”.

La il·luminació especial de 
l’església, nova atracció

ALCANAR

Després de la redacció del pro-
jecte i l’aprovació inicial amb 
els pertinents períodes d’expo-
sició pública, aquesta setmana 
l’alcaldessa d’Ulldecona, Núria 
Ventura, ha signat ja el decret 
d’aprovació definitiva del pro-
jecte de reforma de l’accés, 
cafeteria i diverses dependèn-
cies del Teatre Municipal Orfeó 
Montsià elaborat per l’arquitec-
te Miquel Feliu Soler. 
L’import del pressupost to-
tal ascendeix a la quantitat de 
552.136’61 euros. 
D’aquesta manera, l’Ajunta-
ment avança en la tramitació 
per tirar endavant les obres 
d’una nova fase de renovació 
de les instal·lacions culturals 
seguint el pla d’usos de reha-
bilitació del Teatre redactat el 
2007.

Nova fase de 
remodelació 

del Teatre 
Municipal

ULLDECONA

Les escales del carrer Balmes, 
es van construir cap als inicis 
dels anys 80 per a comunicar 
del carrer Balmes i Sol amb 
el carrer Pompeu Fabra, i així 
poder donar un millor accés 
a l’Escola Jaume I (inaugura-
da per aquelles dates). Ara, en 
l’actuació que s’ha realitzat, 
s’ha buscat la uniformització 
i renovació del paviment de 
les mateixes. Les obres realit-
zades han estat l’anivellament 
de la superfície horitzontal de 
les escales, la pavimentació 
amb panot de 40×40 d’igual 
tipologia que l’existent al car-
rer del Sol, la instal·lació de 
panot tallat en la contrapet-
jada de les escales, repujat 
de les tapes de serveis i ins-
tal·lació de la barana en trams 
d’escales de secció 5 cm dià-
metre de forma continua. Les 
obres han tingut un import de 
14.001,84 Euros (IVA inclòs).

Obres a les 
escales del 

carrer Balmes

LA SÉNIA

El CF Alcanar Femení va en-
frontar el cap de setmana pas-
sat  l’últim partit d’aquest any 
2022 contra el Campredó. 
La jornada va servir per a poder 
recol·lectar joguines per poder 
donar-los una segona vida, una 
campanya nadalenca que, se-
gons la capitana, Mireia Fibla, 
“ha tingut molt d’èxit i estem 
molt contentes amb la partici-
pació de la gent. Aquest Nadal 
molts xiquets i xiquetes podran 
gaudir d’aquestes joguines”. 
Aquesta recol·lecta forma part 
de ‘Joguines vives’, impulsada 
per l’Ajuntament d’Alcanar amb 
l’objectiu de fomentar el con-
sum conscient i responsable i 
la prevenció de residus. 
A més, tenint en compte la si-
tuació actual, també es pretén 
facilitar l’accés a joguines a to-
tes les famílies del municipi.

El CF Femení 
d’Alcanar es 

vesteix de 
solidaritat

Guardons de la Pesca Catalana i la Nit de la Pesca 2020 i 2022
El guanyador de la 31a edició 
del Guardó de la Pesca catala-
na, corresponent a l’any 2020, 
ha estat el Col·lectiu de socis de 
la Confraria de Pescadors (ma-
riners i marineres) de les Cases 
d’Alcanar, a qui ha correspost la 
Placa de la pesca catalana per 
la promoció i finançament de la 
construcció del port de les Ca-
ses, que s’inicià l’any 1972 i fi-
nalitzà l’any 1987. Precisament, 
Alcanar  va acollir la celebració 
de la Nit de Pesca el 17 de de-
sembre a la nit, que es va ce-
lebrar al Tancat de Codorniu. 
Enguany, l’entrega dels premis 
ha tornat a tenir un format pre-
sencial i ha estat doble: d’una 
banda, s’ha lliurat el guardó de 
la 31a edició, corresponent al 
2020, any en què la pandèmia 
de la covid-19 va obligar a can-
cel·lar tots els actes presencials, 
i d’una altra, s’ha fet entrega del 
reconeixement corresponent 
a la 32a edició dels Guardons 
(2022). 
La consellera Teresa Jordà, per 
cloure l’acte, va destacar que 

“darrere del col·lectiu hi ha his-
tòries amb moments màgics 
i altres durs i avui hem fet un 
sentit homenatge a les històri-
es d’unes famílies de les Cases 
d’Alcanar que ho han donat 
tot, pel mar, per la pesca i pel 
país”. El seu discurs també va 
tenir un to reivindicatiu: “Cata-
lunya és un país marítim, i no 
es pot permetre ni una barca 

L’entrega dels 
premis 

ha tornat a tenir un 
format presencial i 

ha estat doble

menys, tots els nostres conciu-
tadans i conciutadanes ho han 

de saber”. El guardó de la pes-
ca corresponent a la 32a edició 
ha estat pel doctor en Biologia, 
corresponsable del Departa-
ment de Recursos Marins Re-
novables de l’Institut de Cièn-
cies del Mar (ICM), i vocal de 
l’Institut Català de Recerca per 
la Governança del Mar (ICAT-
MAR), Joan Baptista Company 
i Claret,
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GANDESA MÓRA D’EBRE

Móra d’Ebre, un 7,1%, i Al-
macelles, un 5,%, són els dos 
municipis de més de 5.000 
habitants on més va créixer 
el PIB per habitant en l’any de 
la pandèmia. Així ho indiquen 
les dades publicades aquest 
divendres per l’Institut Naci-
onal d’Estadística (Idescat), 
que detallen que tan sols 10 
dels 218 municipis amb més 
de 5.000 habitants van mos-
trar un creixement positiu del 
producte interior brut per cà-
pita el 2020. 
Es tracta de deu municipis 
que tenen un pes del sector 
agrari per sobre de la mitjana 
de Catalunya, excepte Roda 
de Ter. El document també 
apunta que durant el 2020 
totes les comarques van 
constatar una “forta reduc-
ció” del PIB per habitant, que 
va caure un 11,2% de mitjana 
al conjunt de Catalunya.

Municipi on 
més va créixer 

el PIB per 
habitant

Ercros 
reubicarà 

treballadors de 
Flix en altres 

centres
Els sindicats i la direcció d’Er-
cros van signart, la setmana 
passada, un acord sobre l’ERO 
de la fàbrica de Flix, que tanca 
pel cessament d’activitat a la 
planta de fosfat dicàlcic. L’ex-
pedient de regulació d’ocupa-
ció afectarà 39 persones de les 
48 que treballen en el complex 
químic. Les nou restants man-
tindran la seva ocupació a la 
fàbrica per exercir tasques de 
vigilància, manteniment i des-
mantellament. L’ERO preveu 
reubicar, traslladar i intercanvi-
ar alguns empleats amb altres 
centres de treball de l’empresa 
química, jubilacions parcials, 
pla de rendes i baixes indemnit-
zades. Els contractes de submi-
nistrament d’àcid clorhídric i de 
maquila de fabricació de fosfat 
dicàlcic acaben el pròxim 31 de 
desembre. (ACN)

FLIX

Comencen les obres per construir el Centre 
d’Interpretació de la Natura de la Fontcalda
L’Ajuntament de Gandesa ha 
iniciat les obres del futur Cen-
tre d’Interpretació de la Natu-
ra de la Fontcalda, amb la pre-
visió d’enllestir-les el pròxim 
mes de maig. 
El projecte compta amb un 
pressupost de 200.940,48 
euros, una part dels quals 
compta amb finançament del 
programa europeu Leader, 
mentre que la resta provindrà 
de fons municipals. 
El consistori vol, amb aquesta 
actuació, reforçar “ el com-
promís per la sostenibilitat 
ambiental i el turisme soste-
nible, mitjançant la divulgació, 
la generació de noves opor-
tunitats turístiques i l’aprofi-
tament dels camps de treball 
internacionals”, segons espe-
cifica el comunicat municipal. 
De cara el futur, està prevista 
també la construcció d’un al-
berg de joventut a la casa vella 
de La Fontcalda. (ACN)

La Denominació d’Origen 
Terra Alta va tornar a mari-
dar un any més la Gala de 
Lliurament dels Premis de 
Periodisme d’Investigació 
Ramon Barnils. La vuitena 
edició d’aquests premis es 
va celebrar al Born Centre 
Cultural i de Memòria de 
Barcelona. Els vins de la DO 
Terra Alta acompanyaran als 
guardonats, posant el punt 
final a la celebració. El Pre-
mi Ramon Barnils, convertit 
ja en tot un referent dins el 
sector, és una iniciativa del 
Grup de Periodistes Ramon 
Barnils per promoure la in-
formació documentada i 
contrastada. Amb la ce-
lebració d’aquesta gala es 
busca crear un punt de tro-
bada per als periodistes.

TERRA ALTA
La DO Terra 
Alta marida  
els Premis 

Ramon Barnils

IDECE
‘Rutejant per la Palma d’Ebre’, de 

Ruth Martí, de l’Institut de Flix, 
guanya la 11a edició dels Premis

Aquesta intervenció facilitarà 
l’accés a la informació pública 
al propi ajuntament, però també 
als ciutadans que vulguin con-
sultar el patrimoni documental 
històric de la vila. Gràcies a la 
cessió del fons documental per 
part de l’Ajuntament de Móra la 
Nova a l’ACRE, s’ha aconseguit 
salvaguardar aquest actiu patri-
monial tant valuós, el qual ara 
pots ser conegut i reutilitzat per 
la ciutadania.  El fons documen-
tal té un volum de 42,8 metres 
lineals de documentació, equi-
valents a 428 capses d’arxiu 
normalitzades, i està format per 
4.221 unitats textuals i 50 no 
textuals. El conjunt de docu-
ments ens permet aprofundir en 
les funcions dutes a terme per 
l’Ajuntament al llarg del període 
del qual es conserven testimo-
nis escrits. 

Tractament 
arxivístic 

del fons de 
l’Ajuntament

MÓRA LA NOVA

Cinc persones aturades de la 
comarca de la Ribera s’en-
carregaran durant els pròxims 
sis mesos del manteniment i 
la neteja de rutes turístiques 
i espais d’interès singular, i 
de la conservació i desbros-
sament de camins i zones 
forestals municipals, entre 
d’altres. Els treballs s’han or-
ganitzat a partir de les pro-
postes que han fet els ajun-
taments de poblacions de 
menys de 5.000 habitants, i 
compten amb la coordina-
ció del Consell Comarcal de 
la Ribera d’Ebre. La feina for-
ma part del Pla d’Ocupació 
Condicionament d’entorns 
naturals a la Ribera d’Ebre, 
desenvolupat per la Diputació 
de, amb el suport del Con-
sell Comarcal, amb l’objectiu 
de millorar la situació laboral 
dels participants, alhora que 
adquireixen competències 
tècniques durant l’execució 
del projecte, en aquest cas en 
el camp forestal.

Nou Pla 
d’Ocupació

RIBERA

El guanyador de l’11a edició 
dels Premis IDECE ha estat 
Ruth Martí Solé de la Palma 
d’Ebre, estudiant de l’Institut 
de Flix, pel treball Rutejant per 
la Palma d’Ebre, que ha rebut 
el primer premi dotat amb 
1.500 euros. El segon premi, 
dotat amb 1.000 euros, se l’ha 
endut Alèxia Brusca Forné de 
la Ràpita, estudiant de l’Institut 
els Alfacs, pel treball Coeteres 
del Delta de l’Ebre - La lluita 

granífuga -; el tercer premi, 
dotat amb 700 euros, se l’ha 
endut Anaïs Giral Serra de la 
Fatarella, estudiant de l’Insti-
tut de Flix, pel treball L’Ordre 
del Temple a les Terres de 
l’Ebre; i el quart premi, dotat 
amb 500 euros, se l’ha endut 
Guillem Garriga Cruelles de 
la Ràpita, estudiant també de 
l’Institut els Alfacs pel treball 
Port i estiba. Història i treba-
lladors del port dels Alfacs.
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terres de l’ebre

En l’acte es van reconèixer els millors esportistes en edat escolar i 
federats de les quatre comarques ebrenques, tres forjadors/es de 

l’esport i la celebració de tres centenaris, entre altres guardons

La Gala de l’Esport de les Terres de l’Ebre 2022 premia 
la trajectòria i el talent d’esportistes i entitats ebrenques

Dijous passat, 15 de desem-
bre, es va celebrar al Casal Cí-
vic Ruiz Salgado d’Amposta la 
Gala de l’Esport de les Terres 
de l’Ebre 2022, amb l’assis-
tència del delegat del Govern, 
Albert Salvadó Fernández; l’al-
calde d’Amposta, Adam Tomás 
Roiget, la directora dels Ser-
veis Territorials d’Administra-
ció Local, Pilar Caballé Tudó, 
i el representant territorial de 
l’Esport a les Terres de l’Ebre, 
Joan Barberà Carceller, en-
tre altres representants insti-
tucionals i del món esportiu 
ebrenc i català. 
En el transcurs de la Gala, 
es van lliurar 54 premis. Van 
tenir un reconeixement els 
clubs ebrencs que enguany 
celebren el seu 100è aniver-
sari, CD Horta de Sant Joan, 
CE Benissanet i CF Gandesa; 
75è aniversari, CE Pinell; 50è 
aniversari, MotoClub Ulldeco-
na, CF l’Ampolla, Societat de 
Caçadors la Cala de l’Amet-
lla de Mar, Societat de Caça-
dors Ports Algars de Caseres, 
Societat de Caçadors Pi Verd 
de Benifallet, Societat de Ca-
çadors Massaluquense de la 
Pobla de Massaluca, Societat 
de Caçadors la Caçadora de 
l’Ebre de Móra d’Ebre, Societat 
de Caçadors La Pinellense de 
Pinell de Brai i la Societat de 

Caçadors Sant Anton de Garcia; 
i 25è aniversari, Club Atletisme 
Ascó Ribera d’Ebre (Ascó), Club 
Esportiu Physiko’s Gim de Móra 
d’Ebre, Club Gimnàstica Rítmi-
ca d’Amposta, Associació de 
pesca Esportiva Lo Fangar de 
Deltebre i el Club de Tir Plat Pla 
de l’Ovella, d’Ascó.
Com a novetat d’aquesta edi-
ció, es van incorporar noves 
categories, com el Premi edu-
cació i valors de l’esport, que 
vol posar en relleu accions, tas-
ques benèfiques, de joc net i/o 
la feina d’esportistes, centres 
educatius, entitats, etc., que 
hagin destacat pel seu treball 
envers l’educació esportiva i de 
base pel seu valor ètic o mo-
ral. Els guardonats foren Ferran 
Navarro Estorach (Camarles), 
del CE Slalom i Boccia TE; l’UD 
Jesús i Maria femení (Deltebre) i 
el CE l’Àngel-APASA d’Amposta. 
També es va crear el Premi 
menció especial on, per una 
part, es van guardonar espor-
tistes ebrencs que han assolit 
podi en Campionats del Món i/o 
han estat campions d’Europa. 
Aquesta temporada els guardo-
nats han estat Adam Raga Sans 
(trial-Ulldecona), David Picot 
Martí (natació-Amposta), Fer-
ran de Torres Burgos (atletis-
me-Tortosa) i Andrea Silva Pas-
qual (patinatge artístic-l’Aldea). 

AMPOSTA

Per altra banda, i en aquesta 
mateixa categoria de men-
ció especial, es van guardonar 
aquells/es esportistes que han 
realitzat fites, reptes, expedici-
ons... destacables dins el món 
de l’esport durant aquest any. 
En aquest subapartat, va rebre 
guardó Joan Ventura Castells 
(ultrafons-Roquetes), Albert 
Giné Cid (ultrafons-Roque-
tes), Pau Marzà  Bedós (ciclis-
me-Xerta), Cristina Vallespí 
Suñé i Oscar Solé Puertolas 
(natació aigües obertes-Móra la 
Nova), Josep Betalú Constan-
tino (ciclisme-Amposta), Laia 
Ballesté Sciora (futbol-l’Ampo-
lla), Carles Saladié Borràs (fut-
bol sala-Tivissa), Jaume Sorolla 
Menasanch (bàsquet-Tortosa), 
Club Volei Roquetes, Joan Se-
bastià Navarro Pagà (automo-
bilisme-Deltebre), Rafel Na-
varro Serres (futbol-Gandesa), 
Eduard Prades Reverter (ciclis-
me-Alcanar), Benjamin Prades 
Reverter (ciclisme-Alcanar) i 

d’Ebre, Sònia Franquet Cal-
vente (tir olímpic-Ascó).
Per finalitzar l’acte, tal com 
s’ha anat realitzant durant 
totes les edicions, s’ha fet un 
reconeixement a la trajectòria 
de 3 forjadors/es de l’esport, 
persones que s’han distin-
git per una aportació llarga i 
continuada al món esportiu 
de les comarques ebrenques. 
Ramón Serra Giralt, d’Ascó; 
Enric Gurrera Descàrrega, de 
Móra d’Ebre; i Glòria Cid Es-
puny, de Santa Bàrbara, han 
estat les persones homenat-
jades. 
“Estem molt contents per la 
bona acollida que va tenir la 
nova proposta dels premis de 
la Gala de l’esport de Terres 
de l’Ebre, amb un gran nom-
bre de propostes rebudes i un 
increment important de par-
ticipació respecte a anteriors 
edicions”, va dir el represen-
tant territorial de l’Esport a les 
Terres de l’Ebre, Joan Barberà.
 

l’equip ciclista Controlpack (La 
Sénia), així com Oriol Romeu 
Vidal i Aleix Garcia  Serrano 
(futbol-Ulldecona).
En una altra novetat d’aquesta 
edició, es va reconèixer el/la 
millor esportista/club en edat 
escolar de les quatre comar-
ques ebrenques. Els premiats 
foren: Baix Ebre, Sira Forner  
Ferrer (Tortosa), del Club Gim-
nàstica Rítmica de Tortosa;  
Montsià, UE Sant Jaume, equip 
futbol 7 pre benjamí, de Sant 
Jaume d’Enveja; Terra Alta, IE 
Mare de Deu del Portal, equip 
voleibol femení infantil-cadet, 
de Batea; i Ribera d’Ebre, Club 
Handbol Móra La Nova (equip 
aleví femení mini-handbol). 
També es va distingir el/la millor 
esportista federat de les quatre 
comarques ebrenques: pel Baix 
Ebre, Ferran de Torres Burgos 
(atletisme-Tortosa); Montsià, 
Adam Raga Sans (trial-Ulldeco-
na); Terra Alta, Adam Maijó Fri-
gola (atletisme-Batea); i Ribera 

terres de l’ebre
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bit urbanístic com a implanta-
ció?”. Igualment, la diputada ha 
assenyalat que a les preguntes 
presentades ha sol·licitat “quins 
son els motius que justifica 
l’empresa per tal de no invertir, 
si hi havia aquest canvi norma-
tiu”. També aquest dilluns, el 
grup parlamentari de Junts al 
Parlament ha tramitat un altre 
paquet de preguntes referent 
al Fons de Transició Nuclear. 

El subdelegat del govern es-
panyol a Tarragona, Joan 
Sabaté, ha presentat formal-
ment la seva renúncia al càr-
rec a la delegada a Catalunya, 
Maria Eugènia Gay. Sabaté, 
que va ser nomenat a mitjan 
2018, ha adduït motius per-
sonals, amb la voluntat de 
tornar a la docència en els 
darrers anys de la seva vida 
laboral un cop assolida l’edat 
de jubilació. L’exsenador so-
cialista i exalcalde de Tortosa 
ha emès un comunicat des-
tacant la “bona col·laboració 
institucional” durant aquests 
més de quatre anys al càr-
rec. De moment, es mantin-
drà com a subdelegat fins el 
2 de gener de 2023, quan es 

Joan Sabaté renuncia al càrrec 
de subdelegat del govern 

espanyol a Tarragona

Esquerra Republicana proposa al 
Parlament “corregir el nyap de PSC i Junts 

amb el Fons de Transició Nuclear”
Esquerra Republicana ha fet 
una proposta oberta als grups 
parlamentaris del Parlament 
per tal de corregir i “arreglar les 
disfuncions” que PSC i Junts 
van aprovar la setmana passada 
en modificar el Fons de Transi-
ció Nuclear que, entre d’altres, 
deixa finalment fora una vin-
tena de municipis del Segrià i 
les Garrigues que són dins dels 
30km.
Els republicans han plante-
jat una pregunta a la sessió de 
control al Parlament "per de-
nunciar el pacte sociovergent 
que fa menys d’una setmana va 
tergiversar l’essència i l’objectiu 
inicial d’aquesta eina que, en 
origen, pretenia fixar recursos 
per preparar els territoris afec-
tats amb el tancament de les 
nuclears. Fem una proposta a la 
Cambra i al Govern per arreglar 
les disfuncions -els seus propis 
diputats ho reconeixen- que 
han creat amb aquesta tramita-
ció que ni en fons ni en forma 
serà positiva”, ha dit la portaveu 
parlamentària d’Esquerra Repu-
blicana, una proposta que "tant 
Junts com el PSC han acceptat 
ràpidament durant la mateixa 
sessió de control".
Vilalta, que ha recordat "que 

els grups parlamentaris es van 
negar a negociar i que han tirat 
endavant el text sense consens 
territorial", ha advertit que "amb 
el nou Fons crea municipis de 
primera i de segona” perquè 
“es converteix en una simple 
repartidora de subvencions, és 
el model clientelar de sempre”.
La portaveu d’Esquerra ho ha 
dit en preguntar al conse-
ller d’Empresa, Roger Torrent, 
aquest dimecres al Parlament. 
Torrent ha lamentat que "el 
nou acord de PSC i Junts hagi 
trencat els dos principis funda-
cionals del Fons de Transició 
Nuclear: tenir governança ter-
ritorial i destinar tots els esfor-
ços a projectes tractors".
“És una llàstima perquè s’han 
primat més els interessos par-

POLÍTICA

tidistes, segurament pensant 
més en les municipals”, ha 
apuntat. Per això, el conseller 
ha fet una crida a “pensar en la 
següent generació, en la Cata-
lunya sencera i que els territoris 
que han estat generosos els úl-
tims anys puguin tenir oportu-
nitats en un marc nou”.

Vilalta lamenta que "la 
sociovergència diferenciï 

entre municipis de 
primera i de segona” 
i el conseller Torrent 
denuncia que "s’han 
prioritzat interessos 

partidistes"

formalitzarà la renúncia. Se-
gons ha avançat el Diari Més, 
el senador i primer secretari 
del PSC de Tarragona, Santi 
Castellà, serà el seu substitut.

La diputada ebrenca de Junts, 
Irene Negre, va complimen-
tat la seva intenció, anunciada 
divendres passat en roda de 
premsa, de presentar una sèrie 
de preguntes parlamentaries 
relacionades a la notícia publi-
cada per ebredigital.cat sobre 
la paralització d’una inversió 
al polígon de Molló a Móra la 
Nova per part de l’empresa in-
teressada davant la preocupa-
ció generada pel debat sobre 
la modificació dels Fons de 
Transició Nuclear. Les pregun-
tes han estat registrades aquest 
passat dilluns 19 de desembre, 
i segons afirmava la diputada 
ebrenca “volem saber quines 
és la inversió prevista al polígon 
Molló? De quina empresa es 
tracta? En quin tràmit es troba 
aquesta inversió, tant en l’àm-

La diputada de Junts, Irene Negre, pregunta 
al Parlament sobre el cas del polígon de Molló

No té sentit que ara que tenen 
més diners, ara no vinguessen”. 
Des de Junts per Catalunya ne-
guen que tinguen informació 
o detalls sobre este presumpte 
projecte i han denunciat que, de 
fet, l’IDECE (Institut pel Desen-
volupament de les Comarques 
de l’Ebre) va quedar relegat de 
les reunions per desenvolupar 
el reglament del Fons Nucle-
ar en el moment en què Xavier 
Pallarés, exdelegat del Govern 
a l’Ebre, va assumir el càrrec de 
director de l’organisme. Tant el 
PSC com Junts, veuen que dar-
rere del rebuig d’ERC a la mo-
dificació del Fons Nuclear hi ha 
“un repartiment previ dels re-
cursos que potser amb la nova 
normativa salta pels aires. No 
entenem, sinó, la reacció d’Es-
querra per intentar aturar esta 
tramitació parlamentària. Per 
això sospitem que hi havia algu-
na cosa”, va apuntar la diputada 
de Junts. (ACN) foto: ANAV

PSC i Junts qualifiquen 
“d’històrica” la llei del Fons 
Nuclear perquè augmenta la 

inversió

La intenció és conèixer “quines 
inversions hi ha compromeses 
amb el territori en referència 
al retorn d’acord amb Llei de 
Transició Nuclear? Amb qui 
s’ha pactat aquestes inversi-
ons?. No deixarem que ens 
manipulin i demanarem tots els 
aclariments que facin falta so-
bre afirmacions que afectin les 
comarques ebrenques”.
(ebredigital.cat)

El PSC i Junts van qualificar de 
“dia històric” per a les Terres de 
l’Ebre i el Camp de Tarragona 
l’aprovació de la proposició de 
llei del Fons Nuclear que in-
crementa els recursos de l’im-
post que revertiran al territori i 
també el seu radi d’impacte. El 
diputat Joaquim Paladella va 
celebrar que, des de l’oposició, 
s’hagin aconseguit 600 MEUR 
per als territoris nuclears, la 
meitat dels quals es repartiran 
els 18 municipis del Penta I (un 
25% més del previst) i l’altra 
meitat 62 municipis del Penta 
II, els de menys de 12.000 ha-
bitants.
Els diputats ebrencs de PSC i 
Junts van lamentar el vot con-
trari d’altres parlamentaris del 
territori i van acusar ERC de 
mentir i pressionar amb supo-
sades inversions que la llei posa 
en risc. 
La diputada de Junts, Irene 
Negre, ha assegurat que de-
manaran a Empresa i Treball 
“concreció” sobre el projecte 
que perillaria al Molló. “Si esta 
empresa està reflexionant en 
venir al territori, ara tindran més 
diners per poder estudiar el seu 
projecte, més que no pas abans. 

Els dos grups lamenten 
la pressió d’ERC i el seu 

vot en contra en la 
proposició de llei
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(430 km I 11.200 positius), la 
Portugal 281 Ultramarathon, 
l’Ehunmilak o l’Ultra Trail Estels 
del Sud i finalista de la Monta-
ne Legends Trail 2022; a Carme 
Monllaó, per ser una referent, per 
ser la primera dona de la junta i 
fundadora del CD Roquetenc; i 
a Emma Martín Queralt, jugado-
ra del Real Oviedo femení, que 
va començar la seua trajectòria 
quan tenia cinc anys al CD Ro-
quetenc. Finalment, hi va haver 

Rosalia Pegueroles repetirà com a 
candidata a l’alcaldia d’Aldover 

L’actual alcaldessa d’Aldover, Ro-
salia Pegueroles i Gisbert, ha fet 
saber que tornarà a encapçalar 
la candidatura d’Esquerra Repu-
blicana–Construïm Aldover a les 
eleccions municipals del mes de 
maig  vinent. Pegueroles repetirà 
com alcaldable després de con-
vertir-se en la primera candidata 
i alcaldessa d’Esquerra Republi-
cana al municipi en aconseguir 
la majoria absoluta amb quatre 
regidories l’any 2019.
Durant aquesta legislatura des del 
govern municipal “s’han impul-
sat iniciatives destacades, com 
la instauració de l’escola bressol 
rural (infantil 1 i 2), les millores fe-
tes al Casal Municipal (aïllament, 
insonorització, eficiència ener-
gètica) i l’arranjament del parc in-
fantil. També s’ha instaurat la re-
collida de residus porta a porta i 
s’ha fomentat l’energia renovable 
amb instal·lacions fotovoltàiques 

a les cobertes dels edificis mu-
nicipals i fanals amb enllumenat 
solar als carrers del poble”.
Rosalia Pegueroles té per ob-
jectiu “revalidar la majoria ab-
soluta per donar així continuïtat 
al projecte engrescador i trans-
formador implementat aquesta 
legislatura. Per això liderarà un 
equip on combinarà experiència 
de govern, capacitat de  gestió i 
noves incorporacions”.
Esquerra Republicana ha estat la 
força guanyadora en les darreres 
eleccions catalanes i generals al 
municipi, fet que ofereix “molt 
bones perspectives a la candi-
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Repetirà com 
alcaldable després 

de convertir-se en la 
primera candidata i 

alcaldessa d’Esquerra 
Republicana al 

municipi en aconseguir 
la majoria absoluta 

amb quatre regidories 
l’any 2019 

El divendres passat, 16 de de-
sembre, al Casal La Ravaleta 
de Roquetes es va celebrar la 
tercera edició dels Premis Es-
portius Ciutat de Roquetes, 
amb l’actuació d’Iman Essousi, 
pianista de la Lira Roquetense.
Durant la gala es van atorgar 
mencions a tres persones, a 
Joan Ventura Castells, ultra-
fondista, entrenador personal 
i corredor de curses com la 
Montane Summer Spice Race 

Tercera Gala Premis Esportius Roquetes

acord entre la Generalitat i l’Es-
tat, perquè ha de ser una decisió 
conjunta quan parlem d’un ser-
vei comercial”, ha defensat.
Mentrestant, el diputat Ferran 
Bel ha assenyalat que les Terres 
de l’Ebre no tenen trens d’alta 
velocitat ferroviària, un servei 
que “podria ser una realitat si 
es restableix l’Avant, com s’ha 
compromès” la comissió. Bel re-
butja que la Generalitat hagi de 
pagar el cost quan l’Estat assu-
meix el dèficit dels trens Avant 
entre Girona i Barcelona, de 
435.400 euros, o entre Lleida i 
Barcelona, de 4.071.000 euros. 
Per a Bel és “incomprensible que 
algun diputat pretengui que si-
gui la Generalitat qui assumeixi 
el cost d’aquest servei” perquè 
“només contribuiria a incremen-
tar el dèficit fiscal.

El PDeCAT insisteix que 
l’Estat ha d’assumir el cost 

pels trens Avant a l’Ebre com 
paga pels de Lleida o Girona

un empat entre tres finalistes: 
el Club Futbol Sala Roquetes 
Sènior masculí per l’ascens a 
la Divisió d’Honor; l’Associació 
Esportiva de Veterans Roque-
tenc Terres de l’Ebre, per pro-
clamar-se campions de Lliga, 
Copa i Supercopa de les Terres 
de l’Ebre l’any 2022; i el Feme-
ní CD Roquetenc, per l’impuls, 
consolidació i projecció de 
futur, així com per ser un dels 
grans puntals del club.

El diputat del PDeCAT, Ferran 
Bel, ha insistit, des de Tortosa, 
que l’estat espanyol ha d’as-
sumir el cost d’implementar 
l’Avant entre Tortosa i Barcelona 
com fa amb Lleida o Girona, on 
el dèficit és de 4,5 MEUR con-
juntament. El PDeCAT ha im-
pulsat una proposició no de llei 
de la comissió de Transport del 
Congrés perquè hi hagi quatre 
Avant d’anada i tornada cada 
dia. Tant el PSC com En Comú 
Podem defensen que la decisió 
depèn de les negociacions en-
tre la Generalitat i l’Estat. El di-
putat d’En Comú Podem, Jordi 
Jordan, celebra haver arrencat 
el compromís del Govern per 
fer aquesta negociació.
El primer secretari del PSC a 
l’Ebre, Manel de la Vega, no des-
carta que el cost dels trens Avant 
l’assumeixi Catalunya i que es 
pugui incloure en els pressu-
postos perquè Renfe “és un 
operador contractat pel Govern. 
Segons De la Vega, el govern es-
panyol, des de la secretaria de 
Transport, també està negociant 
per recuperar les quatre parades 
del servei Euromed a l’estació de 
l’Aldea. “Fructificarà si hi ha un 

En Comú i PSC 
defensen que 

Generalitat i govern 
espanyol “han de 

negociar” per recuperar 
els trens d’alta velocitat

La junta general del Consorci 
de Polítiques Ambientals de les 
Terres de l’Ebre (COPATE) ha
aprovat el nou reglament d’ús 
de la marca Reserva de la Bi-
osfera de les Terres de l’Ebre, 
que serà operatiu a partir de 
l’any que ve. El nou regla-
ment pretén simplificar el pro-
cés d’acreditació i introduir la 
marca en nous àmbits, com 
les botigues de proximitat i els 
mercats municipals i els grans 
esdeveniments gastronòmics, 
culturals i esportius. “El regla-
ment ja va rebre el vistiplau de 
la comissió executiva de la Re-
serva de la Biosfera i ara de la 
junta general, el següent tràmit 

El COPATE aprova el nou 
reglament d’ús

de la marca Reserva de la 
Biosfera

les persones, entitats i institu-
cions que hi han participat des 
de l’inici, com l’Escola Univer-
sitària de Ciències Empresa-
rials Dr. Manyà, l’Ajuntament 
de Tortosa i la mateixa Uni-
versitat. També s’ha comptat 

La URV commemora els 25 anys dels estudis 
d’empresa a les Terres de l’Ebre

La URV ha commemorat 
aquest dimecres al matí els 25 
anys dels estudis d’empresa a 
les Terres de l’Ebre. L’acte ha 
servit per fer un repàs al quart 
de segle d’història dels estudis 
i per retre homenatge a totes 

és fer-lo arribar a tots els usu-
aris acreditats i comprovar que 
totes les empreses compleixen 
els requisits bàsics i específics 
abans de la seua entrada en vi-
gor.“Volem fer créixer el nom-
bre d’empreses acreditades, 
que aquest distintiu de qualitat 
sigui més present”, ha explicat 
el president del COPATE, Xa-
vier Faura. El nou reglament 
segueix establint una sèrie de 
requisits bàsics i específics per 
a cada sector, definint-se uns 
objectius de progrés per als 
usuaris acreditats, i així el CO-
PATE disposarà d’eines per va-
lorar numèricament el grau de 
compromís de cada usuari.

amb la presència d’estudiants 
i exestudiants, que han fet una 
crida a mantenir i incrementar 
les opcions universitàries a les 
Terres de l’Ebre.

datura republicana per revalidar 
l’èxit de les anteriors eleccions 
municipals”.
Pegueroles, a més d’alcaldessa, 
també és vicepresidenta sisena 
del Consell Comarcal del Baix 
Ebre i responsable de l’Àrea de 
l’Atenció a les persones d’aques-
ta institució.
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GRÀCIES 

A Michel Viñas; a tots els 
clubs; als entrenadors; als 
segons entrenadors; als de-
legats; a tots els directius; als 
presidents; als utillers; a tots 
els jugadors; a tots els meus 
confidents; als meus infor-
mants; als filòsofs del futbol; 
a Josep Carbonell (fa el portal 
de futbol ebrenc); a Miquel 
Pinyol, de la Federació; als 
àrbitres; al meu club La Sénia 
i els seus jugadors; a Boro, 
directiu de La Sénia; als meus 
amics del futbol; a Pau, el 
noi de la de la Federació; als 
meus enemics; a la dona que 
més vull, Sissi, la meva dona; 
als meus tres fills, Jose Juan, 
Ariadna i Quim; als meus 
tres néts, Joel, Victor i Ada; 
als meus amics del running, 
Silvana i Jose Maria; als meus 
amics, Roberto i Àngel; a la 
meva ànima, Gema Cernuda; 
a Araceli i Cheli, dones mera-
velloses, totes dues. 

Tanco l’any. En són 12 
escrivint sense faltar ni una 
setmana. Avui no parlo de 
futbol, faig un agraïment a 
totes les persones que estan 
al meu costat i em segueixen 
cada setmana per aquesta 
columna que escric amb tot 
l’amor del món. Bones festes 
i per al 2023, apuntin deu 
coses per fer, que totes siguin 
excel·lents, alguna barbaritat 
també, les escriuen, amaguen 
el paper i d’aquí a un any el 
llegeixen i els asseguro que 
la meitat es compliran. Una 
abraçada a tots i a totes, bon 
nadal i feliç entrada d’any.

CELMA

FINS EL 13 DE 
GENER
Última setmana de Més Ebre. 
Però no serà la darrera del 
programa Minut 91. Avui 
oferirem, per la televisió, el 
darrer partit de futbol de 
l’any, entre l’Ampolla i l’Ebre 
Escola. Serà a les 22 hores, 
transmès en estrena per 
Esports TE, el canal temàtic 
esportiu. I Minut 91 farà 
programació nadalenca la 
setmana vinent, però serà en 
dimecres a les 21.30 hores. 

Acabem el 2022 amb uns bons 
resultats d’audiència, tant per  
a Més Ebre com per a Minut 
91, a Canal TE. 
Satisfacció per un altre any 
a la trinxera. És moment de 
destacar a l’equip humà de 
Més Ebre. Un equipàs. Som 
pocs però lluitem molt. Una 
petita, però una gran família 
Cada setmana fem un miracle. 
Així mateix, també fem 
miracles cada dilluns i dimarts 
amb el programa Minut 91, 
a Canal TE. Un programa 
modest, amb pocs recursos, 
que continua creixent passats 
25 anys. Tot plegat, un altre 
equipàs. Arnau, Quique, Juan 
Carlos i Joaquin sou enormes. 
I no m’oblido de Ramon, 
el motor. Als convidats al 
programa, als que col.laboreu 
d’alguna manera, i als que 
ens seguiu de casa, a tots mil 
gràcies.  I, en especial, el meu 
agraïment a Angi, la meua 
parella que em dona suport i 
m’ajuda a poder dur a terme 
els miracles setmanals de 
Minut 91 i de Més Ebre. Bon 
Nadal i bon any!.  

MICHEL TERCERA FEDERACIÓ
Juan Carlos Rios, nou mister 
de la Rapitenca

L’Ascó goleja el Molins (4-0)

Comunicat de la UE Rapitenca

Juan Carlos Rios és el nou en-
trenador de la Rapitenca. Diu-
menge passat ja va estar al 
camp, a la graderia, veient el 
seu nou equip. Un entrenador, 
que estava inactiu però que té 
experiència en categoria supe-
rior amb el Huelva, Sanluqueño, 
Linense, Cartagena o Xerez.
En principi, la idea és que el 
tècnic pugui comportar l’arri-
bada d’un parell de fitxatges. 
D’altra banda, la Rapitenca, en 
el darrer partit de l’any, va per-
dre a casa contra el Castellde-
fels (1-2). Els visitants es van 
avançar amb un gol de Javi 
Eslava, arran d’una falta late-
ral. El davanter, dels millors de 

la categoria, va rematar amb el 
cap, fent el 0-1. La Rapitenca va 
reaccionar i va empatar a través 
de Pachu, culminant una bona 
jugada col.lectiva, amb assis-
tència de Forés. 
No obstant, l’equip està de pega 
i en el minut 45 va rebre l’1-2 
amb una espectacular acció de 
Javi Eslava, amb control i de-
finició genials. A la represa, la 
Rapitenca va intentar-ho, però 
el Castelldefels va estar molt 
ben tancat. A més, els visitants, 
en dos contres, van tenir possi-
bilitats de decidir. La Rapitenca 
es va abocar però no va trobar 
espais i no va poder generar 
ocasions per empatar. Guiller-

J.Carlos Rios, nou mister de la Rapitenca.

mo Camarero, tècnic interí este 
dues jornades, va dirigir el dar-
rer partit en esta etapa al primer 
equip de la Rapitenca. El club li 
va agrair l’ajuda d’esta transició, 
fins que s’ha fitxat el nou entre-
nador. 

Fernando Garcia va visitar di-
lluns, com a president de la 
Rapitenca, el plató de Minut 91 
a Canal Terres de l’Ebre. Garcia 
va parlar de l’actualitat del club, 
del partit contra el Castellde-
fels i del nou entrenador del 
primer equip. Posteriorment, 
durant l’entrevista, el presi-
dent també va respondre a les 
preguntes de Michel, director 
i presentador del programa, 
sobre qüestions federatives. 
I en este apartat, el president 
de la Rapitenca va mencionar 

als treballadors de la delegació 
ebrenca de la Federació. 
Al dia següent, Fernando Garcia 
va tenir una reunió amb els tre-
balladors de la Federació i durant 
la mateixa es van aclarir qüesti-
ons de les que havia parlat al 
programa televisiu. 
Una vegada acabada la reunió 
i aclarides les confusions que 
existien, el president de la Rapi-
tenca vol demanar disculpes pú-
blicament, pel que va dir dilluns, 
sobre treballadors de la delega-
ció, per la gestió en la tramitació 

d’unes fitxes. 
D’aquesta manera, el president 
de la UE Rapitenca rectifica la 
referència que va fer respecte 
els empleats de la Delegació. 
Uns comentaris que van es-
tar efectuats sense coneixer la 
versió dels esmentats treballa-
dors. 
No obstant, el president rapi-
tenc també vol deixar clar que 
es manté amb la resta d’afir-
macions que va fer al progra-
ma pel que fa a la Federació i a 
les eleccions.

L’Ascó va sumar el primer tri-
omf de la temporada. Va ser 
en un partit amb doble valor 
de punts per la permanència i 
en el que es van enfrontar els 
dos darrers classificats. L’equip 
riberenc va començar el duel 
amb molta intensitat i aviat es 
va avançar amb l’1-0, amb un 
gol de Cubells, de gran qua-
litat, després d’una assistèn-
cia magistral a l’espai de Jani. 
L’Ascó va seguir i al minut 6 
va marcar el 2-0, davant d’un 
rival que encara no estava en 
la confrontació. Konu va fer el 

2-0. Amb els minuts, el Molins 
va guanyar metres i va fer di-
verses arribades mentre l’As-
có va tenir opcions de contra. 
Esta va ser també la situació 
del partit a la segona meitat. 
Però el Molins no va poder en-
trar en situació i l’Ascó va sen-
tenciar amb el 3-0, de Konu. 
El 3-0 va donar tranquil.litat i 
Jani va marcar el 4-0 que ar-
rodonia una gran victòria, que 
era molt necessària. L’Ascó, 
reforçat, agafa aire. L’equip 
acaba l’any amb bones sensa-
cions.  

Minut 91 
dimecres 28

(21.30 h)

El partit 
d'Esports TE:

 

Ampolla-Ebre Escola 
avui divendres 22h

(al nou canal Esports TE)
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TRIOMF 
CONTUNDENT AL 
VENDRELL (0-5)
El Jesús i Maria va golejar al 
Vendrell aconseguint la segona 
victòria seguida en dues jor-
nades en què no ha rebut cap 
gol. Gran partit i progressió de 
l’equip que s’enlaira i acaba l’any 
en places de play off d’ascens. 
Joab i Gabri van marcar al primer 
temps. Jordi, Jon i Toni, els dos 
darrers de penal, van fer els gols 
a la represa. 
Lluís Fornés, tècnic del Jesús i 
Maria: “el partit era molt im-
portants i vam fer un dels més 
serios de la lliga. Vam sortir ben 
col.locats, sabent que el vendrell 
ens apretaria. Vam buscar no 
comeres els errors dels partits a 
Salou i a Morell i vam jugar molt 
atents a la pressió i en defensa. 
I gràcies a un a errada del porter 
local vam fer el 0-1. Arran d’un 
gran llançament de córner que 
va traure Joab, Gabri va fer el 
0-2. I vam tenir altres opcions. 
A la represa, vam seguir ben col.
locats sobre el camp. Vam fer  
canvis que ens van donar refresc 
per ajudar a l’equip amb l’esforç 
que s’estava fent. Amb espais 
vam acabar 0-5 i, si no és pel 
porter local, el marcador hagués 
pogut ser més ampli. El partit 
va deixar molt bones sensacions 
arraibant al final d’any amb una 
bona dinàmica de resultats i 
sobre tot de joc. Molt satisfets”.

UD JESÚS I 
MARIA

SEGONA CATALANA

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

34
23
25
22
18
20
18
23
16
9

10
12
25
22
18
29
19
26
20
27

35
22
21
19
18
17
13
13
11
11

6 a. 13a jorn        GF       GC     PNTS

PÒQUER 
D’AGUSTI A 
L’AMPOLLA (1-4)

Agustí va liderar la victòria del 
Móra la Nova al camp de l’Am-
polla (1-4), amb 4 gols. El da-
vanter va ser depredador altre 
cop.
Mario Javaloyes, mister de 
l’Ampolla: “no vam estar gens 
bé, no ens vam trobar còmo-

des ni vam jugar ben posats. 
Al minut 1 el rival ja va avan-
çar-se i això ens va fer mal i ja 
vam anar a remolc. Vam estar 
febles i va faltar actitud defen-
siva. A partir del 0-2 vam mi-
llorar i ja vam tenir algunes op-
cions, però davant de porteria 
tampoc vam estar precisos. A 
la represa vam fer l’1-2 però 
acte seguit ens van marcar el 
tercer gol que ja va decidir en 
una altra jugada en què Agus-
tí va rematar a plaer. Hem de 
fer les valoracions oportunes 

i demanar als jugadors el que 
se’ls ha d’exigir per revertir la 
dinàmica “.
Ambròs, tècnic del Móra la 
Nova: “ens va sortir un partit 
redó, executant el planteja-
ment, jugant més per fora que 
per dintre i estan molt posats 
en el partit. Els fruits foren for-
ça bons amb els gols que ens 
van donar seguretat i confi-
ança. Cada ocasió que creà-
vem va ser gol i sensació de 
perill. Amb el 0-2 ens vam fer 
una mica enrere, treballant a 

camp propi. A la represa ha-
víem de gestionar bé l’avan-
tatge. L’Ampolla va marcar un 
gol però la clau fou que vam 
reaccionar molt ràpid amb l’1-
3. Vam tenir més tranquil.litat i 
es va competir molt bé. Des-
tacar a l’Agustí amb els gols. 
Sempre ens dona un valor 
afegit.I destacar, en general, 
també a l’equip pel seu treball. 
Bon resultat per tancar l’any. 
Seguim amb l’objectiu de llui-
tar fins el final, sumant el mà-
xim nombre de punts”.

L’Ebre goleja el Catalònia, 
a la represa (4-0)
L’Ebre Escola va golejar al segon 
temps el Catalònia. Una vegada 
va fer l’1-0, a través d’Oussama, 
després d’una genial jugada de 
Povero, l’Ebre va trobar espais i 
va sentenciar al minut 70 amb el 
2-0. Al final, Pep, que va fer dos 
gols, va ampliar l’avantatge.  Ci-
rera, amb un golàs espectacular, 
va fer l’altre gol. 
Josep Balart, mister de l’Ebre 
Escola: “a la primera meitat vam 
estar indecisos, no vam tenir 
conrtol del joc ni amb pilota 
ni sense. Ells foren més prota-
gonistes en els duels i natros, 
a més, no vam atacar bé els 
espais, i vam jugar precipitats, 
amb poques Arribades clares. A 
la mitja part vam fer un reajust i 
això ens va donar aire i el partit 
es va trencar a la represa, sobre 
tot a partir de l’1-0. Vam aprofi-

tar els espais lliures i vam tenir 
més arribada. Amb el 2-0 ja vam 
generar més accions ofensives, 
fent els altres gols. En tot cas, 
el marcador va ser massa inflat 
pel que va ser un partit que en 
moltes fases, principalment al 
primer temps, que va ser igualat. 
Satisfet del partit” 
Pau Alegria, entrenador del Ca-
talònia: “vam fer una primera 
meitat molt correcta, ben col.
locats al camp. Però a la represa, 
arran de l’1-0, que ens va obligar 
a canviar el plantejament i avan-
çar línies, llavors l’Ebre Escola va 
trobar el seu millor futbol i amb 
espais va sentenciar. Va merèi-
xer la victòria però penso que 
el resultat va ser massa ampli”. 
L’Ebre havia de recuperar ahir el 
partit pendent a l’Ampolla, sus-
pés al seu dia. 

L’Ulldecona reacciona 
contra l’Aldeana (3-1)
L’Ulldecona, després de tres 
jornades, va tornar a guanyar i 
va fer-ho recuperant sensaci-
ons, fent un partit molt complet 
contra l’Aldeana. Callarisa va li-
derar el triomf amb un hat-tric. 
Gerard Capera, tècnic de l’Ull-
decona: “va ser un partit en el 
que vam jugar força bé. Vam es-
tar molt bé amb pilota, circulant 
amb velocitat i fent bones tran-
sicions. Vam merèixer la victò-
ria, sent un partit molt complicat 
contra un equip compacte i que 
està ben treballat. En les dar-
reres jornades, la pilota no en-
trava, en esta sí que van entrar, 
creant-ne moltes. També vam 
recuperar intensitat en els duels 
i això ens va permetre robar des-
prés de pèrdua i fer-ho a prop 
de la seua àrea, com així va ser 
l’1-0. És cert que amb el 2-1 ells 

van tenir una ocasió però crec 
que hagués estat injust perquè 
natros vam generar moltes més. 
Acte seguit d’esta acció de Barri, 
Callarisa va marcar el 3-1. Sas-
tisfet pel partit, vam ser superior 
a l’Aldeana”. Ferran Simó, tècnic 
de l’Aldeana: “l’Ulldecona ens 
va Superar. Feia setmanes que 
anàvem al limit però ens sobre-
posàvem. En esta jornada, con-
tra un gran equip, no vam poder 
fer-ho i la seua victòria fou me-
rescuda. Malgrat això, dir també 
que a la represa, Sergio ens va 
aguantar el resultat amb el 2-1 
ens vam posar en el partit. I a 
la sortida d’un córner vam po-
der empatar. Però res a dir, No 
vam estar bé i ells sí que van es-
tar-ho, generant més opcions”. 
Fou la segona derrota aldeana 
en el que portem de lliga.

Camarles-R Bítem, punt 
que no satisfà (1-1)
El Remolins Bítem es va avançar 
amb un gran gol de Margalef. A 
la represa, Ferran Roig va empa-
tar. El Camarles va tenir més op-
cions però no va concretar-les i 
segueix sense retrobar-se amb 
la victòria. Els de Bítem milloren 
però encara no el suficient per 
guanyar. Guillem Martínez va 
debutar amb el club de Bítem 
que ara ha fitxat a Guillem Fà-
bregas (Rapitenca).
David Reverté, segon mister del 
Camarles: “ens va costar entrar 
en el partit. Vam rebre el gol al 
40 quan els dos equips havíem 
generat poc. Penso que a la se-
gona meitat la dinàmica del par-
tit fou diferent. Vam sortir forts, 
i Ferran va empatar. I vam tenir 
ocasions clares per a guanyar. 

Se’ns van escapar dos punts. ”. 
Subi, tècnic del R Bíetm: “partit 
intens en el que els dos equips 
vam tenir moments. Natros  
vam començar malament, te-
nint la lesió de Juanjo que ens 
va obligar a fer canvis. Ens vam 
avançar i vam arribar al descans 
amb el 0-1. A la represa, vam 
sortir bé però hi ha instants en 
què tenim errades en presa de 
decisions i el Camarles va apro-
fitar-les. Ells ens van empatar. Al 
final, el partit hagués pogut de-
cantar-se d’un costat a l’altre. La 
dinàmica està canviant, tot i que 
poc a poc. Sumar ens ajuda”. 

El Tortosa va patir al camp 
de la Sénia (1-2)
La Sénia va vendre cara la der-
rota, contra el Tortosa. Gaspa-
rin, amb un gran gol, va establir 
l’1-0. El Tortosa va millorar a la 
represa, i Peque, amb un gol a 
l’estil Messi, arran d’una juga-
da individual, va empatar. I una 
jugada genial amb assistència 
de tacó de Bernardo, va cul-
minar-la Ibra amb l’1-2. Quarta 
victòria seguida del Tortosa.
Adrian Gonçalves, mister de 
la Sénia: “sabíem de les virtuts 
del Tortosa i també de les seus 
debilitats. A la primera meitat 
defensivament vam estar bé. 
A més, ens vam avançar en 
el marcador. Però a la sego-
na meitat ens van faltar co-
ses. Se’ns va fer coll amunt i 
ells van empatar amb un gran 
gol i després van marcar l’1-2. 
L’equip en general va estar bé 
però en alguns casos va faltar 

estar més a l’altura. Vam plan-
tar cara al Tortosa però al final 
això no ens va valdre per pun-
tuar”. 
Jordi Fabregat, tècnic del CD 
Tortosa: “estos 3 punts abans 
de l’aturada ens van força bé, 
per quedar en una bona situ-
ació per estar entre els quatre 
primers. La Sénia ens van com-
plicar el partit, avançant-se en 
el marcador en una primera 
meitat en què natros no vam 
estar bé, massa lents. A la re-
presa vam millorar i tenir un 
jugador que desequilibra, i que 
va fer l’empat, ens va donar 
vida i després vam fer el segon 
gol i vam consumar un triomf 
que té molt de valor en un par-
tit en què vam haver de patir 
per la bona feina del rival”. Miki 
Torondel ha fitxat amb el Tor-
tosa. 

El R Bítem ha fitxat 
Fàbregas (Rapitenca)

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

32
23
36
23
17
23
19
18
17
7

15
11
18
9

26
19
31
23
34
29

27
27
26
26
19
17
14
14
6
4
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3A CATALANA

GANDESA, 9
AMETLLA, 1
El Gandesa va golejar a una 
Ametlla desconeguda en un par-
tit entre el líder i un dels equips 
que estava més en forma del 
campionat. Al descans el resultat 
ja era de 5-0. 
Ivan Romeu, del Gandesa: “una 
golejada que no esperàvem ni 
natros ni ells. Estàvem menta-
litzats que rebíem un rival que 
venia en línia ascendent. Vam 
sortir molt bé al partit, marcant 
aviat i estant molt fluids en el joc 
per dins. I davant vam ser molt 
contundents i de seguida vam 
agafar avantatge. A la represa 
d’entrada el partit  es va igualar 
però amb els minuts vam tor-
nar a ser superiors tenint tam-
bé molta contundència, fent els 
altres gols. Un resultat que no 
és normal però que fou just pel 
que es va veure al camp”.  Xavi 
Subirats, de l’Ametlla: “no es pot 
explicar res més a banda que ells 
ens van superar en tot. I als 10 
minuts es va acabar el partit. El 
correctiu fou duríssim. S’ha de 
mirar la lectura positiva: ens ha 
de servir per adonar-nos que no 
tot estava fet i que anàvem a pu-
jar de categoria sense despenti-
nar-nos. La primera meitat vam 
tirar-la. Del que havíem parlat, al 
minut 1 ja es va desmuntar. No 
tinc més explicació. Em sap greu 
perquè la gent del poble, la jun-
ta i l’equip no s’ho mereixen. El 
primer culpable sempre seré jo. 
A seguir avant i a tornar-nos a 
refer. Farem una cura d’humilitat 
que ens anirà bé”.

XERTA, 1
RAPITENCA, 3
La Rapitenca B, molt concentra-
da, es va imposar a Xerta (1-3). 
Sergio Ruiz, tècnic del Xerta: “sa-
bíem que seria un partit compli-
cat. Ells van sostir molt ben po-
sats, i natros no vam ser el Xerta 
d’altres jornades durant el primer 
tram de la confrontació. Poc a 
poc vam intentar posar-nos en 
el partit però la Rapitenca, sobre 
tot al primer temps, va ser supe-
rior, fent el 0-2. A la represa vam 
marcar i vam tenir una opció 
però amb l’1-3 ens vam anar di-
luint perquè ells van seguir molt 
forts i van ser superiors. Segui-
rem lluitant per seguir a la cate-
goria que és el nostre objectiu”. 
Xavi Marqués, mister de la Ra-
pitenca: “ens vam adaptar bé al 
camp. Sabíem que havíem de 
fer-ho posant la mateixa inten-
sitat que ells o fins i tot tenint-ne 
més. I l’equip va jugar ben posat 
i va estar molt ferm en els duels, 

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

35
35
26
14
23
27
33
17
17
16
17
22
8
10
12
11

7
13
7
12
22
15
17
14
17
17
18
28
27
41
33
35

30
24
24
20
20
19
17
17
15
13
12
12
7
7
6
4
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AMPOSTA, 3
FLIX, 1
L’Amposta va assolir la quarta 
victòria seguida, davant el Flix. 
Serrano, mister de l’Amposta: 
“valoració molt positiva. Penso 
que vam jugar bastant bé, tenint 
ocasions, a més dels gols. El Flix 
en una contra ens va empatar 
al final de la primera meitat. Va 
va ser important que vam seguir 
com estàvem  i a l’inici de la se-
gona vam marcar el 2-1 i acte 
seguit el 3-1 que va decidir una 
victòria merescuda. Penso que 
ens estem adaptant a la cate-
goria i que les ensopegades de 
l’inici ens han servit i hem apres”. 
J Antoni Rius, mister del Flix: 
“estem descontens del resultat, 
però no de la posada en escena. 
El partit no es va allunyar del que 
es buscava. Ho vam intentar amb 
les nostres eines, sent conscients 
que l’Amposta té molta Pólvora. 
I amb l’1-1, va decidir a l’inici de 
la represa,  també quan natros, 
amb el canvi de Pere, vam haver 
de reajustar les línies. Ells amb el 
2-1, van jugar més a camp con-
trari i van sentenciar. Resultat 
negatiu però satisfet pel Treball. 
Hem de seguir i penso que esta-
rem en la lluita actual, molestant 
a més d’un equip capdavanter”.

amb bona actitud. També desta-
car la resolució de les ocasions, 
amb el 0-2 al descans. A la re-
presa tot va poder-se complica-
ra amb l’1-2 però la clau fou la 
resposta, l’equip va seguir igual i 
va decidir amb l’1-3, amb un gol 
en què la pilota va entrar clara-
ment a porteria, tot i sortir per 
baix la xarxa”.

LA CAVA, 4
GODALL, 1
La Cava es va recuperar de l’en-
sopegada a Tortosa, guanyant el 
Godall. Jordi Roca, mister de la 
Cava: “ens va costar però amb 
els minuts vam estar millor i vam 
encertar en una de les ocasions, 
avançant-nos en el marcador, 
arribant amb l’1-0 al descans. A 
la represa vam seguir progres-
sant en el partit i va haver-hi 
eficàcia, posant el 3-0. Però a 
partir d’aquí vam tenir una fase  
de descontrol en què el Godall 
va marcar el 3-1 i va tenir altres 
possibilitats com un penal que 
va aturar Figo. S’hagués pogut 
complicar el partit però vam re-
accionar i vam sentenciar amb el 
4-1. No es va moure el marcador, 
tot i que en els darrers minuts els 
dos equips vam tenir opcions. 
Victòria treballada davant d’un 
rival que va fer una bona imatge”.
 

ROQUETENC, 5
CORBERA, 1
Retorn a casa del Roquetenc 
després de 9 partits. L’equip con-
tinua creixent i ja porta sis jorna-
des sense perdre. 
Miquel Campos, cap de prem-
sa del Roquetenc: “inici de par-
tit trepidant en què els visitants 
s’avançaven al minut 4, però vam 
reaccionar bé empatant dos mi-
nuts amb gol de Joel Roig. Des-
prés, el partit fou anivellat fins 
que al minut 20 vam fer 2-1, amb 
gol de Daiz. Fins al descans els 
visitants van portar la iniciativa 
tenint 3 clares ocasions de gol 
per empatar. D’un possible 2-2 
es va passar al 3-1 al límit del 
descans amb un gran gol de Joel 
Roig. A la segona part domini 
del joc i possessió de pilota per 
a un Roquetenc que va disposar 
d’ocasions de les que en va apro-
fitar dos per arrodonir la victòria, 
amb gols de Miralles i de Roger 
Miralles”. Ruben Viudez, tèc-
nic del Corbera: “tot i anar amb 
només 12 jugadors, amb moltes 
baixes per ‘motius personals’, 
vam fer una molt bona imatge 
en referència a jornades ante-
riors. La falta de punteria davant 
i l’efectivitat del Roquetenc va fer 
que acabés el partit amb una go-
lejada que en aquesta ocasió no 
vam merèixer”.

JESÚS I MARIA, 1
SANTA BÀRBARA, 3
Des de la UE Jesús i Maria es 
considera que “vam tornar a per-
dre sense ser inferiors, en este 
cas al Santa Bàrbara. En 8 minuts 
ens van fer 3 gols, en accions en 
què vam fer concessions darre-
ra. A la mitja hora vam marcar 
l’1-3 i vam tenir opcions per fer 
el 2-3. A la represa ells van tirar 
d’ofici. Natros vam seguir i vam 
buscar entrar en el partit, insis-
tint i treballant fins al final. Tot i 

PERELLÓ, 3
BENISSANET 1

guir el 3-1. Al minut 70 es va lesi-
onar un central i com que havia 
fet els canvis, vam jugar amb un 
menys fins el final. Esperem en 
estes 3 setmanes recuperar gent 
per afrontar l’any nou amb més 
recursos que els que hem tingut 
els darrers partits”.  

els intents, no vam poder entrar 
en el partit. Ens falta el plus de 
maduresa a la categoria i davant 
estem mirant de trobar un refe-
rent a la part ofensiva per poder 
aprofitar més les ocasions que 
creem. L’objectiu és salvar la 
categoria i seguirem treballant 
per poder aconseguir-lo”. Je-
frey del Santa Bàrbara: “el Jesús 
i Maria va ser superior, va domi-
nar gairebé totes les facetes del 
joc, excepte les àrees. Nosaltres, 
centrant-nos en les individuali-
tats d‘Adrià que va marcar 3 gols, 
vam poder encarrilar el partit 
amb el 0-3. Però, tot i estar 0-3, 
no vam estar ben posicionats i el 
Jesús i Maria fou ser més intens 
en els duels i va estar millor, mar-
cant l’1-3 i tenint altres opcions. 
La veritat és que al descans no 
ho veia clar. Vam arreglar el que 
calia i a la represa vam estar molt 
millor malgrat que el J i Maria 
va continuar apretant. Natros 
cal dir que vam poder aguantar 
el resultat. Crec que el J i Maria 
mereixia més però esta vegada 
natros vam tenir la sort de cara 
i també l’eficàcia que ells no van 
disposar en les ocasions”. 

MASDENVERGE, 1
TORTOSA, 0
El Masdenverge, amb gol de pe-
nal d’Iniesta (53’) va guanyar el 
Tortosa. Cristian, tècnic del Mas-
denverge: “el partit va ser molt 
igualat, amb poques opcions. 
La iniciativa va ser compartida. A 
natros ens va costar bastant en-
trar en joc, però amb els minuts 
vam tenir dues ocasions amb un 
penal que no vam transformar. 
El Tortosa va estar ben col.lo-
cat i en les accions dividides a la 
primera meitat va estar millor. A 
la represa vam igualar això i vam 
trepitjar més la seua àrea, tot i 
que sense molta claredat. Sobre 
el minut 60, arran d’un penal clar, 
vam fer l’1-0. Estàvem espessos 
però amb l’1-0 vam fer un bon 
treball defensiu i vam conservar 
una victòria molt important, sent 
conscients que hem de millo-
rar”. Òscar Rumense, tècnic del 
Tortosa: “esta setmana el futbol 
va ser molt injust amb natros. 
Vam fer una primera meitat molt 
bona, tot i les condicions del 
camp. Vam fer un futbol molt 
pràctic, i fent fins a 3 pals. Tam-
bé vam disposar d’un 1 contra 
1 amb el porter, en què l’estat 
del camp no va ajudar. Acabant 
la primera meitat ens van xiular 
un penal. Gerard va aturar-lo. Al 
descans vam arribar amb un 0-0 
que no era just. A la represa, vam 
sortir molt concentrats. Però al 
minut 60 ens van tornar a xiular 
un altre penal. Ens van fer l’1-0 i 
d’aquí fins el final vam ser supe-
riors i vam dominar però no vam 
ser capaços de superar la línia 
defensiva d’un Masdenverge que 
es va defensar molt bé. Penso 
que mereixíem com a mínim un 
empat”. 

Segona victòria del Perelló que 
va guanyar el Benissanet en un 
duel amb doble valor de punts 
per la permanència. 
David Cuéllar, tècnic del Perelló: 
“el partit va començar de forma 
injusta, pel que s’estava veient al 
rival, quan el rival va avançar-se. 
A partir d’aquí ens vam fer més 
forts i vam empatar abans del 
descans, tenint bones sensaci-
ons perquè havíem creat més 
opcions. A la represa, l’equip va 
tirar més de coratge i d’amor 
propi i Roger va fer el 2-1. Tot i 
l’ajustat del marcador, el partit va 
estar controlat i al final en una 
acció a pilota aturada vam esta-
blir el 3-1. Molt content pel canvi 
de xip i esta victòria ens donarà 
molta moral per créixer com a 
equip”.
Ramon Grau, tècnic del Benissa-
net, “vam anar molt minvats, so-
bre tot en la part ofensiva. Mal-
grat això vam entrar bé al partit 
i ens vam avançar aviat amb el 
gol de Ricard, amb assistència 
de Jacob. Després ells ens van 
empatar arran d’una errada nos-
tra, Luis Garcia va marcar. Fins el 
descans, ells van dominar i van 
tenir un parell d’opcions. A la 
represa, ells van començar mi-
llor i de seguida ens van fer el 
2-1. Nosaltres buscàvem alguna 
contra i accions a pilota aturada, 
així vam crear possibilitats. Però 
va ser el Perelló qui va aconse-
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CRACS EBRENCS: 16 JUGADORS, 8 GERMANS

Eric i Andi Alarcon (Rapitenca). Xavi Tena (Aldeana) i Marc Tena (J i Maria). Ivan i Sergi Gasparin (la Sénia).

· La promesa de la lliga ebrenca que no estarà en vigor la temporada vinent. No es farà.

· El tenir només 16 equips la tercera divisió i la tercera catalana, altres anys eren 18 i 20 a 

tercera divisió.

· La poca paciència d’alguns àrbitres amb el diàleg amb alguns jugadors.

· La futura superlliga que començarà la temporada vinent , un error més de la federació.

· La quantitat de jugadors que deixen el futbol en arribar la seva etapa al juvenil.

· El no voler celebrar una assemblea general la federació a les Terres de l’Ebre i que es faci 

a Blanes.

· La poca paciència amb molts entrenadors que van ser cessats.

· La informació nul·la de la federació de l’històric dels clubs.

· El poc agraïment de molts jugadors en acabar els partits i no felicitar els àrbitres.

· La poca col·laboració d’alguns clubs de no portar un mini caterinfg a Michel i el seu equip 

quan filmen els partits. I a sobre rep critiques.

· El no poder veure la final del mundial sis equips de tercera catalana perquè no es van 

posar d’acord.

· Que el president del Tortosa, Marià Curto, i Nacho Pérez, el secretari tècnic, no vagin a 

la televisió, a Minut 91, quan Michel té les portes obertes a tots els Clubs. Segueix el mini 

veto.

· El millor pistoler del Gandesa, el Gran Rins, que no es posa d’acord amb sis jugadors per 

fer la foto dels 7 magnifics.

· L’assignatura pendent, que el futbol de 1a divisió no jugui a les tardes dels dissabtes per-

què el futbol regional i el base tinguin el seu espai. A Anglaterra es fa.

EL PITJOR
· Els cent anys del Gandesa, Xerta, Tivenys i Benissanet.

· Michel Viñas, pels programes estel·lars de futbol dilluns i dimarts “Minut 91”

· Els ascensos del Catalònia, Rapitenca, Xerta, Masdenverge i Jesus i MarIa B.

· El punt d’honor de molts veterans de futbol ebrencs.

· La gran feina que fa Josep Carbonell amb el portal Futbol Ebrenc des d’Argentona (Bar-

celona), malgrat la seva invalidesa i estar 24 hores al llit, des de fa 20 anys sol a casa seva. 

Jo vaig crear aquest portal però ell és el rei i el gestor de posar cada gol.

· El bon futbol del Tortosa i un Jordi Fabregat gaudint com un nan.

· L’equip revelació de les últimes tres temporades: l’Ebre Escola i ara en play off d’ascens, 

veure per creure.

· Tenir aquesta temporada més entrenadors ebrencs a la segona catalana

· Disfrutar de tècnics com Teixidó (va assolir l’ascens i ara viu un any sabàtic) i Jordi Fa-

bregat.

· El Jesús i Maria per tenir el rècord Guines de la història del futbol de la província, amb 3 

equips amateurs.

· Tenir un delegat de la Federació com Miquel Piñol, amb un telèfon sempre directe per 

als clubs ebrencs; només descansa de 21 hores a les 8 del matí, de dilluns a diumenges.

· A tots els equips de quarta catalana, la categoria més canyera.

· Al gran esforç de molts directius que no dormen gaire per les nits per mantenir el seu-

club.

· L’emoció de cada setmana a la segona catalana ebrenca, una final cada jornada.

· La gran tercera catalana, vibrant, amb Gandesa, Amposta i La Cava, que eren gallets a la 

segona catalana i ara van a per l’ascens.

· Els bons entrenadors ebrencs que fan el que poden i lluiten davant de moltes adversitats 

cada setmana, lesions, jugadors mig enfadats i moltes nits no pegant ull i fent de psicò-

legs.

· El Gran Juanjo Rovira, ja preparant el següent MIC i fent voltes cada setmana per tota 

Espanya, treballa per a la lliga de futbol professional, casa setmana està en un partit.

· Els miracles de la Galera van últims però han donat vida al poble tots els diumenges a la 

gent del poble que els agrada el futbol, amb moltes ganes i il.lusió

· Sant Jaume i Alcanar, que militant a quarta catalana, estan més vius que mai.

· El Gran Gombau, que ha entrenat gairebé a tots els continents i per a la seva jubilació 

serà mister de l’Amposta.

· El tenir al futbol ebrenc a dos directius grans com Joaquin Roda i Àlvaro, els més longeus 

del futbol ebrenc. I a la vera, el gran Lleixa com a delegat del R-Bitem, cada vegada més 

jove el seu secret tenir a una dona 20 anys més jove que ell.

· El gran èxit dels llibres del futbol, cada any nous títols: R-Bitem i Ulldecona aquest any, a 

punt de caramel Camarles i Xerta, en embrió Alcanar.

· El gran Paco Callarisa, autor del llibre del futbol a Ulldecona i ànima del futbol veterà, la 

seua passió.

· Els àrbitres, sense ells res seria possible.

EL MILLOR DE L’ANY

J Miquel i Francesc Piñol (Tivenys) Pere i Agustí Nacher (La Fatarella)

Pau (Tortosa) i Quim Cardona (Amposta). Xavi (Tivenys) i Josep De la Torre (la Cava). Àlex (Gandesa) i Dani Iniesta (Masdenverge).

Joaquin Celma: “Ha estat una tasca difícil, un mes per preparar la foto dels germans del futbol ebrenc, falten els 8 jugadors que hi ha a Xerta i els germans Guiu, ja serà 
per al gener. Tants germans té el futbol ebrenc? Sí i tots s’estimen. Esta és una primera entrega. Potser més endavant sortiran els més guapos del futbol ebrenc”. 
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PINELL, 3
OLIMPIC, 0
El Pinell continua líder amb la 
seua victòria contra l’Olimpic. 
Del partit, Lizaso explicava que 
“ens vam avançar als 10 minuts 
amb l’1-0 i després, sobre el 15, 
vam marcar el segon gol. La pos-
sessió va ser nostra davant d’un 
Olimpic molt tancat. A la represa 
vam fer el 3-0 i ens va acomodar 
una mica i vam baixar el ritme, 
però vam tenir altres ocasions. 
L’equip va estar bé i a més de la 
victòria va ser important mante-
nir la porteria a zero”. Salva (2) 
i El Kochini van marcar els gols 
del líder.  Jordi Barrufet, coordi-
nador de l’Olímpic: “va succeir el 
mateix que ens està passant en 
les darreres jornades. Tenim im-
precisions i accions amb falta de 
concentració en moments pun-
tuals que ens passa factura per 
disputar el partit. Als 10 minuts 
al camp del líder, que és un molt 
bon equip, ja perdíem 2-0. Des-
prés vam competir però ja va ser 
a remolc. Penso que és qüestió 
d’experiència i si aconseguim ser 
més constants i tenim més con-
tinuïtat en l’atenció en el joc, a 
més de competir traurem resul-
tats. A còpia d’insistir l’equip ha 
d’aconseguir-ho”. 

TIVENYS, 4
GANDESA B, 2
David Montardit, president de la 
UE Tivenys: “molt bona imatge 
nostra contra un equip invicte 
com a visitant fins dissabte. A la 
primera part, com de costum, 
vam sortir molt endollats, pres-
sionant molt a dalt i dificultant 
la sortida de pilota dels visitants 
que passats els minuts els vam 
obligar a jugar més directes. Als 
20 minuts mitjançant un penal 
vam tenir l’oportunitat d’inau-
gurar el marcador però el porter 
d’ells va endevinat la trajectòria 
de la pilota, desviant-la a córner. 
El premi el vam tenir passada la 
mitja hora a través d’un xut cre-
uat que ens donava l’avantatge 
momentani abans d’arribar a la 
mitja part. A la represa vam re-
frescar la zona atacant i en uns 
primers 20 minuts elèctrics, 
l’equip va fer 3 gols (minuts 56, 
60 i 66) aprofitant el desconcert 
de l’equip terraltí que tot i anar 
reforçat amb diversos jugadors 
del primer equip no va poder 
contrarrestar el nostre joc. Els 
visitants van maquillar el resul-
tat amb dos gols (minuts 64 i 77) 
que en cap moment van fer pe-
rillar l’avantatge i el domini de la 
confrontació. Gran partit i gran 
esforç de tot l’equip per acomi-
adar el 2022”.

FATARELLA, 2
SANT JAUME, 1

La Fatarella segueix progressant 
i ja s’enlaira a la taula, amb el tri-
omf contra el Sant Jaume.
Xavi Solé, tècnic de la Fatarella: 
“vam sortir intensos i enxufats i 
al minut 3 el nostre killer Pere va 
marcar l’1-0. Vam seguir igua-
la i al minut 11 Rafik va establir 
el 2-0. Fins la mitja part vam 
mantenir la intensitat i també 
l’avantatge. Sorprenentment, a 
la represa vam baixar intensitat 
i el nostre joc no va tenir con-
tinuïtat. La segona meitat va ser 
la més fluixa a casa amb el que 
va de campionat. Malgrat això, 
vam tenir algunes opcions, com 
també les va generar el Sant 
Jaume. A darrera hora, el rival 
va fer el 2-1, i natros vam acabar 
demanant l’hora i patint. La lec-
tura positiva fou la victòria da-
vant d’un equip combatiu i que 
va lluitar fins el final”. 
Anton, del S Jaume: “va ser un 
partit en el que ens va costar 
adaptar-nos al terreny de joc. 
I als 10 minuts ja perdíem 2-0, 
un resultat que ens va penalitzar 
tot el decurs de la confrontació. 
Però ens vam refer, entrant en el 
partit i jugant més a camp con-
trari, tenint dos o tres ocasions 
mentre ells ja no van generar. 
A la represa vam fer canvis per 
refrescar a l’equip. A l’equador 
de la  segona part vam avançar 
línies, amb defensa de 3. Vam 
seguir controlant el joc i tenint 
possibilitats. Ja en la recta final 
del duel van marcar. I en temps 
afegit, arran d’una pilota que 
va filtrar Ariel, el juvenil Àlex va 
marcar però ens van anul.lar el 
gol per un fora de joc inexistent. 
Així com natros ens equivo-
quem, els àrbitres també poden 
fer-ho. Res a dir. El més just ha-
gués estat un empat, penso que 
durant uns 85 minuts l’equip va 
estar força bé. Content del tre-
ball, seguim progressant i espe-
rar que l’any nou continuem en 
la mateixa línia de joc i actitud”. 

CAMARLES B, 2
AMPOSTA B, 0

CATALÒNIA B, 3
ALDEANA B, 1

David Torres, mister del J i Ma-
ria C: “mereixíem més. Ens vam 
avançar a la represa i vam poder 
sentenciar. La Cava ens va em-
patar al 96. A la represa ens vam 
avançar amb l’1-0. Vam fallar un 
penal,  vam fer dos pals i penso 
que mereixíem la victòria. Ells a 
darrera hora van avançar línies i 
ens van empatar en afegit. Crec 
que vam ser molt superiors per 
guanyar 3 o 4 a  zero. En tot cas, 
content de l’evolució dels joves i 
a seguir. L’equip es va fer perquè 
els joves poguessin progressar i 
així ho estan fent”.
Ramon Cruelles, mister de la 
Cava B: “partit molt igualat, amb 
joc molt directe pels dos equips, 
jugat de tu a tu, amb molta in-
tensitat i poques opcions de gol. 
Al descans 0-0, amb la Cava una 
mica més dominadora. A la se-
gona meitat ells van fer un pas 
avant i van fallar un penal. I en un 
córner ens van marcar l’1-0. Ens 
vam abocar i al final, amb l’aju-
da dels juvenils que vam tenir, 
Sergi al 95 va empatar. Un punt 
important. Satisfets i orgullosos 
de la feina feta. El punt ens dona 
ànims per afrontar la segona 
part de la temporada”. 

J I MARIA C, 1
LA CAVA B, 1

El Camarles B segueix progres-
sant amb el triomf contra l’Am-
posta B i ja referma la seua posició 
capdavantera (2-0). Hugo i Edgar, 
en pocs minuts a la represa, van 
sentenciar. 
Florin, del Camarles B: “la pri-
mera meitat va ser molt iguala-
da. L’Amposta em va sorprendre 
perquè va ser molt directe. Per 
això vam rectificar estant més 
atents darrere i  pressionant dalt. 
Per la segona meitat vam parlar 
de seguir igual, intentant obrir el 
joc per les bandes. Vam saber fer 
dos gols gairebé seguits i després 
ens vam saber defensar amb or-
dre. D’altra banda, l’altra tema 
que no m’agrada parlar-ne però 
ho he de manifestar. Penso que 
l’àrbitre no va estar a l’altura del 
partit. Vam tenir problemes l’any 
passat en un partit perquè se’n 
reia de decisions nostres i també 
va passar dissabte. Vaig demanar 
de fer un canvi quan estava pre-
parat el jugador i no ens va deixar 
fer-lo. En tot cas, ens vam refer a 
esta circumstància. Bons 3 punts. 
Felicitar a l’Amposta perquè te-
nen un bon bloc i natros a seguir 
treballant”. Andreu Cano, mister 
de l’Amposta B: “sabíem que seria 
un partit complicat al camp d’un 
rival que està en línia ascendent. 
La primera meitat va ser iguala-
da. A la mitja part vam haver de 
fer invents i més quan, a banda 
de les baixes, dos jugadors no 
podien seguir. Vam reconstruir 
l’equip. Més per errors nostres 
que encerts d’ells ens van fer dos 
gols. Vam intentar-ho i vam fallar 
un penal, acabant molt minvats i 
amb el porter que estava a la ban-
queta, fent de jugador de camp”.

El filial del Catalònia tanca l’any 
amb una bona situació, sent 
quart a cinc punts del líder. Dani 
Fernández, mister del Catalònia B: 
“vam entrar molt bé al partit, molt 
concentrats, amb molta intensitat 
davant d’un rival combatiu. Però 
penso que amb intensitat els vam 
superar. Robàvem dalt i generà-
vem situacions i en sortida de pi-
lota també vam trobar passadissos 
Interiors. Penso que fou una de les 
millors primeres parts que hem 
fet, tant en fase defensiva, amb 
bones vigilàncies, com ofensiva, 
interpretant molt bé el joc. Això 
ens va donar portar la iniciativa, 
amb molt de ritme de pilota i amb 
més continuïtat en el joc. Amb tot, 
no vam crear moltes ocasions, 
però vam trepitjar molt àrea con-
trària, amb un parell d’oportunitats 
a més dels gols. Un penal molt clar 
a Bonet va ser l’1-0 i poc després, 
amb una bona transició Adrià, va 
definir el segon gol. A la represa 
vam seguir, amb uns 10 primers 
minuts en la mateixa línia. Vam ser 
dominadors, fent el tercer amb 
tret d’Aleix que fou desviat per un 
defensa rival. Amb el 3-0 vam bai-
xar una mica, havent de canviar el 
pla de partit per ser més directes 
quan ells estaven més abocats, 
pressionant més amunt. Vam es-
tar molt sòlids i vam concedir molt 
poc, sent mèrit nostre. Al 85 ens 
van marcar el 3-1 però no va in-
quietar el triomf. Molt content de 
la victòria i del joc”. 
Rafel, de l’Aldeana: “el partit va 
començar sent molt igualat. Poc 
a poc el Catalònia es va imposar, 
va ser dominador del joc i de la 
pilota, ben posat; natros no vam 
estar còmodes, vam patir molt 
amb pilotes a l’esquena dels cen-
trals nostres. No vam poder estar 
bé a la primera meitat. Una inde-
cisió nostra va comportar el penal 
i l’1-0. Ens va afectar i poc després 
ens van marcar el 2-0, tenint ells 
un parell o tres d’ocasions més. A 
la represa,  el Catalònia va tornar a 
estar fort i a la sortida d’un córner 
ens van fer un dos contra u i en 
un rebot arran d’un tret a porteria 
ells van aconseguir el 3-0 que 
va sentenciar. Ells van gestionar 
l’avantatge i a darrera hora natros 
vam fer el 3-1 que va maquillar el 
resultat”.

El Ginestar va sentenciar en el 
darrer tram del partit el triomf 
contra l’Alcanar. Des del club 
ginestarol: “l’Alcanar es va avan-
çar al marcador al minut 22 ar-
ran d’una indecisió nostra molt 

GINESTAR, 3
ALCANAR, 1

ben aprofitada per Adrià Valsells. 
Domini del Ginestar sense cre-
ar molt de perill amb un Alca-
nar ben posicionat al terreny de 
joc. Al minut 44, i després d’unes 
mans a l’àrea visitant, el Ginestar 
va empatar amb gol de Magí, de 
penal. A la represa va continuar 
el domini local però sense gene-
rar ocasions clares. Poc a poc el 
Ginestar va intensificar el ritme 
de partit i va començar a arribar 
amb perill. Al minut 79 a la sortida 
d’un córner, que va traure Magí, 
Pinxo va fer El 2-1 i quasi sense 
temps per a reaccionar, Magí al 
83 va aconseguir el definitiu 3 a 
1. Bon partit per part de tots dos 
equips i amb molta esportivitat. 
L’Alcanar tot i perdre va deixar 
bona impressió. A destacar el 
tercer gol del Ginestar amb una 
volea des de la frontal de l’àrea 
per  tot l’escaire. Gran Magí”. Des 
del CF Alcanar, manifestaven que 
“vam fer els millors 35-40 minuts 
defensivament parlant de la tem-
porada. A més, Àlex i Angel van 
tenir ocasions per ampliar el gol 
d’Adrià. Però el gol de penal del 
Ginestar abans del descans ens 
va deixar molt Tocats. A la sego-
na part no vam entrar com toca-
va al partit i ells van ser superiors. 
Vam tenir ocasions per retallar el 
resultat però al final ens vam en-
dur la segona derrota consecuti-
va després de la dinàmica positi-
va que portàvem”. 
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BY JOAQUIN CELMA

Un empat per revertir la 
dinàmica (25-25)

HANDBOL

L’Amposta va trencar la dinàmi-
ca de derrotes sumant un em-
pat contra el Levante (25-25). La 
primera part va ser molt iguala-
da amb avantatges pel Levante, 
arribant al descans amb un 11-
12. A la represa, al seu equador, 
l’Amposta amb molt treball de-
fensiu i constància va remuntar 
(19-17). Però un parcial de 2-7 
pel conjunt valencià en deu 
minuts (21-24) quan en falta-
ven cinc va complicar el partit. 
L’Amposta va traure el seu ca-
ràcter, aconseguint un parcial 

de 4-1 quan faltava un minut 
pel final. Temps morts gairebé 
consecutius dels dos tècnics. 
El Levante no podria obtenir el 
seu gol, gràcies a la consistent 
defensa de l’Amposta, llavors a 
falta de deu segons Marc For-
nós va demanar el temps mort 
restant, per dirigir la jugada final 
que podia donar el triomf. En 
els deu segons finals l’Amposta 
no va poder marcar acabant el 
duel amb empat. Proper partit, 
amb doble valor, contra un rival 
directe, el Gavà. Serà el dia 14.

Club Volei Roquetes: Súperlliga2 
triomf contra el Mediterraneo (3-1)

** LLIGA CATALANA D’HAND-
BOL FEMENÍ. L’Handbol Ascó 
va perdre a Sant Boi per 26-22 
i continua a la penúltima plaça. 
Amb el triomf, les locals van 
aconseguir la classificació per 
a la fase d’ascens.
** 1a LLIGA CATALANA SÈ-
NIOR FEMENÍ. L’HC Ampolla 
va perdre en l’únic partit de la 
jornada que enfrontava dos 
equips de la zona de fase d’as-
cens va haver-hi una certa sor-
presa, amb la victòria de l’Igua-
lada a l’Ampolla (24-26), en un 
partit molt disputat, amb doble 
valor i que permet les iguala-
dines pujar al quart lloc mentre 
les ampolleres són cinquenes. 
Per la seua part, l’HC Perelló, el 
dia de la presentació dels seus 
equips, va empatar contra el 
líder, l’Oar Gràcia B (23-23). El 
líder es va deixar un punt a la 
pista del cuer, el Perelló que 
no es resigna a ocupar aques-
ta posició i que va fer un gran 
partit, el millor fins ara merei-
xent la victòria. Però l’empat 
contra el líder és un gran im-
puls per a un equip que va tre-
ballar amb molta bon actitud. 
Pel que fa als conjunts del club, 
cal dir que ha augmentat con-
siderablement el número de 
jugadors/es.

El sènior masculí de Súper-
lliga 2 del CV Roquetes va 
guanyar 3-1 al CV Mediterra-
neo de Castelló amb parcials  
(19-25/25-20/25-22/25-21/. 
Victòria treballada havent de 
remuntar.  L’equip acaba l’any 
en la sisena posició amb 17 
punts. 
Des del club, a xarxes socials, 
han volgut transmetre “la més 
enèrgica condemna sense 
pal.liatius als insults racistes 
que va proferir un aficionat a 
un jugador del CV Mediterra-
neo, així com d’altres insults 
del tot intolerables que es van 
escoltar des de la grada du-
rant el partit. En segon lloc 
volem demanar disculpes per 
la lamentable situació que es 
va viure al final del partit”. Des 
del Club Voleibol Roquetes 
“volem deixar palès la nostra 
disconformitat i preocupació 
per aquestes actituds i situ-
acions que van totalment en 
contra dels valors que des del 
club volem i pretenem trans-
metre als nostres jugadors i 
jugadores així com al públic 
que assisteix als partits. Per 
últim el club ja s’ha identificat 
a la persona responsable que 

va proferir aquests insults ra-
cistes i s’han pres les accions 
oportunes al respecte”. Altres 
resultats del cap de setmana 
passat: Derrota del cadet fe-
mení (3-1) a la pista del CE-
CELL Lleida C. Per la seua 
part, el juvenil femení va vén-
cer (1-3) contra el Cecell Llei-
da C. Triomf del cadet mas-
culí blau (1-3) a la pista del 
CV Gavà. Victòria del cadet 
masculí blanc (3-0) contra el 
Torredembarra. Derrota de 
l’infantil masculí (1-3) con-
tra el SP i SP. L’infantil femení 
Blau va perdre (3-1) contra el 
Torredembarra. L’infantil fe-
mení Blanc va guanyar (1-3) a 
la pista de l’escola Elisabeth.
Nota i foto: CV Roquetes

** Segona divisió Futbol 11. 
11 jornada. Gandesa-Aldeana 
0-4. L’Aldeana es va imposar 
amb gols d’Anna, Marta i Alba 
(2). 
** Lliga Ebre futbol-7. 11 jornada
R Bítem-Amposta 3-0 
Roquetenc-la Plana 10-0
Olimpic-Rapitenca 1-1

Futbol femení
F Alcanar-Campredó 9-1
Arnes-Ampolla 8-1
Tortosa-Perelló 1-6
La Cava-la Cava B 6-0
El Perelló i el F Alcanar són lí-
ders amb 30 punts, seguits pel 
Roquetenc amb 28
Juvenil Futbol 11 1a divisió
Formatiu TE-AEM 1-5

Resultats jornada 9: Alcanar-Perelló (4-1); Canareu, descansa; Vi-
naròs-Amposta (0-8); Ametlla-Aldeana (1-0); S.Bàrbara-Tortosa 
(1-4); Roquetenc-Rapitenca (1-4). Alcanar lidera la taula amb 21 
punts seguit per la Rapitenca i el Roquetenc amb 19 (els de Roque-
tes amb un partit menys).

Veterans

** LLIGA DIVISIÓ D’HONOR: El partit Laguna-FS Roquetes es va 
ajornar. L’equip de Roquetes és ara setè a la classificació, a cinc 
punts del líder però amb el partit pendent de recuperar.   
** LLIGA 1A DIVISIÓ: al grup 6 A, l’Amposta va golejar el Nàstic per 
15-3. El Tivissa va perdre a  la seua pista contra el Platense Calafell 
(0-4). La Sénia va descansar i el partit del Futsal Tortosa es va ajor-
nar.
Al grup 6B, l’Hostal Anton de Batea continua líder en superar el Pri-
orat Nord per 4-2. El Flix descansava i el Móra d’Ebre jugarà el dia 8 
de gener a Vilarodona.
** LLIGA 2A DIVISIÓ: Grup 11: Rapitenc-Amposta (2-2); Vinallop-Vi-
laseca (4-1); Roquetes B-Catllar 0-10; Ulldecona-Miami (6-3) 
Grup 12: Ribaroja-Masroig (3-2); Guiamets-Aula Esport (8-3); Cap-
çanes-Inter Rasquera 7-6; Ascó-Riudecols (4-5) i Botarell-Van-
dellòs (3-1); Miravet-Móra Nova (2-5); Ascó-Riudecols (4-5)

Handbol Running 
Series, 

cloenda de la 
temporada

HANDBOL

El sènior masculí va perdre 
contra el Sant Vicenç (26-34)
El partit es va començar bé, 
com sempre, però poc a poc 
es va anar perdent efectivitat 
i es va arribar a la mitja part 
perdent de cinc. A la represa 
es van marcar pocs gols. Tant 
els tortosins com els de Sant 
Vicent van errar molts de tirs 
i el partit va perdre dinamis-
me, sense opcions de poder 
remuntar. Pròxim partit dia 
15 de gener a Sant Andreu. 
L’infantil masculí va guanyar 
per 38-31 el BM Barberà. I 
l’infantil femení va véncer a 
la pista de l’AH La Canonja 
30-33.
Cinquè partit de la segona 
volta de la lliga de les noies 
dirigides per Alexandra Al-
besa.
D’altra banda, el diumenge 
es va fer la presentació dels 
equips del club. Més de 150 
esportistes sense comptar 
els de les diferents escoles 
on hem de sumar delegats, 
entrenadors i monitors.

Centre Esports 
Tortosa

Divendres passat es va celebrar 
a l’auditori municipal la Gala de 
l’Esport ampostí 2022, un acte 
en el que Xavi Simon (expresi-
dent del Club Handbol Ampos-
ta), va rebre el premi per la seva 
trajectòria esportiva, havent 
estat vint-i-sis anys al Club 
Handbol Amposta, vint-i-un 
com a president.
També informar que el Club 
Handbol Amposta va rebre el 
guardó a la millor entitat es-
portiva de la ciutat la passada 
temporada 2021-2022.

El Pavelló de Jesús va ser l’es-
cenari de l’acte d’entrega de 
Premis del Circuit Running 
Series de les Terres de l’Ebre. 
Aquest any l’associació Jesús 
es mou, com organitzadors 
d’una cursa, van ser seu de la 
festa de cloenda. En la pre-
sent edició han guanyat Xavi-
er Ortín i Cèlia Callarisa en la 
modalitat de deu kilòmetres, i 
Àxel Zarranz i Ruth Martí en la 
de cinc kilòmetres. En l’acte 
de cloenda de la temporada 
van haver altres reconeixe-
ments.

Futbol sala

Reconeixement 
a la trajectòria 
de Savi Simon
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SOPA DE GALETS
TRADICIONAL
Ingredients (4 persones): 
· 200 g galets
· 1 tros de cansalada fresca
· 1 os de porc o de vedella
· 1 carcassa de pollastre
· 300 g de jarret de vedella
· 1 cuixa de gallina
· 1 tros de botifarra negra
· 200 g cigrons
· 2 porros
· 2 branques d'api
· 3 pastanagues
· 1 fulla de llorer
· 1 ceba
· 1 nap
· aigua
· sal

Preparació:
En primer lloc, posarem en 
una olla ben gran totes les 
carns, excepte la botifarra. Sa-
larem i cobrirem tot el conjunt 
amb aigua. En arrencar el bull 
anirem desescumant i hi abo-
carem els cigrons. Deixarem 
coure a foc lent 2 hores. Pas-
sat aquest temps, hi afegirem 
les verdures, pelades i partides 
en trossos, i deixarem coure 
45 minuts més a foc suau. Hi 
posarem la botifarra i com-
provarem el punt de sal. Dei-
xarem coure uns 10 minuts 
més. Retirarem les carns i les 
verdures i, juntament amb 

els cigrons, els escudellarem en 
safates per servir a taula (els os-
sos els descartarem). En una olla 
petita amb aigua farem bullir els 
galets la meitat del temps de 
cocció indicat pel fabricant. Co-
larem el caldo que necessitem i 
el posarem en una olla petita, a 
foc fort. Quan arrencarà el bull, 
hi afegirem els galets, ajustarem 
el foc i deixarem coure l'altra 
meitat del temps necessari. Una 

altra opció seria farcir-ne els 
galets amb la carn d'olla pica-
da, atès que els galets, especi-
alment els de mida més gran, 
són fets expressament per ser 
farcits. Aquests galets tan grans 
també els podeu utilitzar per a 
la sopa, sense farcir, però no 
oblideu que absorbiran molt 
de caldo: amb 4 o 5 per perso-
na serà suficient.
Bons Nadals!

La sopa de galets és un dels plats més populars i emblemàtics de Catalunya, i se 
serveix en ocasions especials, com ara el dinar del dia de Nadal.
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VOLS ANUNCIAR-TE? Aquest és el teu espai privilegiat deAquest és el teu espai privilegiat de PUBLICITAT 977 279 290977 279 290
comercial@mesebre.cat

I M M O B I L I À R I A

AMPOSTA 
Local a l’avinguda La Ràpita 

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

674 55 20 17.
ULLDECONA

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

977 25 27 27

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

principal. Façana 
acristalada. Totalment 

condicionat. Ideal per a 
qualsevol  activitat de 

cara al públic. 
977 25 27 27

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

lavabo amb dutxa 
reformat, habitació doble i 

hab individual.
674 55 20 17.

LA RÀPITA
Plaça d’aparcament 

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

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

Zona molt difícil d’aparcar 
a l’estiu.

 977 74 33 99

TREBALL

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

Interessats, enviar whatsapp al 617 702 159

· JARDINERIA
· TREBALLADORS/ES SOCIALS

· PSICÒLEGS/ES
· TERAPEUTES OCUPACIONALS

· METGES
· INFERMERS/ES

· GEROCULTORS/ES
· CONDUCTORS/ES

· EDUCADORS/ES SOCIALS
· FISIOTERAPEUTES
· RECEPCIONISTA

· TÈCNIC EDUCATIU INFANTIL

112

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

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

 Per molts anys! El 
Sol transita ja pel 
teu signe i de mica 
en mica les coses es 
van movent a favor 
teu. La temptació 
pot sorgir al sector 
laboral. Si tens pa-
rella, prudència.

aquari
21/01 al 19/02

Amb el Sol a Casa XII 
estàs més receptiu i 
sensible i captes les 
petites subtileses. 
A la feina, potser et 
convé anar més per 
lliure i si treballes 
en equip, sigues 
diferent.

sagitari
23/11 al 21/12

Ets més conscient 
de la negativitat 
i de les persones 
tòxiques del teu dia 
a dia i poses més 
distància. Divertides 
trobades al voltant 
d'una taula que no 
et perdràs.

escorpí
24/10 al 22/11

La teva feina podria 
portar-te a haver de 
fer molts desplaça-
ments o viatges 
llargs. Si acostumes a 
ser sedentari, deixes 
el sofà i comences a 
fer una mica d'exer-
cici.

balança
24/09 al 23/10

Seràs l'amfitrió d'una 
trobada familiar a 
casa. Amb Júpiter 
per la Casa VII 
augmentaran els 
contactes socials i si 
no tens parella, pots 
connectar especial-
ment amb algú.

àries
21/03 al 20/04

Júpiter a Àries pot 
portar oportunitats 
i l'augment de 
l'optimisme. Amb la 
Lluna Nova a Casa 
XI t'interessen nous 
reptes personals o 
potser muntar un 
negoci en solitari.

cranc
22/06 al 23/07

Si tens problemes 
amb la parella, la 
Lluna Nova per Casa 
VII, pot oferir noves 
oportunitats i obrir 
vies de diàleg. Sorti-
des d'oci i reunions 
familiars que et fan 
feliç.

verge
24/08 al 23/09

El Sol comença a 
transitar per Casa V 
i si no tens parella, 
fas una repassada al 
teu voltant a veure si 
algú t'escau. Podries 
fer una escapada a 
la muntanya amb un 
amic.

taure
21/04 al 21/05

Tot i que hi ha 
algunes tensions a la 
teva vida, et proposes 
passar pàgina i mirar 
cap endavant amb 
il·lusió. Excursions o 
escapades de cap 
de setmana en bona 
companyia.

peixos
20/02 al 20/03

T'agradaria deixar 
les coses ben lliga-
des de cara al futur 
i no haver d'estar 
patint. Una amistat 
de més edat que tu, 
pot actuar de mane-
ra invasiva i hauràs 
de posar límits.

lleó
24/07 al 23/08

És possible que esti-
guis força centrat en 
assumptes relatius 
a la salut o la feina. 
Júpiter per Casa IX 
augmenta l'energia 
i t'interesses per 
temes filosòfics o 
espirituals.

bessons
02/05 al 21/06

Si vens un producte 
o servei, amb Júpi-
ter a Casa XI, vols 
donar-te a conèixer 
o ampliar la teva 
presència a la xarxa. 
Boniques trobades 
amb amics, plenes 
de confidències.

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

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

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu espai 

privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

ES VEN PÀRQUING
TORTOSA - FERRERIES 

PLAÇA PLAÇA 
1 D'OCTUBRE1 D'OCTUBRE

5.000 €
639 594 527
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No es pot ser més 
rus: nascut a Sant 

Petersburg de pare 
moscovita. Àlex va venir al 
món el 1973, quan la segona 
ciutat més gran de Rússia 
era encara Leningrad.

Conec a Sasha des de fa molt 
temps i és ara que aprenc que 
es diu Alexander, Àlex per als 
amics. Al Montsià té una filla 
de 17 anys, Lisa, i al Baix Ebre 
a Katya, de cinc, i a Víctor, de 
tres.

L'any 1991 tu eres un jove 
estudiant...
L'URSS es dissol just quan jo 
acabava la meva formació 
com a mecànic de camió i em 
treia el carnet de primera. Te-
nia 18 anys i tocava fer el ser-
vei militar. Jo no volia.

Per què?
Obeir ordres sense poder 
qüestionar-les no anava amb 
mi.
Era una època crítica, condi-
cionada pel conflicte txetxè. 
A l'agost, va haver-hi un cop 
d'estat. Formar part de l'exèrcit 
en aquella època tenia moltes 
implicacions. Els militars eren 
forts, però amb diners es po-
dia fer una mica de tot.

En tenies?
Treballava venent recanvis de 
peces de cotxes russos en 
el mercat negre. El meu cap 
comprava empreses senceres 
per després vendre al detall. 
La inflació era impressionant, 
els preus es van multiplicar per 
4.000! Però ell sabia que allò 
no podia durar i em deia "fuig 
d'aquí, tu que ets jove". Amb lo 
que vaig guanyar a la feina vaig 
evitar ser soldat. 

I rumb cap a...
Holanda! De menut ens van 
manar un treball a escola i a mi 
em va tocar aquesta terra. Era 
com un somni poder-hi anar.
El problema, les ambaixades 
tancades. Parlem d'octubre 
del 93, hi havia un segon cop 
d'estat. Una amiga de la feina 
tenia un fill vivint a Alemanya, 
i em van donar, molt excepci-
onalment, permís per a viatjar 
a Berlín. A la meva mare li vaig 
dir que marxava de vacances.

I arribes a Alemanya...
De Berlín vaig anar a Dortmund. 
Ja no donaven asil polític, així 
que vaig marxar a Amsterdam. 
L'acollida va ser bona, encara que 
després de quatre mesos seguia 
sense papers. Amb uns amics vam 
decidir venir a Espanya, un d'ells 
deia que aquí hi havia palmeres, 
mar i "bamboleo".
Vam  creuar  la frontera per  Oes-
ca (Huesca) i vam arribar a Madrid, 
on ens vam quedar dos de nosal-
tres. Era l'any 94.

I a Madrid...
Igual, entrevistes i més entrevistes. 
Vivíem en un antic col·legi, amb 
molta gent de totes les naciona-
litats. Ens feien entrar abans de les 
nou de la nit. No sé com, ens vam 
trobar amb una amnistia i vam 
obtenir la residència. Jo no havia 
planificat quedar-me aquí, estava 
massa al sud, una mica com si fos 
poc Europa. Volia provar d'arribar 
als Estats Units.

Als Estats Units?
El símbol de la llibertat. Vam veu-
re que podíem anar a França, 
demanar asil i viatjar a unes colò-
nies prop del Canadà (Saint Pierre 
i Michelon) i des d'allà ja veuríem. 
Érem tres amics, però un ens va 
robar tot lo que teníem i va fugir. 
Ens vam quedar a París sense res. 
Amb 21 anys era molt desolador. 
Vaig aconseguir feina com a re-
partidor de pizzes, però seguíem 
amb la idea d'anar a Nord-amèri-
ca.

Així que...
Cap a Portugal. Vam saber 
d'uns iugoslaus que obrien 
contenidors i et camuflaven 
com a polissó fins a Madeira. 
Ens vam gastar pràcticament 

tot lo que teníem comprant lo 
necessari per a la travessia. No 
va haver-hi lloc per a nosaltres 
i els diners que ens quedaven 
ens els van tornar a robar.

Et vas quedar a Lisboa.
Fent d'aparcacotxes i dormint 
en un vehicle abandonat. Vaig 
conèixer a un americà que 
tenia un iot, em va proposar 
acompanyar-lo. Ell feia con-
traban entre Àfrica i Llatinoa-
mèrica; traficava amb banyes 
de rinoceront. En sortir de 
port, la policia ens va detenir. 
Pensaven que el iot era robat. 
L'endemà ens van soltar, però 
vaig pensar que era un senyal 
per abandonar la idea.
Vaig anar a diferents ambai-
xades i a la de Colòmbia em 
van emetre un visat. El vol va 
ser Lisboa/Madrid/Santo Do-
mingo/Bogotà. I d'allà autobús 
26 hores cap a Barranquilla en 
carreteres estretes per tot el 
país. Vaig gaudir de paisatges 
preciosos, pràcticament ver-
ges. Quan paràvem a comprar 
menjar la gent em deia "grin-
go".
De Barranquilla a Cartagena. 
Allà hi havia vaixells cap als Es-
tats Units. Únicament em que-
dava el sac de dormir.

Poca cosa per a sobreviu-
re.
Vaig dormir a la platja i em vaig 
cremar, tenia febre molt alta i 
ni aigua per a beure. Estava just 
davant de la zona residencial 
de la classe alta, Boca Grande. 
El personal de servei, tot i es-
pantat (blanc vol dir drogues i 
SIDA) m'ajudava i després vaig 
ser acollit per un circ rus que 
estava per allà de gira. En mar-

xar, vaig seguir en un altre circ, 
de gel, que era dels mateixos 
amos. Bones persones.

Vas poder veure de tot.
Sí, vaig fer amistat amb un 
cambrer i un dia em va por-
tar a casa seva, a una zona de 
barraques. Ell estava content 
perquè havia pogut fer-se una 
casa de formigó. Em van oferir 
aigua, i no vaig poder-me-la 
beure. Estava plena de bitxos. 
Els més menuts robaven l'ai-
gua a la nit fent forats a les ca-
nonades que aprovisionaven a 
la zona bona. Vaig tirar-la dis-
simuladament, per a ells era or.
Vaig convertir-me en un més 
de la família i van començar a 
recaptar diners per a què po-
gués tornar a Espanya.

I tornes
El director de l'aeroport, va te-
nir un dia bo, encara no m'ex-
plico com em signa l'autorit-
zació per volar. Així que aterro 
a Madrid, torno a Lisboa, però 
els meus amics ja no estan, i 
llavors volto tot el nord d'Es-
panya, com a emigrant rus 
fugit de la guerra de Txetxènia.
De nou a Madrid treballo a la 
construcció. Acabo sent cap 
de bastida d'una gran em-
presa. Per exemple, m'encar-
rego de l'equip de muntatge 
de les grades de la Copa Davis 
a Màlaga.
Però la ciutat m'angoixa. Els 
caps de setmana faig escalada, 
barranquisme i espeleologia. 
Aprenc a bussejar. M'agrada 
i decideixo treure'm el títol 
a Benalmádena, havent dei-
xat la feina. Tinc estalvis i vull 
provar de viure en un lloc que 
m'agradi de veritat.

ÀLEX L'AVENTURER
EL NOSTRE MELCIOR
DE LA PAU

I el trobes.
Recorrent tota la costa me-
diterrània, un dia paro a dor-
mir a l'Ametlla. Ho té tot: mar, 
muntanyes i paisatges. I a 
més a l'hivern hi ha vida. Parlo 
amb un pagès i em compro 
un trosset amb una caseta 
menuda.

On vas trobar feina?
Fa 17 anys que soc bussejador 
a Balfegó.

I la gent et diu alguna cosa 
de la guerra?
Sí: Em diuen, "Ei,  ruso, quan 
acabareu?". Jo soc contrari a 
tot això. Que s'acabi prompte, 
i tant.
Lisa, la filla gran, explica que 
entre els amics de l'institut ser 
mig russa abans era «guai», 
un idioma més, etc. Ara no 
ho és tant. Quan era menuda 
el pare ja li deia que acabaria 
passant un dia o un altre.

CAROL ALLEPUZ I SANTI MARTORELL

Fem una foto de família 
(amb lloro inclòs -que, 
per cert, ha tingut el 
seu propi discurs durant 
la conversa-) i ens 
acomiadem. Vanessa, la 
parella d'Àlex, ens abraça 
dient-mos "aquí teniu la 
vostra casa". M'emociono 
en recordar-ho.
M'acomiado com el 
foraster: família, sou mot 
bona gent!


