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Sant Antoni, 
Festa Major d’hivern

 Municipis ebrencs celebraran des d’aquest 
cap de setmana la festa en honor

a Sant Antoni.

      P14

L’Hospital d’Amposta tornarà a atendre 
parts, a partir del febrer

 Des de la pandèmia les usuàries eren 
derivades a parir a la Clínica Terres de 

l’Ebre de Tortosa.

El TCE ordena repetir les eleccions a 
la Federació Catalana de Futbol

 El Tribunal Català de l’Esport considera 
que hi ha vots nuls i que s’ha de repetir 

l’acte de les votacions. 
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« « S’ha acabat el procès? S’ha acabat el procès? »»
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DEMOCRÀCIA: NI UN PAS ENRERE
L'any 2022, la inflació, 

una economia en 
desacceleració, la crisi 
energètica, van substituir la 
Covid.
La guerra ha tornat a Europa. 
Des del febrer l'agressió rus-
sa, on el balanç humà és difícil 
d'avaluar, però considerable, 
ha traçat el seu sagnant camí 
a Ucraïna.
En altres llocs, la democràcia 
retrocedeix sota la mà de l'ex-
trema dreta i l'autoritarisme 
que l'estan devorant des de 
dins. El poble iranià s'aixeca 
contra la seva teocràcia me-
dieval i assassina. A Europa, 
la democràcia avança a Eslo-
vènia i Moldàvia. I la dictadura 
russa no aixafarà Ucraïna aviat. 
Tots aquests esforços han de 
ser secundats amb determina-
ció, perquè en aquest 2023 hi 
haurà moltes oportunitats per 
mostrar el nostre suport a la 
democràcia. Aprofitem-ho.
Per a  natros, en aquest 2023, 
hi haurà molts canvis: fiscals, 
socials i econòmics, a la recta 
final de la legislatura de Pedro 

Sánchez, abans de la celebra-
ció de les eleccions generals. 
Els comicis encara no tenen 
una data acordada, però com 
a tard podrien celebrar-se el 
10 de desembre.
Quins són els canvis? Des de 
lleis, impostos, subvencions 
o ajuts socials..., el 2023 ve 
carregat de novetats enmig 
d'un ambient polític de mà-

EDITORIAL

xima crispació. L'ajust de les 
pensions amb l'IPC, les noves 
quotes d'autònoms o els des-
comptes als abonaments de 
transport són alguns dels can-
vis més sonats.
Aquest 2023 també serà un 
any d'eleccions. Eleccions, 
aquestes trobades que hauri-
en de ser celebracions demo-
cràtiques. És un moment en 

què els partits es recomponen 
o en què la jerarquia de les 
qüestions polítiques canvia. 
Les eleccions ens ofereixen 
l'oportunitat de demostrar que 
les deliberacions, el respecte 
a les lleis i als drets, perme-
ten avançar en el conjunt de 
la societat. Aquest 2023, la de-
mocràcia no ha de fer un pas 
enrere.

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

Nous projectes de Libèl·lules dels estels

El bressol del comiat

Campanya de micromecenatge destinada a 
l’adquisició de bressols per als hospitals de la 
zona. Aquests porten incorporat un sistema 
de refrigeració que permet alentir el canvi 

de la mort i allargar el temps on les famílies 
disposen per acomiadar els seus fills.

Cosint ferides

Tallers terapèutics on les famílies en dol 
confeccionen capes de tres mides diferents, 
en funció del trimestre d’embaràs. Aquestes 

es donen gratuïtament als hospitals de la 
zona per embolcallar aquests nadons donant 

calidesa al moment.
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Els serveis jurídics del departament d’Empresa estudien si es pot “aprofitar” el 
reglament del Fons de Transició Nuclear que ja s’havia aprovat, i adaptar-lo 
a les modificacions que ha suposat la proposició de llei impulsada pel PSC a 
final d’any i que es va aprovar in extremis amb el suport de Junts i Ciutadans. 
Fer-ne un de nou suposaria un retard en el desplegament dels recursos, so-
bretot en la zona del Penta I en la qual la nova normativa no concreta com 
desplegar-los. El delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Albert Salvadó, ha 
ratificat “la responsabilitat i el compromís” de la Generalitat perquè el Fons 
Nuclear “s’apliqui de la manera més ràpida possible i més eficaç possible, i 
també pels objectius pels quals estava destinat”. Salvadó ha tornat a celebrar 
que amb la proposició de llei que regularà el Fons de Transició Nuclear s’hagi 
aconseguit que retorni al territori la meitat de l’impost nuclear. “Tots sabem 
que és molt bona notícia aquest 50%. Passar del 20% al 50% és un actiu que 
hem guanyat al territori i que hem de preservar, però tenim incerteses”, ha 
reconegut Salvadó. La més important d’aquesta incertitud és el desplegament 
de la nova normativa que regula el Fons Nuclear. El delegat ha remarcat que 
s’havia treballat tot l’any passat perquè el reglament del Fons tingués el con-
sens territorial “imprescindible per garantir la millor aplicabilitat” aquest mes 
de gener. Salvadó ha defensat que el compromís del Govern amb aquests re-
cursos està intacte i que ha estat i continuarà sent “sempre molt ferm”, ara mi-
rant de desencallar la seva aplicació i els seus objectius inicials, “el desenvo-
lupament socioeconòmic i de transició energètica justa a les zones afectades 
pel futur tancament de les centrals nuclears catalanes”. Salvadó ha demanat 
que “es fugi de tècniques partidistes” i ha lamentat que els grups parlamenta-
ris no hagin estat capaços “de prioritzar el territori” en aquesta qüestió. “Insis-
teixo que cal consens territorial en els grans temes”. (ACN)

El Govern treballa per aprofitar el 
reglament aprovat del Fons Nuclear 

i no haver de posposar el seu 
desplegament

L’ANC, Òmnium i el CxR impulsen una mobilització per 
la cimera que reunirà Sánchez i Macron a Barcelona

L’ANC, Òmnium Cultural i el 
Consell per la República (CxR) 
impulsen una mobilització da-
vant la cimera hispanofrancesa 
que encapçalaran a Barcelona 
el 19 de gener els presidents 
del govern espanyol i francès, 
Pedro Sánchez i Emmanuel 
Macron. Les entitats fan una 
crida perquè la concentració 
sigui «ampla i oberta» i ja s’hi 
ha sumat l’AMI, el CIEMEN, la 
Intersindical-CSC i la Intersin-

dical Alternativa de Catalunya 
(IAC). Les entitats critiquen 
que el govern espanyol hagi 
dit que vindrien a Barcelona 
per a «certificar la fi del pro-
cés». I consideren «una pro-
vocació, una fantasia i una fal-
sedat» aquesta trobada «tenint 
en compte que no s’ha donat 
cap solució política al conflic-
te i que hi ha encara represen-
tants del moviment a l’exili». 
A les Terres de l’Ebre ja han 

19 DE GENER

començat els moviments per 
poder assistir a la manifestació. 
L’ANC Terra Alta i Ribera orga-
nitzen bus per participar a la 

Les entitats critiquen que el govern espanyol 
hagi dit que vindria a Barcelona per a 

«certificar la fi del procés» 
A les Terres de l’Ebre ja s’organitzen busos 

per poder anar a la manifestació

La voluntat 
està «més 

viva que mai»
L’Assemblea, Òmnium i el 
CxR apunten que encara hi 
ha independentistes a l’exili 
i 500 persones pendents de 
judici per causes relaciona-
des amb el referèndum. 
A més, asseguren que la vo-
luntat d’independència està 
«més viva que mai» i que tant 
Espanya com França «repri-
meixen» la nació catalana, 
la seva gent i la seva cultura. 
Per això volen que la con-
centració sigui «un clam per 
la defensa del català i de la 
immersió lingüística educati-
va» i inclourà les demandes 
de la Catalunya Nord. 
La reunió entre Sánchez i 
Macron tindrà lloc al Museu 
Nacional d’Art de Catalu-
nya (MNAC), a la muntanya 
de Montjuïc, però encara es 
desconeix quina serà la ubi-
cació de la concentfació. Les 
entitats han informat que els 
pròxims dies es farà una roda 
de premsa unitària per avan-
çar els detalls de la convoca-
tòria. (ACN)

manifestació del dia 19, “con-
tra la presència de mandataris 
Espanyols i Francesos, a Cata-
lunya”. Foto: ACN
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L’atur al desembre baixa un 8,2% respecte a fa un any i 
"marca la xifra més baixa des del setembre del 2008"

OCUPACIÓ

La situació laboral a Tortosa 
acumula molts mesos de va-
lors positius: tant les dades de 
persones registrades al servei 
d’atur com el nombre d’afi-
liacions a la Seguretat Social 
mostren el creixement que di-
buixa l’economia local de ma-
nera sostinguda des de fa gai-
rebé dos anys, quan l’ascens 
que ja s’havia iniciat va tindre 
un parèntesi per les conse-
qüències de la pandèmia de 
covid-19.
Pel que fa al nombre d’aturats, 
les últimes dades publicades, 
corresponents al desembre, 
"marquen la xifra més baixa 
d’aturats a Tortosa des del se-
tembre del 2008". Al desembre 
del 2022, el nombre d’aturats 
a Tortosa representa un 8,2% 
més baix que al desembre del 
2021, i si es compara amb el 
desembre del 2020, la dismi-
nució s’enfila fins al 25,8%
A més, el comportament s’ha 

mantingut constant durant els 
últims vint mesos, quan l’atur 
interanual ha seguit marcant 
una línia descendent en com-
paració amb el mateix mes de 
l’any anterior. Actualment, hi 
ha 152 persones menys a l’atur 
que fa un any, i 594 persones 
menys que dos anys enrera.
Tot plegat, quan la població de 
Tortosa ha crescut durant els 

últims quatre anys i és 518 per-
sones més elevada que al 2019. 
L’altre indicador que permet 
analitzar la situació laboral és el 
nombre de persones afiliades a 
la Seguretat Social. Les dades 
també mostren valors molt po-
sitius: l’última dada coneguda, 
corresponent al novembre del 
2022, és la més elevada de tot 
el període de dades conegut, 
des del gener del 2003. 
Això fa que el nombre de per-
sones que treballen actual-
ment siga el més alt de les últi-
mes dos dècades.
La pujada d’afiliacions a la Se-
guretat Social va marcar el 
punt d’inflexió al setembre del 
2020 i des d’aleshores ha se-
guit una tendència interanual a 
l’alça. 
Això ha fet que tots els me-
sos del 2022 hagen marcat 
enguany el rècord, compa-
rant-los amb els mateixos me-
sos dels últims vint anys.

El nombre de 
persones ocupades 
arriba al punt més 
alt dels últims 20 
anys, amb rècord 
d’afiliacions a la 
Seguretat Social

Satisfacció 
per les dades

L’alcaldessa de Tortosa, Merit-
xell Roigé, s’ha mostrat molt 
satisfeta des les dades positi-
ves: “des del govern munici-
pal hem posat molt l’accent 
a afavorir la creació de llocs 
de treball, a atraure activitats 
que generen oportunitats per 
a la ciutadania de Tortosa i a 
incentivar l’activitat comerci-
al i de serveis a la ciutat”, ha 
apuntat.
En este sentit, ha recordat que 
durant els últims anys s’ha fet 
possible l’arribada de grans 
empreses, com Florette, ja ple-
nament operativa i que en un 
any ha ampliat la planta i ha du-
plicat la producció i la plantilla. 
També s’ha aconseguit l’arriba-
da de la multinacional Kronos-
pan, que ultima la construcció 
per a entrar en funcionament. 
De la mateixa manera, Roigé 
també ha recordat diverses 
activitats comercials, com Bur-
ger King, actualment en cons-
trucció al pla parcial Portal de 
Ciutat Nord, Parfois, al centre 
de la ciutat, així com altres es-
tabliments que han començat 
l’activitat durant els últims anys 
a l’àmbit comercial de Tortosa.

El Mercat de Tortosa compta, des d’esta setmana, amb una nova oferta: l’Ajun-
tament hi ha habilitat la primera illa de tast. Es tracta d’una zona pensada per tal 
que la clientela del mercat puga completar l’experiència gastronòmica, amb la 
possibilitat de seure-hi i degustar-hi els productes adquirits a les diferents pa-
rades del mercat. D’esta manera, l’Ajuntament vol seguir potenciant el Mercat 
de Tortosa com a punt neuràlgic de distribució de productes de qualitat i de 
quilòmetre zero, al bell mig de la ciutat. A més d’actuar com a lloc de trobada de 
la ciutadania durant el dia a dia, estes illes de tast també reforçaran les activitats 
que l’Associació de Venedors del Mercat organitza de manera periòdica a l’inte-
rior de l’edifici, més enllà de l’horari comercial habitual.

El Mercat incorpora 
les primeres illes de tast

Víctor Grau és el nou candidat del PSC a 
l’alcaldia de Tortosa per a les eleccions mu-
nicipals del maig, rellevant Enric Roig. L’ha 
escollit per l’Agrupació Local dels socialis-
tes amb un 87,5% dels vots dels militants. 
Grau s’ha proposat el repte de transfor-
mar la ciutat i arribar als 50.000 habitants, 
“una oportunitat per créixer” i emprendre 
“un nou lideratge ple i real”, que no sigui 
“només administratiu”. Víctor Grau té 32 
anys i és professor, Màster Universitari en 
Societats Històriques i Formes Polítiques a 
Europa, i doctorat a la Universitat Rovira i 
Virgili. (ACN)

El nou candidat del PSC a l’alcaldia de 
Tortosa aposta per fer créixer la ciutat i 

el seu “lideratge”
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I.- OBJETO DEL EDICTO:

Que en mi Notaría se autorizó el día 11 de octubre de 2022 Acta de requerimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 427-16.6 del Código Civil de Cataluña, de la que resulta lo siguiente:

Promotor del Acta: DON JUAN RAMON GERMAN MIRO representado por la Fundación Pere Mata.

Destinatario: DON JOSE FRANCISCO GERMAN MIRO.

II.- ACTUACIONES PREVIAS LLEVADAS A CABO POR LA NOTARIA.

II.1.- En la reseñada acta se requirió a la Notario autorizante para que se personara en la población de Amposta y domicilio del destinatario y le notificara los siguientes términos:

a) Que DOÑA ELIA MIRO CID ha fallecido el día 27 de enero de 2021 y que el requerido es coheredero de dicha causante.

b) Que le comunique, que según el artículo 461-12 del Código Civil de Cataluña, tiene un plazo de dos meses para aceptar la herencia de doña Elia Miro Cid en escritura pública, dándose por reque-

rido y notificado en forma.

No habiendo podido realizar la notificación presencial por dos días y horas diferentes ni tampoco por correo certificado, según lo dispuesto en el artículo 461-12.3 procede realizar la notificación 

por medio de Edicto en dos diarios de mayor difusión.

III.- OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN.

El interesado citado podrá comparecer en mi notaría en el plazo de dos meses a partir de su publicación y aceptar la herencia de la citada causante en escritura pública.

IV.- ADVERTENCIA DE LA NO ACEPTACIÓN DE HERENCIA.

Se hace constar que en el caso de no aceptar en escritura pública y en el plazo indicado, se entenderá que repudia la herencia.

Extendido el presente EDICTO en una hoja de papel exclusivo para documentos notariales serie GY número 6938235. Yo, la Notario, DOY FE.      

                                Amposta a 12 de enero de 2023.

EDICTE                              PAZ JUANES ARNAL, Notario del Ilustre Colegio de Catalunya, con despacho profesional en Amposta, hace saber:

BREUS
** AMPOSTA es torna a sumar 
a l’acció pels drets humans 
d’encesa de llum des de torres i 
talaiots costaners. Serà demà a 
la Torre de la Carrova.
** L’AJUNTAMENT contracta 
sis persones de neteja viària 
per mitjà de la Diputació. Faran 
neteja dels carres i espais pú-
blics amb carret per fer neteja 
manual i també contribuiran a 
campanyes de conscienciació 
per mantenir neta Amposta 
davant l’incivisme. 
** L’AJUNTAMENT atorga 
prop de 40.000 euros a les 
AFES dels centres educatius 
per a la socialització dels llibres. 
És el segon curs acadèmic que 
s’ofereix aquesta ajuda que 
suposa un descompte directe 
al cost que les famílies han 
d’assumir en material i llibres a 
principis de curs.
** VUIT persones aturades 
es formen en el sector de la 
construcció a lo Sindicat. La 
formació, realitzada a petició 
del Gremi de Constructors del 
Montsià, també ha comptat 
amb pràctiques de l’ofici a 
espais públics d’Amposta.

Comença la temporada 
d’Arts Escèniques 

Diumenge 8 de gener, amb 
l’obra de teatre familiar La si-
reneta i l’illa de plàstic, va ar-
rancar la temporada d’Arts Es-
cèniques d’Amposta per aquest 
2023. Una programació que in-
clou quatre obres de teatre fa-
miliar (programades per la Xar-
xa), quatre obres de teatre per a 
públic adult, el Dia Mundial del 
Teatre (al març), el Dia Interna-
cional de la Dansa (a l’abril) o 
el FesticAm (a l’octubre) entre 
d’altres. Entre els noms més 
mediàtics, el d’Àlex Casanovas i 
Lloll Beltran, amb la seva obra 
amb Cartes d’amor (el proper 

CULTURA

21 de gener) o el de Pere Arqui-
llué amb el monòleg El cos més 
bonic que s’haurà trobat mai en 
aquest lloc (el 12 de novembre 
per tancar la temporada). 
Totes les obres de teatre es fa-
ran a l’auditori de la Unió Filhar-
mònica en dissabte o diumen-
ge. Les obres infantils es faran 
a les 18h. totes, mentre que les 
del públic adult es faran a les 
19h. 
S’han programat cinc obres ins-
pirades en llibres. 
Les persones que portin el llibre 
en el moment de comprar l’en-
trada tindran un descompte.

 85è aniversari 
de la Batalla 

de l’Ebre
La inauguració de l’exposició 
Rotspanier. Treballadors for-
çats espanyols durant la Se-
gona Guerra Mundial avui di-
vendres 13 de gener al Museu 
de les Terres de l’Ebre donarà 
tret de sortida a un programa 
d’activitats per commemorar 
el 85è aniversari de la Batalla 
de l’Ebre a Amposta durant tot 
l’any. 
“La recuperació de la memòria 
històrica ha estat una política 
constant d’aquest equip de 
govern”, ha explicat l’alcalde 
d’Amposta, Adam Tomàs, tot 
recordant que per aquest mo-
tiu, la regidoria de Cultura va 
passar a anomenar-se regido-
ria de Cultura i Memòria His-
tòrica. 
“I és amb aquesta voluntat que 
es programen també activitats 
divulgatives per contar la his-
tòria, en aquest cas, des del 
bàndol d’aquells que van per-
dre la guerra”, assenyala l’al-
calde de la capital del Montsià.

Es redueix en 
650 persones 
en els últims 

8 anys
Amposta va tancar l’any 2022 
amb 1.097 aturats, una xifra 
que situa la ciutat com a líder 
la reducció d’atur a l’Ebre des 
del 2015 i la tercera ciutat de 
més de 20.000 habitants del 
Camp de Tarragona que més 
redueix l’atur, només per dar-
rere de Vilaseca i Salou. Des 
del desembre de 2015 fins 
avui, la capital del Montsià ha 
reduït un 37,31% el nombre de 
persones registrades a l’atur. Si 
al desembre de 2015 Amposta 
tenia 1.750 persones aturades, 
el que representava un 22% 
de la població activa, a tanca-
ment de 2022 la xifra d’aturats 
s’ha situat en 1.097 persones, 
que representa un 11.9%. Les 
xifres d’afiliació a la Segure-
tat Social també s’han situat 
a límits històrics, arribant als 
9.500 afiliats, un 4% més que 
l’any anterior i un 30% més 
que al tancament del 2015.

ATUR
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l’àmbit de l’hostaleria i el tu-
risme, tant en l’esfera pública 
com la privada. La delegació 
del Govern a l’Ebre també ha 
confirmat que qui ha estat di-
rector dels Serveis Territorials 
d’Interior a les Terres de l’Ebre, 
el rapitenc Miquel Alonso, pas-

La primera Junta de Govern 
del 2023 de l’Ajuntament va 
aprovar les primeres boni-
ficacions en l’ICIO, l’impost 
d’obres, per a la instal·lació de 
nous equips fotovoltaics els 
quals han d’abastir d’electri-
citat de forma sostenible llars 
i locals comercials.
Aquesta bonificació és del 
95% de la taxa i s’hi pot be-
neficiar tothom qui instal·li 
plaques d’autoconsum ener-
gètic.
Així mateix, ja es pot sol·lici-
tar la bonificació de l’IBI per 
a totes aquelles instal·lacions 
que ja estiguin efectuades. 
Per obtenir-la s’han de com-

Atorgades les primeres 
bonificacions en l’ICIO per 
a la instal·lació de plaques 

fotovoltaiques

ERC lamenta “el retard d’un any de les 
obres del centre social del barracot”

El portaveu d’ERC-Més Delte-
bre Joan Alginet ha lamentat 
aquest dimecres “el retard de 
les obres del Centre Social del 
Barracot, que porten molt de 
temps aturades i que sobre-
passa en un any. la data que 
va fixar l’empresa per enlles-
tir-les”. Alginet ha expressat 
“preocupació i neguit dels ve-
ïns, que veuen que les obres 
estan aturades i que l’equip de 
govern no els dona cap tipus 
d’explicació”. “Segons el propi 
govern municipal, l’obra porta 
un retard a causa del contrac-
tista de 11 mesos, i havia d’es-
tar acabada el 14 de gener de 
2022. Des del nostre grup hem 
fet un seguiment de les obres, 
sol.licitant informació per escrit 
i preguntant al propi ple perquè 
no es de rebut aquest retard i 
cal que l’equip de govern sigui 
contundent amb l’empresa”, ha 
expressat Alginet.
Els republicans han criticat que 
“totes les obres que s’han rea-
litzat durant el mandat de Llu-
ís Soler han tingut algun tipus 
d’incidència” i que al seu parer 
és per una “falta de direcció po-

lítica”. Segons el portaveu ad-
junt d’ERC Carlos Bel, “totes les 
obres que fa Enlairem Deltebre 
acaben tard, malament i cos-
tant més diners a la ciutadania,
que s’ho facin mirar”.
El contracte de les obres del 
Centre Social del Barracot “es 
va signar el passat 15 de juli-
ol de 2021 i el termini màxim 
d’execució era de 4 mesos des 
de l’endemà de la signatura de 
l’acta de replanteig”. 

DELTEBRE

Joan Alginet ha 
recordat que “les 

obres havien d’haver 
estat enllestides el 14 

de gener de 2022”

plir els requisits que marca 
l’ordenança i aportar la docu-
mentació requerida en aques-
ta mateixa normativa. Aquesta 
bonificació és del 30% sobre 
la quota íntegra de l’impost, 
durant quatre anys, amb un 
topall de 300 euros anuals. 
“Tota la informació està dis-
ponible a l’ordenança fiscal 
reguladora de l’Impost sobre 
Béns Immobles”.

El passat 1 de gener, la calera 
Montserrat Llambrich Margalef 
es va incorporar com a nova 
directora dels Serveis Terri-
torials d’Economia i Hisenda. 
Després de la sortida de l’Exe-
cutiu de Junts per Catalunya, 
s’han remodelat i reestructurat 
els diferents departaments del 
Govern i s’han incorporat nous 
directors dels Serveis Territori-
als d’Economia i Hisenda, In-
terior i Territori.
Llambrich ocupa ara el nou 
càrrec en substitució de la 
tortosina Mercè Miralles, que 
havia estat directora d’Econo-
mia i Hisenda des de l’agost 
del 2021. Nascuda a l’Ametlla 
de Mar i graduada en Dret i 
diplomada en Turisme, la ca-
lera compta amb 28 d’anys 
d’experiència professional en 

Montserrat Llambrich, nova directora 
d’Economia i Hisenda dels Serveis Territorials

en vies de resolució, per així 
facilitar que aquestes obres 
puguin finalitzar com més 
aviat millor, malgrat els ne-
cessaris terminis que obliga 
l’administració”.

L’Ajuntament de Deltebre 
informa que està treballant 

per resoldre aquesta 
situació “dins del marc que 

la normativa permet”

sarà ara a dirigir els de Territori 
en substitució de Lídia Pino. El 
seu lloc a Interior passa a ocu-
par-lo Joan Juan Aixa, nascut 
a l’Ampolla i qui de fet ja ha-
via ocupat aquest càrrec entre 
el gener del 2016 i el juliol del 
2021. (La Cala Ràdio)

Des de l’Ajuntament de Del-
tebre, respecte les queixes 
d’ERC-Més Deltebre pel re-
tard de les obres del Centre 
Social del Barracot, s’ha in-
format que estan treballant 
per resoldre aquesta situació 
“dins del marc que la norma-
tiva permet. En aquest sentit, 
s’han efectuat els diferents 
processos pertinents per 
obrir expedients sanciona-
dors a l’empresa adjudicatà-
ria. A més, el contracte està 

L’AMPOLLA POLÍTICA

“El contracte està 
en vies de 
resolució”
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XERTA

TIVENYS

BENIFALLET

baix ebre

ROQUETES

NOVA GESPAL’ALDEA
Diumenge tindrà lloc la inau-
guració de la nova gespa ar-
tificial de l’estadi la Unió de 
l’Aldea a càrrec del Doctor 
Ramon Cugat i Bertomeu. A 
les 10.15 hores està prevista 
la recepció a l’Ajuntament. 
A les 11 hores es farà el des-
cobriment de la placa i la 
tallada de la cinta inaugural 
a les instal.lacions del camp 
de futbol. A les 11.15 hores 
hi haurà parlaments i, poste-
riorment, es durà a terme 
l’encesa d’una traca. A les 12 
hores es disputarà el partit 
entre el primer equip de l’Al-
deana i el del Catalònia. 
Tot plegat amb una mus-
clada amb la col.laboració 
de Cepromar. Serà, per tant, 
una jornada festiva a l’Estadi 
de la Unió. 

CAMPREDÓ

 Instal·lació de nous punts de recollida per 
reciclar a les Ravals

L’Aldea és un municipi que es 
preocupa i fomenta el reciclat-
ge i la recuperació de residus de 
les restes que genera la mateixa 
població. Des de l’inici de la le-
gislatura l’any 2019 fins les aca-
balles del 2022 i a l’espera de les 
dades finals d’aquest passat any, 
l’Aldea ha augmentat la taxa de 
recuperació de residus d’un 51% 
a un 54 %. La dada continua pre-
ocupant molt i des de l’Ajunta-
ment “es continuarà treballant 
per augmentar el percentatge de 
reciclatge, tenint en compte que 
a l’inici de la legislatura comp-
tàvem amb 38 contenidors de 
resta escampats pels polígons 
industrials, ravals i disseminats i 
el reciclatge era completament 
inexistent amb la corresponent 
penalització que això represen-
tava per al municipi”. Amb una 
primera fase i treballant junta-
ment amb els serveis tècnics del 
COPATE es va iniciar al 2020 la 
retirada de 15 contenidors de les 
zones industrials sent substituïts 
per illes de contenidors. La se-
gona fase ha estat la substitució 

dels 23 contenidors restants de 
les Ravals i zones dissemina-
des més properes a la població, 
substituint-los per 10 illes com-
pletes estàndard de contenidors 
i ampliant el servei de fraccions 
inexistents a algunes zones.  A 
causa de la tipologia de les ma-
sies i cases disseminades i sent 
conscients de la problemàtica 
que tenen alguns veïns i veïnes, 
per recórrer grans distàncies 
per poder reciclar, també s’han 
posat en servei 7 illes petites 
amb contenidors de 240 litres 
cadascú per fracció i d‘aquesta 
manera s’ha cobert tota l’àrea 
habitada de les Ravals amb una 
inversió total de 95.000 €. Xavier 
Royo, Alcalde de l’Aldea: “amb 
aquesta actuació pretenem que 
els habitants de les ravals i disse-
minats més propers a la pobla-
ció tinguin un servei idoni i més 
proper als seus habitatges, per 
poder així reciclar i evitar llargs 
desplaçaments amb la brossa 
com estaven realitzant fins ara. 
Volem continuar amb la bona 
línia ascendent de reciclatge i 

així poder assumir els objectius 
fixats amb el reciclatge per l’any 
2025 que esta marcat en un 55% 
i d’un 60% l’any 2030.  Tot i així, 
demano responsabilitat i com-
promís a les aldeanes i aldeans, 
en augmentar el reciclatge als 
seus habitatges i negocis, per 
tal de millorar la taxa de recu-
peració, però també disminuir 
la despesa en aquest servei, 
que ens toca pagar a les alde-
anes i aldeans, amb un cost de 
350.000 € anuals”.

95.000 € d’inversió 
a les Ravals i 

disseminats per 
aconseguir minimitzar 

les despeses de 
recollida i assolir els 

objectius de reciclatge 
per l’any 2025

Demà dissabte, a les 19 ho-
res, al Centre Polivalent de 
Benifallet, tindrà lloc la pro-
jecció del fan film rodat a les 
Coves Meravelles “Indiana 
Jones y el Santuario de la 
Orden Negra”. Amb la in-
tervenció de la benifalleten-
ca Maria Cinta Sánchez. En 
acabar la projecció, hi haurà 
una xerrada amb el director, 
Lluís Ortega.

Roger Aviñó, alcalde des del 
2015, tornarà a optar a la ree-
lecció  en encapçalar la can-
didatura de Més Xerta- Acord 
Municipal a les eleccions mu-
nicipals de 2023. Amb l’ob-
jectiu de continuar impulsant 
els projectes iniciats aquesta 
legislatura, intentarà revalidar 
la majoria absoluta assolida 
en les anteriors eleccions.

Tivenys es prepara per a cele-
brar, a partir d’avui divendres 
dia 13 i fins al dimarts 17, una 
nova edició de la Festa Major 
de Sant Antoni. “La vam recu-
perar el 2020 quan vam entrar 
a govern i després de la Covid 
ara hi tornem amb moltes ga-
nes un cop recuperades amb 
tota normalitat les festes d’es-
tiu”, assegura a ebredigital.cat 
la regidora de Festes, Jana Vi-
cente Marqués. El tret distintiu 
és una programació de caire 
cultural però que mantindrà 
actes lúdics i festius.

l’exili, per part de l’historiador 
Joan B. Beltran. 

La candidatura de Junts per 
Roquetes i la Ravaleta tindrà 
a les municipals del 2023 una 
nova cara, la de Lídia Saura, 
que passarà a encapçalar la 
candidatura en substitució de 
Josep Codorniu. 
Una renovació destinada a 
millorar els resultats del par-
tit aconseguits el 2019, con-

Lídia Saura encapçalarà la 
renovada aposta de Junts de 

cara a les municipals

sistents en dos regidors i 521 
vots. Un resultat que el va 
deixar en tercera posició de la 
graella de sortida per darrere 
d’ERC (1.617 vots i 6 regidors) 
i Movem (580 i 2 regidors). 
“Afronto aquest camí amb 
molta il·lusió i moltes ganes”, 
afirmava Saura.
(ebredigital.cat)

La regidoria de Promoció 
Cultura i Patrimoni de Cam-
predó i l’Associació Cultural 
Soldevila han programat per 
aquest cap de setmana tres 
actes relacionats amb la Me-
mòria Històrica.
Demà dissabte 14 de gener, a 
les 19.30 h, tindrà lloc, a l’Es-
pai Cultural La C, la projecció 
de Josep, pel·lícula d’anima-
ció en V.O. en francès i subti-
tulada en català. Diumenge 15 
de gener, a les 12 h, es farà la 
presentació del llibre La petja-
da del Rubio, l’últim company 
de La Pastora, d’Òscar Mese-
guer. L’acte tindrà lloc a la Bi-
blioteca Manuel Pérez Bonfill. 
Posteriorment, a  les 12.30 h, 
i també a la Biblioteca, pre-
sentació de la documentació 
sobre el Sr. Joaquim Roca a 

Tres actes aquest cap de 
setmana per recuperar la 

memòria històrica
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LA RÀPITA BREUS
** INSTAL·LACIÓ DE  CEN-
DRERS. L’Ajuntament de la 
Ràpita ha instal·lat cendrers 
a algunes de les papereres 
que hi ha ubicades a diferents 
punts del municipi. Amb 
aquesta mesura per mantenir 
els carrers en el millor dels 
estats, el consistori pretén re-
duir el nombre de burilles que 
es tiren a terra i deterioren la 
imatge del municipi.

** SORTEIG: el dilluns vinent, 
a les 12 h tindrà lloc el sorteig 
dels ‘Premis #jocomproacasa’.
“Podreu seguir en directe el 
sorteig de 100 premis de 100 
€ i 50 de 200 € a través del 
perfil de Facebook de l’Ajun-
tament de la Ràpita”.

** AJUTS: Convocatòria 
oberta de la primera línia 
d’ajuts dels Fons Europeus 
Next Generation per a 
impulsar la transformació 
digital del comerç. Es poden 
sol·licitar fins al 19 de gener de 
2023. Requereix una inversió 
mínima de 2.000 €, amb un 
màxim de 75.000 € d’ajuts.

montsià

montsià

L’Ajuntament atorga 201 beques de 
transport a estudiants de cicles superiors i 
graus universitaris
L’Ajuntament de la Ràpita ha 
atorgat aquest mes de gener 
les beques de transport del curs 
2021-2022 a un total de 201 
estudiants de cicles superiors i 
graus universitaris. Com en els 
darrers anys, el pressupost des-
tinat a assumir les beques de 
transport ha estat de 33.000 € 
i, en aquesta edició, cada estu-
diant ha rebut un ajut que oscil-
la entre els 40 i els 245 euros, 
dependent de la distància del 
centre educatiu on va cursar 
els estudis amb la Ràpita. 
La regidora d’Educació, Èrika 
Ferraté, explica que “amb 
aquestes beques premiem l’es-
forç i el treball del jovent ra-
pitenc que estudia formació 
superior fora de la Ràpita”. La 
regidora destaca que “apostem 
perquè tots els joves es puguin 
formar i segueixin estudiant, 
perquè són ells qui, amb la seva 
intel·ligència i implicació, lide-
raran el proper futur”.

De les 213 sol·licituds presen-
tades, se n’han atorgat un to-
tal de 201. De les quals, 89 
corresponen a joves que van 
cursar els seus estudis a l’Àrea 
metropolitana de Barcelona i 
57 al Camp de Tarragona; que 
estudien a Tortosa n’hi va haver 
una vintena i una quinzena ho 
van fer a Amposta. 
Altres destinacions dels estu-
diants rapitencs van ser Lleida, 
Girona, València, Castelló, Te-

rol o Madrid.
Per rebre els ajuts, hi ha un 
conjunt de requisits que qui els 
sol·licita ha de complir: haver 
estat matriculat/da en cicles 
formatius de grau superior, es-
tudis universitaris o de grau en 
el curs 2021-2022; haver apro-
vat un 50% dels crèdits matri-
culats; estar empadronat/da a 
la Ràpita; i tenir entre 17 i 25 
anys en el moment de la ma-
trícula.

L’Ajuntament de la Ràpita mi-
llora la xarxa de l’enllumenat 
públic de la zona de l’avinguda 
dels Esports. La zona funcio-
nava amb una sola línia antiga 
que no tenia les condicions 
òptimes i, per això, en situa-
cions de pluja o humitat, fa-
llaven alguns punts de llums. 
Per solucionar el problema i 
oferir un millor servei, s’ha ins-
tal·lat un nou quadre a la para-
da d’autobusos i el sector que 
fins al moment ha funcionat 
amb una línia, passarà a fun-
cionar en quatre línies inde-
pendents. Les actuacions han 
afectat els carrers Constància, 
Tudó, Sant Joaquim, Montsià, 
Amposta, Marquès de Valterra, 
Mestre Fargas, Dotze d’Octu-
bre i l’avinguda dels Esports.

Millora de 
la xarxa de 

l’enllumenat 
de la zona de 

l’avinguda dels 
Esports
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Les obres han estat adjudica-
des a l’empresa Arno Infra-
estructuras SA per un import 
total de 367.005,10 euros. Es 
tracta de la urbanització del 
passeig de les Escoles i pavi-
mentació del camí del Man-
graner dels Valentins amb 
un pressupost de 161.486,60 
euros, amb subvenció de 
70.000 euros de la Diputa-
ció. En un altre lot de l’adju-
dicació es troba la pavimen-
tació dels carrers Maestrat, 
Cardenal Vidal i Barraquer, 
Tinent Ferré, Aragó, Salvador 
Vidal, Mestre Hierro, Doctor 
Robert, i diversos trams del 
carrer Major i l’avinguda Ra-
mon Salomón per un import 
de 205.518,50 euros. La dar-
rera actuació, amb una in-
versió de vora 50.000 euros, 
va permetre ja pavimentar un 
tram de la mateixa avinguda 
Ramón Salomón, l’avinguda 
Constitució, el carrer Felip II 
i una part de la Plaça Cata-
lunya.

ULLDECONA
Adjudicació 

d’obres

SANTA BÀRBARA

La regidoria d’Esports organit-
za el I Premi al Mèrit Esportiu 
Planer en busca que el món 
esportiu de Santa Bàrbara 
tingue un reconeixement. Hi 
haurà tres categories: indi-
vidual, col·lectiu i trajectòria 
esportiva. Les dos primeres 
corresponen a resultats obtin-
guts durant l’any 2022 mentre 
que, el tercer, es vol destacar 
la trajectòria d’una entitat, 
equip o individual en qual-
sevol àmbit esportiu. El jurat 
estarà encapçalat per l’alcalde 

S’obre la convocatòria al 
I Premi del Mèrit Esportiu Planer

ALCANAR

La segona edició del Programa 
Extraordinari de Plans de Soste-
nibilitat Turística a les Destina-
cions, finançat amb fons Next 
Generation ha atorgat un total 
de 3 milions d’euros al projecte 
presentat pel COPATE, on hi han 
participat els 4 Consells Comar-
cals de les Terres de l’Ebre. Dins 
d’aquests 3 milions, la part que li 
pertoca a la comarca del Mont-
sià, un total de 700.000 €, tindrà 
un impacte directe al municipi 
d’Amposta, i és que el projecte 
emmarcat en aquesta subven-
ció inclou la realització del tram 
de l’Eurovelo 8 que recorre des 
del Pont d’Amposta fins a Fregi-
nals per l’antiga carretera.

Xarxa ciclable 
entre el pont 
d’Amposta i 
els Freginals 
per l’antiga 

carretera

MONTSIÀ

L’Ajuntament de la Sénia va 
comunicar a la ciutadania 
que des d’ahir es troba prohi-
bit l’accés amb vehicle al pàr-
quing del Molí la Vella “només 
es permet l’accés per aquesta 
via als propietaris de les fin-
ques veïnes”. 
El motiu són les obres de 
manteniment que es duen a 
terme al pàrquing del Molí la 
Vella.
Segons també s’ha informat 
des del consistori del muni-
cipi del Montsià, està previst 
retornar el pas de vehicles a 
partir del proper dilluns, dia 
16 de gener.

Obres de 
manteniment 

al pàrquing del 
Molí la Vella

LA SÉNIA

com a president, la regido-
ra d’esports i un membre de 
l’oposició, enguany Ximo Mar-
tí, acompanyats de diferents 
membres del món de l’esport, 
que en l’edició d’enguany són 
César Roig, Judit Lleixà i Ro-
ger Espuny, amb Miquel Pérez 
com a representant del Con-
sell Esportiu del Montsià. Les 
candidatures es poden pre-
sentar fins al dia 16 de gener. 
El lloc de la gala dependrà de 
les candidatures presentades. 
(La Plana Ràdio)

L’Ajuntament congela els 
impostos per al 2023

Alcanar congelarà els impos-
tos, les taxes i els preus públics 
municipals. D’aquesta forma, es 
vol donar suport a les famílies i 
al teixit econòmic local davant 
de la difícil situació econòmi-
ca actual. Jordi Monfort, regi-
dor d’economia, explica que 
“aquestes festes nadalenques 
l’equip de govern ha treballat 
intensament per tal d’articular 
els pressupostos 2023. Preve-
iem la seua aprovació dintre del 
mes de gener. Ha estat com-
plicat equilibrar els pressupos-
tos per les pujades del cost del 
subministrament elèctric i el 
combustible, a més dels cos-
tos d’amortització i interessos 
dels crèdits bancaris derivats 
del cas Turov i les despeses dels 
aiguats 2021. No obstant això, 
l’objectiu principal de l’equip de 
govern és que aquesta tensió 
pressupostària no es trasllade a 
les famílies, comerços i empre-
ses del municipi”.

Per això les ordenances fiscals 
d’Alcanar, que regulen el paga-
ment d’impostos, taxes i preus 
públics municipals, es mantin-
dran tal com fins ara i no s’apu-
jaran l’any 2023.
“De fet, el govern ha mantingut 
els impostos congelats durant 
tot el mandat, tot i les despe-
ses sobrevingudes. A més, s’ha 
continuat invertint en infraes-
tructures i equipaments que 

milloren el dia a dia del mu-
nicipi. Això ha estat possible 
gràcies a una gestió respon-
sable dels recursos municipals 
i és una evidència més que al 
capdavant de les regidories ha 
d’haver-hi persones preparades 
per a assumir la gestió dels re-
cursos de tothom, sobretot en 
períodes de màxima complexi-
tat”, afegeix Joan Roig, alcalde 
d’Alcanar.

El Consell Comarcal del Mont-
sià va aprovar a l’últim ple el 
pressupost per a la nova de-
puradora de Santa Bàrbara, 
segons ens avançava la con-
sellera republicana i regidora a 
l’Ajuntament de Santa Bàrbara, 
Elen Estarlich Arasa, en una 
entrevista a La Plana Ràdio: 
“Està tot fet, només quedava 
aprovar el pressupost”.
Consultat per este mateix mitjà, 
el president de l’ens comarcal, 
Joan Roig Castell, confirma-
va que és “una de les partides 
més rellevants del pressupost 
2023 del Consell Comarcal del 
Montsià” per construir la nova 
Estació Depuradora d’Aigües 
Residuals (EDAR) de Santa 
Bàrbara, que compta amb un 
import de 5,8 milions d’euros. 
“Ara hi ha tot un seguit de pro-
cediments tècnics, fases que 
s’han de parlar, primer acabar 
de definir quin és l’estat dels 
terrenys on ha d’anar ubicada 
esta depuradora i a continu-

Aprovat el pressupost 
del Consell Comarcal

MONTSIÀ

ació, amb l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA) i el Consorci 
de Polítiques Ambientals de 
les Terres de l’Ebre (COPATE), 
començar a executar el pro-
jecte per a tenir-la construïda” 
seguia el president comarcal, 
tot esperant tenir-ho enllestit 
enguany.
La depuradora serà de nova 
generació, filtrant elements 
que l’actual no permet i estarà 
ubicada en una finca propera a 
l’actual, datada de l’any 1998, 
però allunyada del barranc per 
tal d’evitar episodis d’inundaci-
ons.
(La Plana Ràdio)
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ASCÓ RIBERA

La presidenta del Consell 
Comarcal de la Ribera d’Ebre, 
Gemma Carim, ha donat la 
benvinguda aquest dimarts 
als vint restauradors, cuiners 
i cambrers de la comarca 
que participaran en el pri-
mer dels dos seminaris pro-
gramats aquest 2023 dins el 
programa Ribera d’Ebre Viva 
(REV) per a la millora de la 
competitivitat de les empre-
ses riberenques. Una forma-
ció a mida dirigida al sector 
de la restauració, tant per al 
personal de cuina com de 
sala, que està pensada per 
promocionar als restaurants 
una cuina creativa que aposti 
pel producte local i de pro-
ximitat; un altre dels sectors 
estratègics que també es tre-
balla des de l’Àrea de Dina-
mització Econòmica. El per-
sonal dels sis restaurants que 
hi participen tenen l’oportu-
nitat de formar-se a l’Escola 
de Cuina Villa Retiro.

Formació per 
al sector de la 

restauració
Festes de 

Sant Antoni
Des d’avui divendres i fins di-
marts, Móra d’Ebre celebrarà la 
festivitat en honor a Sant An-
toni. És la Festa Major d’hivern. 
Així mateix, s’inicia també la IX 
Ruta Tapa Porca. 
Entre els actes programats, des-
taca la XVIII Festa de la Clotxa 
que tindrà lloc dimarts, dia de 
Sant Antoni, quan també s’efec-
tuarà la benedicció dels animals 
i la cercavila de carrosses i car-
ruatges, a més de l’homenatge 
a la pagesia. Més info a plana 7.

MÓRA D’EBRE

Campanya d’impacte per salvar
i promoure el comerç local

A Ascó, amb un padró de poc 
més de 1.600 habitants, hi ha 
una trentena de negocis al 
comerç local. Com a molts 
municipis petits, les botigues 
no troben relleu generacional 
i pateixen els canvis d’hàbits 
de compra que han portat les 
tecnologies. Per sensibilitzar 
de la importància del comerç 
local, l’Ajuntament i l’associa-
ció ‘Movem Ascó’ han enge-
gat una campanya amb diver-
ses estratègies que s’estrena 
amb un espot publicitari on 
s’imagina un municipi sense 
comerços. El programa tam-
bé inclou formació i assesso-
rament als empresaris locals i 
ha implicat l’escola Sant Mi-
quel perquè els infants facin 
de prescriptors del producte 
de proximitat i el comerç lo-
cal, amb un programa a Vídeo 
Ascó Televisió. ‘Tu fas Ascó’ 
és el títol del vídeo promoci-
onal que estrena la campanya 

de sensibilització pel comerç 
local. Els negocis de productes 
bàsics i també la restauració 
són els que “més preocupen”. 
El consistori posarà en marxa 
un programa, justament batejat 
com ‘Essencials’, amb l’objectiu 
de “preservar els -negocis- que 
hi ha, donant-los recursos per 
facilitar relleu o que s’adaptin a 
les noves necessitats, i també 

per captar nous negocis vin-
culats a aquesta essencialitat”, 
de productes de primera ne-
cessitat i de la restauració.

S’emetrà un espot que 
imagina un municipi 

sense botigues

Una persona va morir en un accident de trànsit a l’N-420 a Móra d’Ebre, aquest 
dimecres al matí. Es tracta d’un home de 67 anys i veí de Tivissa. L’accident es 
va produir al punt quilomètric 818,2. Per causes que encara s’estan investigant, 
dos turismes van xocar frontalment, i a conseqüència d’això va morir el passat-
ger davanter d’un dels dos vehicles. El SEM (Servei d’Emergències Mèdiques) va 
atendre dues persones més que van resultar ferides de diversa consideració. Els 
Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a dos quarts de dotze. El sinistre va obligar a 
tallar la carretera en tots dos sentits de la marxa. Amb aquesta víctima, són 6 les 
persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interur-
bana de Catalunya.

Mor un veí de Tivissa de 67 anys en un 
xoc frontal a l’N-420 a Móra d’Ebre

La capital de la Terra Alta acull dos cursos de català de nivell Bàsic 1 en horaris 
diferents per tal de facilitar l’accés a les persones que volen aprendre la llen-
gua catalana. Al matí, hi ha 24 persones inscrites, majoritàriament de Colòm-
bia, Argentina, Geòrgia, Veneçuela, Pakistan i Argèlia. 
Les classes s’imparteixen el dimarts i el dijous, de 9.30 h a 11.30 h, a la sala 
d’actes de l’antic Consell Comarcal de la Terra Alta. 
Al grup de la tarda, hi ha 25 persones inscrites, aquest curs s’imparteix a la sala 
de l’actual Consell Comarcal. 
L’alumnat és d’origen divers, fet que implica que hagin d’utilizar el català per 
comunicar-se entre si, aspecte positiu per a un millor aprenentatge. 
Els dos cursos tenen una durada de 45 hores i finalitzaran el mes de març.

Nova edició de cursos de català 
presencials a la comarca

de la Terra Alta
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terres de l’ebre

Sant Antoni: Festa Major

EL PERELLÓ

terres de l’ebre

Del 16 al 22 de gener es cele-
brarà la Festa Major del Perelló, 
en honor al patró, Sant Antoni 
Abat. En aquesta ocasió d’una 
forma especial per la recupe-
ració de la festa després de les 
restriccions per la pandèmia.
Dilluns, que serà el dia abans 
de Sant Antoni, tindrà lloc 
la Vespra, amb actes com la 
Cercavila amb els gegants, els 
gegantons, els cap grossos i la 
cuca del Perelló, acompanya-
da per la Colla Dolçainera Tria 
Capita. Al finalitzar, pastissets i 
mistela, als porxos de l’Ajunta-
ment. 
A les 18.30 hores es farà 24a. 
Gran Tronada Sant Antoni amb 
correfocs, mascletada i esclat 
final.  
Posteriorment, a les 22.30 ho-
res al casal, es durà a terme 
la presentació de la Vespra a 
càrrec del grup de teatre Tra-
camaca Diccionari de Butxaca. 
Es farà la proclamació de les 
pubilles, hereus, pubilla infan-
til i hereu infantil del 2023 i 

també  la salutació de la Pubilla 
Major i l’Hereu Major del 2023, a 
més del parlament de l’alcaldes-
sa, Ma. Cinta Llaó Llaó
L’endemà, dia 17 de gener, dia 
de Sant Antoni, a les 11 hores, 
un dels actes més representatius 
són els Tres Tombs, en el qual hi 
participen nombrosos cavalls 
i carruatges d’arreu de la pro-
víncia realitzant tres tombs pels 
carrers del poble i finalitzant 
amb la benedicció de tots els 
animals a la Plaça de l’Església.
Altres actes populars són la festa 
de la mainada, la festa del cal-
mant o l’homenatge a la velle-
sa…
I com actes destacats hi ha la 
jornada de l’oli novell organit-
zada per la Cooperativa Agrícola 
Sant Isidre, el concurs literari, el 
25è Festival de bandes, el cor-
rebars i en clau esportiva la cur-
sa ciclista, partits d’handbol i de 
futbol dels equips locals.
Tots els dies hi ha sessió de ball 
tarda-nit, al casal del Centre 
d’Esports. 

Del 16 al 22
de gener

Durant les nits de festa major hi 
ha un acte anomenat la Darre-
ra que consisteix en la subhas-
ta d’una coca dolça entre les 
diferents colles del poble que 
hi vulguin participar, tot plegat 
amenitzat per la xaranga Xim 
Xim Mig Grau.

I s’acaba la festa, diumenge 
dia 22, amb un extraordina-
ri castell de focs d’artifici que 
dona el punt i final. Presidirà 
l’acte la Corporació Munici-
pal, les Pubilles i els Hereus, 
acompanyats per la Xim Xim 
Mig Grau. Lloc: Pla del Firal.

Diversos municipis del territori celebren Sant Antoni, la Festa Major d’hivern. 
A Móra d’Ebre o a Tivenys ja en gaudiran aquest cap de setmana. Al Perelló, la 
Festa comença el dilluns i hi ha altres localitats en què es celebrarà el cap de 
setmana del 21 i 22 de gener.
A Ascó també es viurà una nova edició de la Festa de Sant Antoni, declara-
da d’Interès Nacional, amb quatre dies de música, fogueres, jocs tradicionals, 
corrides i exposicions, entre moltes altres activitats. 
En general, la programació d’enguany de la Festa de Sant Antoni recupera els 
actes i les seves característiques de la forma en què es feia abans de la pan-
dèmia de la covid-19.

La festa d’hivern
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destacat l’alcalde d’Amposta, 
Adam Tomàs, permetran millo-
res al centre per atendre “totes 
les necessitats de la dona, ga-
rantint la seguretat mèdica i as-
sistencial” i oferint-li “un acom-
panyament profund en aquest 
procés de canvi”. S’adaptarà un 
espai específic per a les emba-
rassades i els nounats, “per do-
nar més caliu a la seva estada 
a l’Hospital” i “s’humanitzaran 
al màxim els parts”, amb pràc-
tiques com “el pell amb pell” o 
permetre l’acompanyament a 
la dona quan se li fa una cesà-
ria. L’Hospital s’alinearà amb el 
projecte Vincles, programa de 
criança dirigit a famílies amb in-
fants i a embarassades del Ser-
vei d’Intervenció Socioeducatiu 
03 (SIS03) i la Biblioteca Sebas-
tià J. Arbó, de l’Ajuntament.

L’Associació Cultural Okay 
Productions i l’Ajuntament de 
Roquetes fa mesos que treba-
llen en el que serà la segona 
edició del festival Unicorns 
Pride Ebre, que finalment es 
durà a terme el proper 10 de 
juny. Tot i que es mantindrà 
el recorregut i la localització 
respecte l’anterior edició, el 
contingut evolucionarà amb 
noves propostes musicals en 
directe. La organització no 
desvetlla, de moment, quins 
són els artistes convidats tot 
i que es dupliquen respecte 
els de l’any passat i inclourà 
novetats importants. Enguany 
les entitats, empreses o grups 
i col·lectius podran apun-
tar-se al I Concurs de Car-

El segon festival Unicorns Pride 
Ebre tornarà el 10 de juny amb 

el primer concurs de carrosses 
i comparses

JESÚS

Administracions i gestors ferroviaris van rebre 
carbó per les deficitàries R-16 i R-15 i la falta de 

trens ràpids a l’Ebre
Tot i el suport aconseguit amb 
la campanya ‘Hem perdut el 
tren’ que han impulsat Trens 
Dignes i Diàspora Ebrenca, no 
hi ha hagut millores durant el 
2022 i les Terres de l’Ebre con-
tinuen sense tenir trens ràpids 
que enllacin amb Tarragona 
i Barcelona. Fa tres anys que 
l’Euromed no s’atura a l’estació 
de l’Aldea i el tren Avant amb 
què es volia compensar aquest 
greuge va funcionar molt poc 
temps. 
Coincidint amb el dia de Reis, 
un patge va portar carbó a les 
portes de l’estació de l’Aldea 
per reivindicar aquests serveis 
ferroviaris i també denunciar 
les deficiències i retards de les 
línies ebrenques R-15 i R-16. 
“El 2023 ha de ser l’any dels 
trens a les Terres de l’Ebre i no 
entendríem que fos d’una altra 
manera”, ha dit Josep Sabaté, 
portaveu de Diàspora. 
En primer lloc, el territori vol 

tenir freqüències i serveis de 
trens ràpids per arribar en 
menys de dues hores a Bar-
celona i recuperar les parades 
de l’Euromed a l’Aldea i noves 
freqüències de tren Avant des 
de Tortosa, uns trens que de-
manen que tinguin parades a 
Tortosa, l’Aldea, l’Hospitalet de 
l’Infant, Cambrils, el Camp de 

L’ALDEA

rosses i Comparses pel que 
ja està obert el termini d’ins-
cripció a través del formu-
lari: https://forms.gle/Hua-
Q7399Uo3BQKEF6 i amb el 
que se preten que la gent del 
territori i de l’àrea d’influència 
del festival s’impliqui a la par-
ticipació. (ebredigital.cat)

L’Hospital Comarcal d’Ampos-
ta recuperarà a partir del febrer 
el servei de parts, que s’havia 
traslladat a la Clínica Terres de 
l’Ebre de Tortosa des de l’orde-
nació assistencial hospitalària 
que va fer Salut per la pandè-
mia. L’àrea ginecològica i obs-
tètrica del centre farà millores 
per humanitzar l’atenció de les 
mares. La unitat tindrà servei de 
24 hores per a possibles even-
tualitats i també es faran les in-
tervencions de cirurgia gineco-
lògica. D’altra banda, s’ha 
arribat un acord amb l’Institut 
Mèdic d’Amposta per a la Dona 
(IMAD) per a traslladar els parts 
que atenen de manera privada 
de pacients que són d’Ampos-
ta a l’Hospital Comarcal. Els 
“bons resultats econòmics que 
ha tingut l’Hospital”, segons ha 

L’Hospital Comarcal tornarà 
a atendre parts a 
partir del febrer

Malgrat que la XXVIII Fira de 
l’Oli de les Terres de l’Ebre i 
VII Fira de la Garrofa de Jesús 
se celebrarà del 12 al 14 de 
maig, la comissió organitza-
dora ha decidit mantenir per 
al mes de febrer el concurs 
al tast dels olis, un certamen 
que arriba a la trenta-novena 
edició. Es tracta de tenir les 
mostres quan les seves quali-
tats organolèptiques es troben 
en el seu millor moment, i així 
afavorir el treball dels tasta-
dors professionals encarregats 
d’avaluar-les. D’aquesta forma 
la data màxima prevista per 
presentar mostres serà el 10 de 
febrer; cada participant haurà 
de dur dues botelles de 50 cl 
o 75 cl per cada oli presentat 
al concurs.

Tarragona i Barcelona. També 
van tornar a reclamar millores 
als serveis de mitja distància 
de l’R-15 i l’R-16, “que utilitza 
molta gent del territori i me-
reixen millors prestacions”, així 
com que l’estació de l’Aldea 
sigui una estació intermodal 
com tenen les capitals euro-
pees.

AMPOSTA

ROQUETES
El personal de l’Ajuntament de 
Roquetes s’amplia amb tres 
persones treballadores incor-
porades a través del Programa 
per al foment de l’ocupació lo-
cal, subvenció concedida per 
la Diputació de Tarragona.
L’Ajuntament de Roquetes ha 
contractat temporalment, du-
rant sis mesos, tres persones 
inscrites com a demandants 
d’ocupació no ocupades al 
Servei d’Ocupació de Catalu-
nya. 
Els llocs de treball són de: tèc-
nic/a de joventut, agent cívic i 
auxiliar de suport informàtic.

Unió de Pagesos calcula que 
els professionals del sector 
d’herbacis de Catalunya ne-
cessiten 30 milions d’euros 
en ajudes per pal·liar els greus 
efectes dels danys climàtics 
que han patit al llarg del 2022, 
per la sequera, les gelades de 
l’abril i els cops de calor del 
maig, i que reclama a les admi-
nistracions, tenint en compte 
que, com va anunciar el sindi-
cat a l’agost, la collita de cereal 
d’hivern va comportar pèrdu-
es d’uns 180 milions d’euros.  
Unió de Pagesos resta a l’es-
pera de rebre resposta de l’Ad-
ministració a la proposta d’ajut 
que va presentar al desembre 
al Departament d’Acció Rural, 
Alimentació i Agenda Rural, de 
la mateixa manera que van fer 
els sectors de la fruita dolça i 
l’ametlla, i que van rebre una 
resposta positiva.

UNIÓ DE PAGESOS

ROQUETES

Trens Dignes i Diàspora 
Ebrenca reivindiquen 

que “el 2023 sigui l’any 
del tren” i que parin els 

Avant i Euromed 
promesos
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neralitat es va dirigir al PSC per 
demanar-li que no “sacrifiqui” 
les “aportacions positives” dels 
comptes pel fet de no tenir ara 
un acord sobre grans projectes 
com el Hard Rock, l’ampliació 
de l’aeroport del Prat o el Quart 
Cinturó. Es tracta, segons Ara-
gonès, de “qüestions diferen-
ciades” dels pressupostos. I 
va insistir que és possible un 
acord a quatre bandes si hi ha 
“voluntat política”.

La concreció de com s’han de 
gestionar els Fons de Transició 
Nuclear requerirà ser esme-
nada perquè s’hi pugui enca-
bir els 19 municipis lleidatans 
que quedaven fora del repar-
timent. Socialistes i Junts ja es 
van reunir amb representants 
d’aquests municipis a finals 
del 2022 de cara a solucionar 
el fet d’haver-los deixat fora 
explícitament de la llei apro-
vada al Parlament, en una de 
les derivades que ha compor-
tat l’aprovació al Parlament de 
la modificació proposada per 
l’oposició. I aquest dilluns, en 
l’espai de L’Entrevista de Canal 
TE, la diputada de Junts, Irene 
Negre, ha avançat el mèto-
de escollit. “Cal recordar que 
quan es fa la primera disposi-
ció del fons -afirmava- surten 
el conseller Torrent i la con-
sellera Jordà, juntament amb 
l’alcalde de Flix, anunciant que 
vindrien aquests fons al terri-

Esquerra Republicana demana al govern espanyol més 
dotació de recursos econòmics per cobrir els projectes 

desestimats al Programa DUS5000
El grup parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya–
Euskal Herria Bildu ha registrat 
una moció davant la Mesa del 
Senat amb la qual es demana 
al govern espanyol que soluci-
oni la deficient gestió del Pro-
grama DUS5000, que ha deixat 
diferents municipis sense aju-
des malgrat haver-hi presentat 
projectes. El Programa ofereix 
ajudes per la transició ecològi-
ca amb inversions en projectes 
singulars locals d’energia neta a 
municipis de repte demogràfic, 
és a dir, de fins a 5000 habi-
tants.
La senadora Vanessa Callau ha 
explicat que la moció republi-
cana vol ‘potenciar el compro-
mís amb els petits municipis, 
redoblant els esforços per do-
tar-los de recursos econòmics, 
humans i materials suficients’ 
per tal que puguin accedir a 
aquests ajuts.

Amb data 22 de desembre de 
2022, l’Executiu espanyol va 
signar la Resolució per la qual 
es desestimaven definitivament 
1.078 sol·licituds d’ajuda for-
mulades per les entitats locals 
de menys de 5000 habitants, 
per indisponibilitat de pressu-
post del Programa.  Un terç de 
les quals, segons Callau, con-
cretament 335, corresponen a 
municipis catalans, i d’aquests, 
15 són de les Terres de l’Ebre.
La senadora ebrenca ha denun-
ciat que molts d’aquests muni-
cipis ‘van haver de buscar tota 
mena de complicitats -i fins 
i tot contractar els serveis de 
consultories privades- per po-
der presentar els seus projectes 
ajustant-se al que determinava 
el decret de convocatòria’. De 
fet, el grup Republicà ha cri-
ticat que el govern espanyol, 
‘hagi optat per la modalitat de 
presentació de sol·licituds que 

POLÍTICA

tori per a les cinc comarques. 
Sortosament, algú posa Lleida 
dins del tauler de joc. Nosaltres 
compartim aquesta visió i re-
clamació. El que passa és que 
nosaltres hem treballat sempre 
dins de la visió provinent des 
del govern. Evidentment es-
tem al costat dels municipis de 
Lleida com a diputats al Parla-
ment, els hem anat a escoltar, 
i entenem la seva petició més 

Junts va reclamar al Govern 
aquest dimarts que doni res-
postes a les seves propostes 
pels pressupostos. La portaveu 
del partit al Parlament, Mò-
nica Sales, es va reunir amb 
l’executiu d’ERC per abordar 
els comptes del 2023. La por-
taveu parlamentària de Junts i 
membre de l’equip negociador 
ha exigit al president Pere Ara-
gonès que “deixi de marejar la 
perdiu” i triï ja si vol pactar els 
comptes amb ells o amb el 
PSC.
Per la seua part, el president de 
la Generalitat, Pere Aragonès, 
va assegurar ahir al matí que 
està en disposició de convocar 
el Govern “en qüestió d’hores” 
per aprovar els pressupostos si 
hi ha acord. Així ho va dir en una 
entrevista a ‘Catalunya Ràdio’, 
en què va afegir que l’acord 
està “molt avançat” i que hi ha 
qüestions “que s’estan acabant 
de polir”. El president de la Ge-

Junts reclama al govern 
que respongui a les seves 

propostes pels pressupostos

prioritzava l’ordre de registre 
d’aquestes; i que no hagi tingut 
en consideració que els poten-
cials beneficiaris són munici-
pis que per norma general no 
disposen ni de dotació pressu-
postària, ni de personal neces-
sari, per afrontar els requisits 
plantejats’.
En aquest sentit, molts ajun-
taments petits van haver de 
cercar recursos econòmics, 

humans i materials per poder 
presentar els projectes i ac-
cedir als ajuts del Programa 
DUS5000. “El municipalisme va 
fer la feina i va complir, en can-
vi, qui no ho ha fet és el govern 
espanyol’, ha apuntat la sena-
dora Vanessa Callau.
La moció presentada per Es-
querra Republicana dema-
na reobrir i dotar al programa 
DUS5000 dels recursos eco-
nòmics necessaris per cobrir 
els projectes municipals de-
sestimats o, si no, establir una 
nova línia de subvencions des-
tinada als municipis esmentats.
També es reclama fer pública 
la llista completa de projectes 
concedits a cadascuna de les 
comunitats autònomes, amb 
indicació de l’import sol·licitat i 
el concedit; a més de comple-
tar el llistat amb els projectes 
desestimats, indicant la quan-
titat demanada per cadascun.

que lògica perquè estan dins 
del radi i compleixen totes 
les característiques d’aquesta 
llei”. Davant d’això, i aquí rau 
la novetat, “presentarem una 
proposta de modificació en 
lectura única que contempla-
rà, només, que els fons nucle-
ars també puguin repercutir 
en els municipis de Lleida (19 
en total) que entren dins de 
l’àmbit”.(ebredigital.cat)

terres de l’ebre

Irene Negre presentarà una modificació al 
Parlament per fer que els municipis de Lleida 

puguin accedir als fons nuclears

Diversos municipis 
s’han quedat, per 

manca de pressupost 
del Programa, sense 
les ajudes destinades 
a projectes singulars 

d’energia neta
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ESTIMAR EL 
FUTBOL EBRENC 

Michel Viñas venia a Madrid. 
Jo no ho sabia. Va estar a punt 
de presentar-se a casa sense 
avisar. Des de fa deu anys que 
no ens vèiem. Minuts abans 
de la trobada em va enviar un 
missatge: “quina il.lusió”. Van 
ser moments com els de la 
primera cita que vaig tenir amb 
una noia quan tenia 16 anys 
(un dia contaré la història, està 
lligada al futbol). Que bonic que 
dues persones per un vincle de 
futbol es puguin estimar. Per a 
mi és un germà. Ens vam veure, 
ens vam abraçar i vam plorar 
per dins. Van passar tres hores 
volant. Vam parlar de qüestions 
personals i també de Més Ebre. 
Hem mal acostumat tant als 
lectors que quan fallem rebem 
clatellade per tot arreu. Michel 
em va dir que a Madrid estava 
fora del seu hàbitat, “aquí no 
podria viure”. Vaig veure un 
Michel que si que compta les 
seves batalles de cada setmana 
podríem entendre el seu cansa-
ment. Però el veig ple d’amor 
pel futbol ebrenc, tot el que fa 
és amb delicadesa i entrega. 
Jo li conté part de la meva vida 
que ell no coneixia, com ho vaig 
passar de malament en arribar 
a Madrid, va ser un 1986. Una 
bella dona colombiana ens va 
fer la foto. Va ser més que un 
matx, compartir la mateixa 
passió pel futbol ebrenc i com 
l’estimem. Estimar a la vida és 
essencial. Petites coses diàries, 
despertar amb un cafè, som-
riure i poder tocar el cel només 
mirant-lo. Va ser una gran 
trobada. Amics per sempre.

CELMA

2023
Més Ebre torna avui. Un any 
nou que ha començat amb una 
trobada especial. Una vegada 
vaig saber que havia d’anar 
a Madrid, a passar un dies 
amb la família, vaig enviar-li 
missatges a Joaquin Celma 
dient-li que el 2023 s’obria amb 
una sorpresa. Em va sobtar que 
no em preguntava quina seria 
la sorpresa. Però vaig entendre 
que no eren dies per estar pen-
dent del what. Finalment, ens 
vam parlar i ens vam trobar al 
carrer del Prado. 
Fa 25 anys, Celma, des de 
Madrid, va ser un dels primers 
subscriptors de la revista 
esportiva Minut 91. Sobtava 
que una revista ebrenca fos 
coneguda a Madrid, als pocs 
dies d’haver sortit el primer 
número. Un dia va trucar a la 
redacció. Vaig notar que era un 
entusiasta del món editorial. 
Un món que domina a la 
perfecció. És un mestre. Des 
de llavors hem tingut relació. 
Esta va ser més estreta quan 
va començar a col.laborar a 
Més Ebre. 
Podríem fer un llibre de tots 
estos anys. En ocasions és molt 
tossut i complicat d’entendre. 
I ha ocasionat maldecaps. Hi 
ha vegades en què no estic 
d’acord amb algunes de les 
seues batalles. No obstant, us 
asseguro que és una persona 
que té un cor molt gran. Anys 
enrere, en moments meus de 
dificultat, ell, a 600 quilome-
tres, sempre va estar a prop. 
Molt a prop. I ara també ho 
està, amb el seu treball desin-
teressat. Fins aviat Joaquin!.

MICHEL TERCERA FEDERACIÓ
La Rapitenca fa dues 
incorporacions

Minut 91 
Dilluns a les 22 h 

Dimarts a Esports TE: 20h
Dimarts  22.30 h 

Dimecres a Esports TE: 20h

El partit 
de Canal TE:

 

Aldeana-Catalònia 
diumenge 22.30 h

La Rapitenca ha informat aques-
ta setmana de la incorporació 
de dos jugadors. Es tracta del 
pivot defensiu Daniel Ekedo i 
del davanter centre Chico Diaz. 
Dos jugadors amb una llarga 
trajectòria i amb experiència. A 
hores d’ara, la baixa que ja s’ha 
comunicat és la d’Aleix Ruiz. 
S’ha fet una proposta a Gerard 
Verge, jugador senienc que en-
trena a l’equip, però que està a 
l’espera de poder rebre alguna 
oferta de categoria superior.
Els dos jugadors fitxats podrien 
debutar diumenge a la Devesa, 
contra el San Cristobal. També 
serà el debut a casa del tècnic 
Carlos Rios, qui ja va estar a la 
banqueta el diumenge passat. 
La Rapitenca, a Sants, va perdre 
3-2 contra un rival directe que 
ara marxa a vuit punts. El par-
tit es va complicar aviat amb el 
2-0. El Sants va marcar el 3-0 
a la represa però l’equip ebrenc 
va reaccionar i amb gols d’Edgar 

i Júnior va ajustar el marcador. I 
va tenir possibilitats per empa-
tar. No va poder ser. Tot i que 
ara el Sants està a vuit punts, es 
va poder salvar el golaverage.
El nou tècnic, Carlos Rios, és 
optimista: “si no em veiés capa-
citat, no hauria vingut. Estic 
convençut que podem revertir 
la situació. Estem a la cua i sé 
que està complicat però amb 
il.lusió i treball ho podem acon-
seguir. L’equip anirà a més. S’han 
de millorar aspectes que són 
molt importants. No ens poden 
fer gols com els del diumenge 
passat, que van ser regals. En la 
situació que estem ens penalit-
zen molt. Hem d’estar molt més 
concentrats des de l’inici. D’altra 
banda, em quedo amb les qües-
tions positives. L’equip va reac-
cionar i va reduir distàncies amb 
el 3-2 i al final va poder empa-
tar. I si fem l’empat, haguéssim 
anat pel partit”. El San Cristobal, 
proper rival, és tercer a la taula. 

L’Ascó va vendre cara la 
derrota al camp del líder
L’Ascó va perdre en la jorna-
da passada al camp del líder el 
Reddis (1-0). Un gol en la recta 
final del duel va valdre els punts 
per als locals. Un empat no ha-
gués estat injust considerant 
que l’Ascó també va tenir opci-
ons per a poder avançar-se en 
el marcador.
El Reddis va començar el partit 
dominant i disposant de la pos-
sessió de la pilota. Va generar 
ocasions que el porter de l’equip 
asconenc, Lluc, que debutava, 
va evitar. Això va mantenir en 
peu a l’Ascó que en els darrers 
minuts de la primera meitat va 
igualar el partit. A la represa, el 
duel va estar més obert. El lí-

der va tenir més pilota però 
l’Ascó va estar ferm i va poder 
contrarestar la possessió local. 
Així mateix, els asconencs van 
crear ocasions per fer el 0-1, la 
més clara una de Hanza que a 
boca de canó no va poder ba-
tre a un eficient Vermejo, porter 
reusenc. Faltaven deu minut pel 
final quan el Reddis, aprofitant 
una jugada en què els visitants 
van estar poc contundents, va 
establir l’1-0. Seria definitiu. 
Tot i la derrota, l’Ascó va sortir 
reforçat oferint una bona imat-
ge. Demà, en la lluita per la per-
manència, té una altra final, a 
casa amb el Santfelieunc, tercer 
classificat. 

El programa Minut 91 dels dilluns, a Canal Terres de l’Ebre, s’emet a 
les 22h. Les repeticions ja seran a Esports TE. El Minut 91 del dimarts 
és a les 22.30 hores. 

Minut 91, a Canal TE

TERCERA FEDERACIÓ 

Rapitenca-S Cristobal diu 12h

PRIMERA CATALANA

Ascó-Santfeliuenc dissab 17h

SEGONA CATALANA

Dissabte: Arboç-J i Maria 18.30h

Diumenge: Aldeana-Catalònia 12h

Ulldecona-M Nova 16h

Ampolla-Tortosa 16h

La Sénia-Camarles 16h

Ebre Escola-Rem Bítem 17h

TERCERA CATALANA: 

Dissa: Masdenverge-Flix 15.30h

Ametlla-Benissanet 16h

J i Maria-Rapitenca 16h

Diumenge: Xerta-Roquetenc 12h

La Cava-S Bàrbara 16h

Perelló-Godall 16h

Gandesa-Tortosa 16h

Amposta-Corbera 16h

QUARTA CATALANA

Dissab:  Camarles-la Cava 16h

Ametlla-S Jaume 18h

Aldeana-Gandesa 18h 

J i Maria-Olimpic  18.30h

Diumenge: 

Tivenys-Pinell 15.30h

La Galera-Alcanar 15.45h

Ginestar-Catalònia 16h

Fatarella-Amposta 16h

LA PROPERA
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GRAN VICTÒRIA 
DAVANT DEL LÍDER
El Jesús i Maria va guanyar el líder 
la Canonja (3-2), equip que va per-
dre el primer partit. Va ser un duel 
elèctric en el que els locals van 
sortir enxufats i es van avançar 
amb dos gols de Robert. Tots dos, 
a còpia de casta, van reflectir l’inici 
de la confrontació dels locals. El 
primer gol va ser protestat pels 
visitants, que van reclamar fora 
de joc. Amb el 2-0, la Canonja va 
reaccionar i fins el descans va tenir 
més domini de pilota. A la represa, 
els visitants van fer un pas avant 
però el Jesús i Maria va poder 
ampliar l’avantatge a la contra. 
Els visitants van reduir distàncies 
amb el gol d’Erik, protestat pels 
locals per unes mans que no 
foren xiulades. La temperatura 
del partit va pujar. No obstant, 
quan pitjor ho podia passar el 
Jesús i Maria, una bona jugada 
va acabar amb el 3-1. Hugo, que 
debutava procedent del Catllar, 
va definir amb molta qualitat. El 
partit amb el 3-1 ja va estar travat, 
amb moltes protestes i tensió. En 
afegit, en la darrera jugada de la 
confrontació, la Canonja va marcar 
el 3-2 definitiu. Al final, a la gra-
deria, van haver enfrontaments 
entre aficionats dels dos equips. 
Uns minuts de tensió, que van 
quedar amb això. El Jesús i Maria 
referma la seua posició en zona de 
play off d’ascens. L’equip segueix 
progressant i porta 3 victòries 
seguides. 

UD JESÚS I 
MARIA

SEGONA CATALANA

2-2: LA SÉNIA 
PERDONA I 
EL REMOLINS 
BÍTEM EMPATA
La Sénia, a la segona meitat, va 
perdonar al camp del Bítem. I 
al final va pagar-ho. Una juga-
da polèmica, per falta al porter 
local no xiulada, va significar 
l’1-2a la represa. Posterior-
ment, el porter visitant no va 
estar encertat en un córner i 

la pilota se li va escapar. Fou 
el 2-2 i els de Bítem, llavors, 
van poder guanyar amb un 
tret d’Emili al travesser. Al fi-
nal, empat a dos. Un resultat 
que no satisfà a cap dels dos 
equips, necessitats de punts 
per al playoff de descens. Subi, 
mister del R Bítem: “van ha-
ver dues parts diferenciades. A 
la primera, un cop vam rebre 
el 0-1, l’equip va reaccionar i 
va jugar a camp contrari, fent 
l’empat, tenint més domini 
del joc. Però la represa va ser 

de la Sénia que va tenir més 
ocasions. També dir que l’1-2 
va arribar arran d’una jugada 
en què va haver falta al nos-
tre porter. Una acció similar, 
al primer temps, a l’àrea visi-
tant, sí que va xiular-se com 
a falta. Malgrat tot, dir que al 
final vam poder salvar un punt 
que tot i que volíem els tres, 
va ser positiu tal com va anar 
el partit. La dinàmica, tot i no 
guanyar, està canviant perquè 
este partit, en un altre mo-
ment, l’haguéssim perdut”. 

Carlos Gilabert, en un bona 
contra, va fer el 0-1 al primer 
temps. El debutant, pels locals 
a casa, Guillem Martínez, va 
marcar l’1-1 aprofitant una in-
decisió del porter senienc. Per 
la seua part, Guillem Fabregas, 
va debutar amb el R Bítem. 
Adrian Gonçalves, mister de 
la Sénia, comentava que “el 
futbol és així, seria el resum 
d’un partit que per ocasions 
i joc vam merèixer guanyar a 
la represa. El punt sap a poc i 
creiem que no va ser just”.

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

37
23
33
24
18
23
20
20
19
9

18
11
17
11
28
19
31
24
36
31

29
28
27
27
20
18
17
17
7
5

6b. 14a jorn         GF       GC     PNTS

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

36
25
28
20
22
21
26
18
16
9

13
12
27
18
24
32
27
19
20
29

35
25
24
21
19
17
16
14
12
11

6 a. 14a jorn        GF       GC     PNTS

Derbi per al Tortosa que 
ara és líder (1-0)
El Tortosa va guanyar l’Ebre Es-
cola (1-0) i a manca de 4 jorna-
des és el nou líder. Partit travat, 
amb poc ritme i ambient fred. Un 
gol de Yassine a les acaballes de 
la primera meitat amb un gran 
cop de cap va valdre el triomf 
roigiblanc. Jordi Fabregat, tècnic 
del Tortosa: “la conclusió que 
del partit és que vam estar molt 
lluny de la línia que portàvem de 
joc. Vam fer l’1-0 però no vam 
estar precisos, també perquè 
davant vam tenir un rival que 
pressiona força bé. A la represa, 
després de tenir una ocasió per 
establir el 2-0, vam guardar el 
resultat. Va sortir bé perquè els 
punts eren importants, però no 
és la línia que ens ha de portar 
a l’objectiu”. Sobre el liderat, Fa-
bregat deia que “sabem d’on ve-
nim i fa unes jornades semblava 

complicat poder estar entre els 
quatre primers. Hem de seguir 
i sobre tot millorar el joc ofen-
siu que en el darrer partit fou 
discordant amb el que veníem 
fent”. Miki Torondel va debutar 
a casa. Josep Balart, mister de 
l’Ebre Escola: “va ser un partit 
bastant igualat, en el que els de-
talls van decidir. Ningú va voler 
córrer riscos. Ells van estar més 
encertats en una acció determi-
nada i es van emportar la victò-
ria. Natros vam tenir possessió 
en diverses fases del partit però 
ens va faltar interpretar millor 
com atacar i això va suposar no 
poder generar ocasions. Malgrat 
tot, valorar el treball de l’equip, 
el seu esforç i també que va ser 
dominador de pilota en molts 
moments, tot i no poder arribar 
amb claredat a la porteria rival”. 

El Camarles remunta, 
contra l’Ulldecona (2-1)
El Camarles, amb gols de Fer-
ran i d’Allan, de penal, a la se-
gona meitat, va retrobar-se amb 
la victòria contra un Ulldecona 
que va anar de més a menys. 
Guillem va fer el 0-1 a la primera 
meitat quan l’Ulldecona va do-
minar més i va tenir altres pos-
sibilitats. A la represa, els locals, 
a còpia d’orgull, van capgirar el 
marcador. 
David Reverté, segon entrena-
dor del Camarles: “cal felicitar a 
l’equip per la reacció de la sego-
na meitat quan va remuntar sent 
molt intens i lluitant amb bona 
actitud. Un triomf molt treballat 
que ens donarà confiança per 
afrontar el darrer tram de la pri-
mera fase”. 
Gerard Capera, tècnic de l’Ull-
decona: “vam fer una bona pri-
mera meitat, tenint el control 

del joc i gaudint de diverses arri-
bades a més del gol de Guillem.
Però a la represa, com a Bítem 
fa unes jornades, vam baixar la 
intensitat i no vam tenir control 
del joc. Hem de millorar. Si vo-
lem estar dalt no podem fer una 
segona meitat com la que vam 
fer diumenge al camp del Ca-
marles”.

1-0: triomf balsàmic per al 
Catalònia, contra l’Ampolla
El Catalònia, després de les 
dues derrotes per golejada, va 
començar l’any amb un triomf, 
contra l’Ampolla. Els ampolle-
ros, per la seua part, estan a 7 
punts de la quarta plaça, quan 
en queden 12 en joc per acabar 
la primera fase. Aleix, amb un 
gol de penal a l’inici de la re-
presa, va decidir. El penal, amb 
una acció de molta qualitat, 
li van fer a ell. El Cata va jugar 
més de 25 minuts amb deu per 
l’expulsió de Manu Sosa. Pau 
Alegria, mister del Catalònia: 
“penso que el descans pel Na-
dal ens va anar bé per recuperar 
jugadors i per activar-nos altre 
cop. La victòria va ser molt im-
portant, en tots els aspectes. El 
partit fou igualat i el més des-

tacat va ser que a la represa, 
quan ens vam quedar amb deu, 
vam saber sofrir i l’equip va fer 
un gran treball, amb una actitud 
molt bona i cal felicitar-lo”. 
Mario, mister de l’Ampolla, per 
la seua part, explicava que “va 
ser un partit igualat en el que 
penso que vam merèixer més 
per les ocasions generades. 
Però ara estem en esta dinàmi-
ca. Ara hem de buscar sumar el 
màxim nombre de punts possi-
ble i ja pensar en la segona fase. 
Tenim opcions per poder lluitar 
encara per la quarta plaça però 
hem de veure que són compli-
cades, a falta de 4 partits”. L’Am-
polla rebrà diumenge el Tortosa. 
El Catalònia es desplaçarà a l’Al-
dea, en l’estrena de la gespa. 

Móra la Nova-Aldeana: 
empat sense gols
El Móra la Nova i l’Aldeana van 
empatar en un partit igualat i 
en el que els dos equips van 
fer mèrits per puntuar. Ambrós, 
mister del Móra la Nova: “va ser 
un partit molt igualat, en el que 
els dos equips vam tenir mo-
ments. Natros  a la primera mei-
tat vam estar millor, sobre tot 
a les àrees; i vam tenir opcions 
per fer algun gol. A la represa, 
va seguir la mateixa dinàmica, 
natros vam seguir ben posats i 
vam contrarrestar els intens de 
l’Aldeana, amb un bloc mig baix 
que va treballar força bé. Al se-
gon temps vam generar algu-
nes possibilitats però ja no tan 
clares com a la primera meitat. 
Ells tampoc van fer gaire perill, 
excepte un parell de trets. En 
definitiva, bon partit contra un 
rival potent que està ben tre-
ballat i que sap a que juga. Vam 

haver de competir a un bon ni-
vell i vam fer-ho molt bé”. Fer-
ran Simó, mister de l’Aldeana: 
“va ser un partit molt competit, 
amb poques ocasions clares. 
El més just va ser l’empat; na-
tros potser vam ser més domi-
nadors del partit però tampoc 
sense poder generar molt. Ells 
van tenir una ocasió al final de 
la primera meitat i natros vam 
tenir-ne un parell a la represa. 
L’empat és positiu, fent un altre 
pas per la permanència, per as-
segurar una de les primeres pla-
ces. Ja estem preparant el pro-
per partit, contra el Catalònia. 
Després de vàries sense poder, 
esta setmana ja podem entrenar 
a casa, sobre la nova gespa. A 
més, recuperarem a Aleix i Villa. 
Paez ja va tornar. Tenim opcions 
per a somiar amb tot en este fi-
nal de la primera fase”.  

A la represa, 
Ferran Roig i Allan, 

de penal, van 
marcar els gols
del conjunt de 
Carlos Gilabert
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BENISSANET, 1
GANDESA, 3
El líder Gandesa va vèncer al 
camp del cuer. Ramon, mister 
del Benissanet: “malgrat les 7 
baixes, vam donar la cara, con-
tra el líder. Al minut 10 l’àrbitre 
ens va xiular un penal més que 
dubtós. Fou el 0-1. Ens va afec-
tar i acte seguit ens van marcar 
el 0-2. No obstant, fins el des-
cans vam aguantar. A la represa 
vam sortir amb convicció i ganes 
per posar-nos al partit. Però ens 
van fer el tercer i ells van tenir al-
tres opcions com un penal que 
van fallar. Després vam marcar 
l’1-3 que ens va donar força i 
vam lluitar fins el Final. Cal des-
tacar l’actitud de l’equip tot i les 
adversitats en forma de baixes, 
que ens van minvar en l’aspecte 
ofensiu”. 
Ivan Romeu, tècnic del Gan-
desa: “va ser un partit en el que 
van haver dues parts, a nivell de 
joc, diferents. Natros vam can-
viar el dibuix amb que juguem 
habitualment, per adaptar-nos a 
un camp de terra. Ens va costar 
tot i que cal destacar la fermesa 
defensiva i que en pocs minuts 
vam marcar dos gols que van 
donar seguretat, un el va fer Di-
lla, de penal, i l’altre l’Andreu. A la 
represa ja vam poder jugar una 
mica més, tornant al dibuix habi-
tual. Penso que vam estar força 
bé. L’àrbitre va travar una mica el 
nostre joc perquè va deixar ju-
gar poc, amb moltes interrupci-
ons. No obstant, en general vam 
controlar el partit i vam fer el 
0-3, creant bastantes ocasions 
per ampliar el marcador. Al final, 
arran d’un error de marcatge, 
en un córner, ens van fer l’1-3. 3 
punts més i una jornada menys”.

FLIX, 1
LA CAVA, 3
La Cava va remuntar a la sego-
na meitat i ara recupera la sego-
na plaça. J Antoni Rius, mister 
del Flix: “ens vam enfrontar a un 
gran equip, dels capdavanters a 
la categoria. I quan jugues contra 
rivals tan bons ho has de fer tot 
bé i, a més, tot t’ha de sortir bé. 
Natros vam fer una bona primera 
meitat, generant ocasions i avan-
çant-nos en el marcador. Sobre 
el minut 30, ells ja van estar més 
posats i també van crear les se-
ues oportunitats. A la represa, ens 
van marcar aviat i ells van entrar 
en el partit i a natros ens van en-
trar els dubtes. Tot i això, vam te-
nir noves opcions. Però tot es va 
complicar quan ens vam quedar 
amb deu. Contra un rival com la 
Cava i amb un menys i sent un 
jugador molt important per no-

saltres com és Pere, van ser mol-
tes Adversitats. I ells van acabar 
remuntant. Tot i la derrota, con-
tent de l’actitud. Vam intentar-ho 
en un partit noble i competit”. 
Jordi Roca, de la Cava: “vam vi-
sitar un camp difícil, d’un equip 
de la part alta de la taula. El par-
tit va ser d’entrada molt igualat. 
Però es va complicar quan arran 
d’una falta de concentració nos-
tra va suposar un llançament rà-
pid d’una falta i l’1-0. A partir del 
minut 30 ens vam anar imposant 
i ja vam tenir opcions per marcar. 
Vam empatar aviat a la represa i 
l’equip va crèixer i es va imposar,  
més quan el rival va quedar-se 
amb deu. Victòria important per 
seguir treballant ja pensant en el 
proper partit”.

S BÀRBARA, 1
AMPOSTA, 1
Després de 22 anys, tots dos 
equips van tornar a enfrontar-se 
en partit oficial. El Santa va avan-
çar-se a la primera meitat amb 
gol d’Adrià. A la represa va em-
patar Jonatan. El Santa fa cinc 
jornades que no perd (11 de 15). 
L’Amposta cau ara a la tercera 
plaça. Jefrey, mister del Santa 
Bàrbara: “sabíem que seria un 
partit molt difícil contra un equip 
que està i estarà dalt. Penso que 
va ser un partit igualat, intens en 
el que vam poder guanyar però 
en el que també vam poder per-
dre. Per tant, l’empat va ser just. 
L’objectiu nostre d’esta tempo-
rada és competir fent un bon 
grup i ho estem aconseguint 
amb el pas de les jornades”. Ser-
rano, de l’Amposta: “la valoració 
no fou positiva. L’objectiu era 
guanyar el primer partit de l’any 
i seguir amb la ratxa de triomfs 
en què vam acabar el 2022. No 
va poder ser. Defensivament en 
general vam estar bé. Ofensiva-
ment a la primera meitat no vam 
estar-ho, millorant a la represa 
quan vam empatar. Sabíem que 
seria un partit complicat per les 
dimensions del camp; ens va 
costar adaptar-nos, davant d’un 
rival intens que té diversos juga-
dors de qualitat. Natros vam anar 
de menys a més i a la represa 
vam tenir les nostres opcions i si 
bé ells van tenir-la per fer el 2-1, 
natros també vam poder fer l’1-
2. Al final, hagués pogut passar 
de tot. Vam poder guanyar però 
l’empat es pot considerar just 
pels mèrits dels dos equips”.

GODALL, 1
MASDENVERGE, 1

igualat. Fou bastant esbojarrat, 
amb poc control del joc al mig 
del camp, amb joc bastant direc-
te. El resultat va ser just. Els dos 
equips vam generar ocasions. El 
rival va pressionar i no deixava 
maniobrar als nostres centre-
campistes. Per això vam haver 
der més directes. I no ens va 
haver este estil de joc però vam 
haver d’adaptar-nos. Defensiva-
ment vam definir el marcatge als 
seus davanters però ens va faltar 
més atenció, una vegada ens van 
avançar amb l’1-0. Acte seguit 
ens van fer l’empat en una acció 
en què vam fallar. I això ens pe-
nalitza en els partits, ens falta ser 
més perseverants amb la inten-
sitat defensiva i això s’ha de mi-
llorar per als partits que vindran”. 
Cristian, del Masdenverge: “la pri-
mera meitat va ser molt igualada, 
amb alternatives i joc directe per 
part dels dos equips. Les defen-
ses es van imposar a les davan-
teres. Per la nostra part vam tenir 
diversos atacs, trencant la línia 
defensiva d’ells, molt avançada. 
Però no vam saber aprofitar-lo. 
Ells també, en accions a pilota 
aturada, van generar les seues 
possibilitats. A la represa, aviat, el 
Godall, en una jugada mal defen-
sada nostra, ens va marcar. Va ser 
important empatar poc després 
amb el gol d’Eric. Penso que amb 
l’1-1 vam ser superiors i vam cre-
ar ocasions clares, amb un pal. I 
també l’àrbitre ens va mal anul.
lar un gol. Encara no entenem 
perquè. Vam acabar abocats i 
també recordo una falta que a la 
tanca van tocar la pilota amb les 
mans i no es va xiular. En línies 
generals vam ser superiors. Els 3 
punts penso que havien de ser 
per natros però en tot cas satisfet 
de l’equip. Finalment lamentar la 
greu lesió de Josep Borràs, que 
ha de passar pel quiròfan”. Una 
ambulància va traslladar al veterà 
jugador a un centre clínic. 

AMETLLA, 5
XERTA, 0
L’Ametlla es recupera de la gole-
jada a Gandesa, del darrer partit 
de l’any. Xavi Subirats, mister de 
l’Ametlla: “després de l’accident 
de Gandesa, l’equip va saber re-
accionar i va recuperar sensaci-
ons, marcant aviat i creixent en 
la confrontació. Va ser un partit 
dominat en defensa i en atac, 
circulant bé la pilota davant d’un 
Xerta que va defensar-se però al 
que vam superar, tenint més op-
cions”. Des de Xerta: “sabíem que 
seria un partit complicat contra 
un rival de la part alta. A més, sa-
bíem que ells voldrien sobrepo-
sar-se de la derrota a Gandesa. 
I així es va veure. No obstant, la 
primera meitat va ser igualada. 

RAPITENCA B, 3
ROQUETENC, 1

Ells més possessió i natros ben 
posats, esperant. Recordo dos 
o tres arribades seues al primer 
temps i dos d’elles van acabar 
sent gols. Van ser efectius. El 
2-0, al 46 del primer temps, ens 
va fer mal. A la represa, vam te-
nir  moments de poder entrar en 
el partit, amb el 2-0 un defensa 
local va traure la pilota quan ja 
casi era gol. Acte seguit ens van 
marcar el 3-0; natros llavors ja 
vam baixar els braços. I ells van 
tenir més arribades i a partir 
d’aquell instant foren superiors. 
En tot cas, el resultat fou abultat. 
Vam fer una bona primera mei-
tat però a la represa vam baixar 
arran del tercer gol, una vegada 
no vam poder marcar quan vam 
tenir les nostres possibilitats”.

dor no va reflectir la realitat del 
partit ja que vam ser dominadors 
de gran part de la confrontació, 
creant ocasions que no vam sa-
ber finalitzar. Ens vam avançar al 
marcador però seguidament ens 
van empatar arran d’una indeci-
sió defensiva nostra, de marcat-
ge. Vam estar uns 10’ en què ens 
va costar tornar agafar les reg-
nes del partit però després vam 
tornar a ser dominadors i vam 
ser-ho fins les acaballes de la 
confrontació quan vam tenir una 
sèrie d’errors que van comportar 
una derrota injusta”. David Tor-
res, de la UD Jesús i Maria: “els 
dos equips ens jugàvem molt. 
El partit va ser igualat. Ells van 
avançar-se amb l’1-0 però va 
ser important l’empat d’Albert, 
poc després. El partit va seguir 
igualat i al 84 estàvem 1-1; els 
dos equips vam poder marcar el 
segon gol. Van haver-hi alterna-
tives. Un gran gol de Jeroni va 
ser l’1-2. Vam tenir més espais i 
Amine va establir l’1-3 i una ju-
gada de Pardo va servir a Omar 
per marcar l’1-4. Esta victòria 
ens reforça, poc a poc ens anem 
afiancant a la categoria i l’equip 
va a més. Molt contents perquè 
era un partit molt important i 
vam poder traure’l”.

Tercera victòria seguida de la Ra-
pitenca que es consolida entre 
els cinc primers. Francesc Cal-
duch, segon mister rapitenc: “va 
ser un partit igualat, com preve-
iem. Vam plantejar un partit llarg, 
amb una primera meitat intensa 
però més especulativa, en la que 
no van haver-hi ocasions clares. 
A la represa, vam buscar atacar i 
vam començar a dominar. Quan 
estàvem bé, el Roquetenc va 
marcar un bon gol. Vam passar 
una fase de dubtes però després 
ens vam fer amos del partit i al 
final vam remuntar, sentenciant 
amb el 3-1. Partit molt compe-
tit i la victòria va ser justa. Molt 
contents de la trajectòria ascen-
dent de l’equip”. Miquel Campos, 
cal de premsa del Roquetenc: “el 
primer temps va ser molt igua-
lat. Morales va tenir l’opció més 
clara i la Rapitenca, poc abans 
del descans, va fer diverses ar-
ribades. A la represa, el partit va 
tenir més ritme. A través de Mo-
rales vam poder fer un 0-1 que 
va arribar poc després amb el gol 
d’Stephane. El partit estava prou 
controlat fins que en una juga-
da aillada, Chimeno va empatar. 
El ritme va anar baixant amb els 
minuts i semblava que l’empat 
podia ser el resultat fins al 87 
quan arran d’una pilota lluitada 
i recuperada per Enric, va supo-
sar un golàs del jugador local. En 
afegit, arran d’un penal, Chime-
no va marcar el 3-1”.  
El CD Roquetenc feia sis jornades 
que no perdia (14 punts de 18).

TORTOSA EBRE, 1
PERELLÓ 1
Òscar Rumense, mister del Tor-
tosa Ebre: “sabíem de la impor-
tància del partit després dels 
anteriors resultats. El Perelló ens 
va sorprendre; em va agradar el 
seu plantejament, un equip atre-
vit i que intenta dominar el partit. 
No obstant, penso que durant la 
primera mitja hora, natros vam 
estar bé, i vam fer l’1-0. A la re-
presa no vam tenir idees clares 
i ells van ser dominadors. I ens 
van empatar aviat en una con-
tra. Van haver ocasions pels dos 
equips. El resultat va ser just. 
Felicitar el Perelló. La seua situ-
ació no reflecteix el que es va 
veure dissabte”. David Cuellar, 
tècnic del Perelló: “la primera 
meitat va ser igualada, tot i que 
ells van ser més dominants amb 
la pilota. Ells van tenir  més pi-
lota però natros en transicions 
ràpides vam fer més ocasions 
clares. No obstant, ells van fer 
dues arribades i van marcar un 
gol. Al descans vam fer un canvi 
de sistema i vam pressionar més 
dalt. Vam tenir més possessió i 
no els vam deixar dominar tant la 
pilota. Vam empatar i vam crear 
altres ocasions per haver pogut 
guanyar. Però cal valorar l’empat 
que també va ser just”. El Bicho, 
Francesc Ferreres i Roger Tatay 
han estat els darrers fitxatges del 
Perelló que ha millorat.

Empat en l’altre derbi del Mont-
sià. Juanjo Agustin, tècnic del 
Godall: “va ser un partit molt 

CORBERA, 1
JESÚS I MARIA B, 4
Victòria del Jesús i Maria amb 
doble valor en la lluita per la 
permanència. Ruben Viudez, 
mister del Corbera: “el marca-

3A CATALANA
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ELS PISTOLERS DEL FUTBOL EBRENC JUNTS A MADRID

EQUIP DE LA JORNADA

· Per quan un homenatge al 
gran Joan Rins, delegat i juga-
dor molts anys del Gandesa, 
que si havia de jugar lesionat 
i jugar ho feia. Tota una vida 
dedicada al futbol. El seu ger-
ma Pere, a Corbera, també 
mereix un homenatge.
· Partit Ametlla B-Pinell, tan-
gana i suspensió del partit a 
falta de 8 minuts. Tot plegat, 
molt trist. Quan això passa, 
tots en som una mica respon-
sables. 
· Partidàs del juvenil l’Ulldeco-
na al camp del tercer classifi-
cat 3-2, i l’àrbitre els va “robar 
la cartera i els punts”. Manu, el 
seu mister, continua sorpre-
nent.
· Diversos equips ebrencs 
amb tantes festes no han po-
gut entrenar per les absències 
d’alguns jugadors que s’han 
pres aquesta aturada com 
unes vacances. Al maig es 
van acabar les competicions i 
es van reprendre a l’octubre: 
cinc mesos aturats. Potser no 

hauria estat millor descansar 
una setmana més?.
· Madrid agrada als ebrencs. Es-
tes festes l’han visitada, entre 
altres, Gumiel del Gandesa, el 
president del Flix, Albert, la filla 
del delegat Lleixà i Michel Viñas 
i tota la tropa de la seva família, 
11 persones.
·  I per setè any vaig córrer la 
Sant Silvestre vallecana. L’estava 
preparant al màxim, després va 
arribar una lesió, un mes de pa-
rada, i amb només tres entrena-
ments vaig batre la meva marca 
de l’any passat, 10 km en 1 hora 
16 minuts. El temps és per plorar 
però tinc 63 anys.
· Un dels cracs seniencs, Calla-
risa, se’n va anar a l’Ulldecona fa 
3 temporades; ara un altre exse-
nienc se n’ha anat també a l’Ull-
decona, Òscar Querol. Des de fa 
anys han hagut casos pels dos 
costats. Recordo quan la Sénia 
estava en temps de bonança i 
es va emportar a López i a La-
bèrnia.
· Hi ha un jugador que se’n va 
anar de vacances i no ha tornat, 
continuarem informant.

TOP SECRET
· La tercera catalana és molt 

complicada sinó que li pregunti 

a l’Amposta, que ha punxat en 

els derbis contra Masdenverge i 

Santa Bàrbara.

· Molt bona notícia per al fut-

bol ebrenc, el Jesús i Maria que 

va guanyar al líder i amb no-

més guanyar un partit té el play 

off assegurat. Seran 5 equips 

ebrencs per a l’ascens; vuit 

equips per a 4 places. Promet 

ser una final cada setmana.

· El capità del Masdenverge Pep 

Borràs, va sofrir una greu lesió 

aquesta setmana. Des d’aquí, a 

ell i a tots i totes els que estan 

en recuperació, molt d’ànim.

· Curiós: el Jesús i Maria B ha 

marcat en aquesta jornada, 

tants gols com a les primeres 

onze jornades.

· Imparable Tortosa: cinc victò-

ries consecutives i el play off a 

la butxaca. Dues dades impor-

tants: 14 jugadors han marcat i en 

les últimes 7 jornades, els millors 

equips són Tortosa 19 punts i Al-

deana amb 12 i sense tenir el gole-

jador Nacho, per lesió. No obstant, 

l’equip segueix competint a bon 

nivell.

· El R-Bítem ha trencat la banca 

amb dos fitxatges de Tercera divi-

sió, ex-Rapitenca: Guillem Fàbre-

gas i Guillem Martínez.

· Això de Chimeno no té nom, fal-

ten 3 jornades per acabar la 1 vol-

ta i ja ha superat la marca de l’any 

passat amb 16 gols. I només té 44 

anys i és el tercer golejador dels 17 

grups de la tercera catalana empa-

tat amb sis jugadors més.

· El problema número u de la Ra-

pitenca és que en les següents 

sis jornada juga contra els quatre 

primers. La salvació està molt di-

fícil però cal ser positiu. El mister 

Carlos em diu: “ens salvarem a 

l’últim partit”. Fitxatges de Chico 

Diaz i Daniel Ekedo, dos juga-

dors rodamons, un ha estat en 

15 equips, l’altre en 25. S’està 

intentant fitxar a Gerard Verge.

· La Sénia va presentar al camp 

del Remolins-Bítem l’equip més 

jove dels darrers 10 anys, sis 

jugadors amb la mitjana de 19 

anys i tres eren juvenils.

· Com està la quarta catalana: 

un volcà. 7 equips separats per 

4 punts. Els equips més en for-

ma en les últimes 4 jornades: 

Ginestar i Camarles B 13 punts, 

Tivenys 12, Catalònia B i Am-

posta B 10.

· Una aposta: Reus o Valls un 

dels dos pujarà a tercera divisió.

ENTRENADOR DE LA JORNADA: LLUÍS (JESÚS I MARIA)

LA PORTADA DE LA SETMANA

JO
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GERMANS DEL FUTBOL EBRENC (2)

Marc i Magí Andreu 
(Flix/Ginestar).

Luis i Jonatan Ruiz 
(J i Maria i Catalònia B).

Els germans Callau (Ametlla)
Guillem i Carles Llarch 

(Gandesa).

Comparteixen cada setmana
la columna de futbol ebrenc 

Celma/Michel. 
Els pares dels dos procedeixen 

del Baix Aragó, Alcanyís i Beseit, 
dissabte passat es van veure a 

Madrid. “10 anys sense veure’s, 
trobada emotiva”. Diuen que són 

perillosos, com els pistolers de l’oest, 
i són uns caçarecompenses per 

buscar una notícia.
LA FRASE: TEIXIDÓ

 “AL FUTBOL L’ÚNIC SECRET ÉS 
GUANYAR GUANYAR I GUANYAR, LA 

RESTA SÓN XIMPLERIES”

LA JORNADA

BARRI
(Aldeana)

NIL
(Móra la Nova)

JUANJO
(Santa Bàrbara)

SERGI BEL
(La Cava)

FELIPE
(Amposta)

MANU
(Tortosa)

ROBERT
(J i Maria)

RONALD
(Jesús i Maria)

MAURI
(Gandesa)

FERRAN
(Camarles)

LEANDRO
(Catalònia)

FAGES
(Ametlla)

CHIMENO
(Rapitenca B)

Setena Sant Silvestre 
per a Joaquin Celma.
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4A CATALANA

AMETLLA B, 1
PINELL, 0 (SUS 82’)
El partit va ser suspès a manca 
de 8 minuts per una batussa, 
amb l’1-0 favorable al filial cale-
ro que s’imposava al líder. 
Del partit, el tècnic local, Jordi 
Subirats, opinava que “va ser el 
millor que hem jugat en el que 
portem de temporada, davant 
del millor equip de la categoria, 
que té grans individualitats que 
van suposar que en el primer 
quart d’hora ja tinguessin diver-
ses arribades a la nostra por-
teria. Però amb els minuts vam 
aconseguir que el partit se’ls 
hi fes llarg. Vam anar progres-
sant, estant ben posats, tenint 
també les nostres possibilitats 
abans del descans. A la represa, 
esperàvem que el Pinell sortís 
fort però no va ser així i natros 
vam seguir creixent i ja vam te-
nir ocasions que el seu porter va 
evitar amb bones actuacions. I ja 
en els darrers minut vam fer el 
gol, fins que va arribar la suspen-
sió”. De les incidències, el mister 
local comentava que “d’entrada 
dir que tot va ser molt lamenta-
ble. I que això no hauria de pas-
sar mai. Jo no puc valorar des 
de l’altra banda si jugadors del 
Pinell van rebre insults que van 
ocasionar ja nervis al descans, 
en el camí cap els vestidors. De 
totes formes, el detonant va ser 
ja al final, a falta de pocs mi-
nuts, quan arran d’una falta un 
jugador visitant va agredir a un 
nostre i va originar-se la tanga-
na. Va intervenir gent que esta-
va a la graderia, alguns a posar 
pau altres que no. I tot plegat va 
ser desagradable. També dir que 
potser van haver jugadors del 
Pinell que amb la seua actitud 
van provocar d’alguna manera. 
Tot es va ajuntar i tots tenim la 
nostra part de responsabilitat. 
Una llàstima perquè vam fer un 
bon partit i el final no va ser el 
que corresponia després d’un 
gran esforç”. Lizaso, mister del 
Pinell, per la seua part, del par-
tit, explicava que “vam perdonar 
moltes ocasions i vam donar 
vida al rival que amb els minuts 
i amb el 0-0 va ser més intens. 
Penso que vam poder sentenci-
ar però no vam fer-ho i al final 
ells van tenir les seues ocasions 
i van fer el gol”. Sobre les inci-
dències, Lizaso comentava que 
“tot plegat va ser lamentable. Hi 
ha jugadors meus que al des-
cans es van queixar per haver 
rebut insults racistes. Això ja va 
crispar els ànims al descans. I al 
final per un enfrontament entre 
un jugador de cada equip es va 
produir la tangana. Va ser greu 
però més va ser-ho que va en-
trar gent del públic local al camp 

i van agredir jugadors nostres. 
Ho trobo deplorable i és el que 
més lamentem i esperem que el 
comitè ho consideri de forma 
oportuna. L’àrbitre va informar 
que faltaven 8 minuts pel final 
perquè el porter local va neces-
sitar assistència i el joc va estar 
aturat”. El porter va haver de ser 
substituït i un jugador de camp 
calero va fer de porter durant els 
darrers minuts. El partit ha estat 
donat per acabat.

GANDESA B, 0
J I MARIA C, 0

Ruben, mister de l’Alcanar: “vam 
fer el partit més complet de la 
temporada, vam sortir molt ben 
posats i amb les idees Clares. Els 
gols de Jordi i d’Alejandro, pràc-
ticament seguits, ens van donar 
molta confiança per fer un bon 
joc. Àlex, amb un gran gol va 
marcar el 3-0. A la segona part 
vam ampliar l’avantatge amb 2 
gols més, amb jugades col.lecti-
ves, sobretot la del 5-0, de Ion, 
amb una gran Rematada. Va su-
mar els 3 punts que ens feien 
molta falta”. Xavi Solé, tècnic de 
la Fatarella: “ens vam trobar a un 
Alcanar molt motivat que vo-
lia revertir els darrers resultats. 
Al 14 i al 18 ells ens van marcar 
dos gols. Tot i canviar el sistema 
i reorganitzar l’equip, al 28 ens 
van fer el 3-0. A la represa vam 
efectuar uns quants canvis, algun 
obligat per lesió. Vam intentar 
aguantar però encara ens van fer 
dos gos més. El partit es va anar 
trencant i natros també vam tenir 
algunes opcions però sense po-
der aprofitar-les. Possiblement 
l’Alcanar va fer el millor partit del 
que portem de la temporada i 
natros un dels més fluixos, sense 
desmerèixer al rival que es va im-
posar i va ser superior”. 

ALCANAR, 5
FATARELLA, 0

nes, quan no es va poder entre-
nar com haguéssim volgut. En tot 
cas, no vam estar fins. El partit es 
va igualar i arran d’una falta late-
ral ens van empatar. En el global 
de les dues parts potser mereíxi-
em alguna cosa més però hem 
de seguir, competint setmana 
a setmana”. Des del club gines-
tarol deien que “partit amb molt 
de ritme en el que l’equip local 
des del primer minut va treballar 
amb molta intensitat. Fruït d’una 
jugada per banda va arribar l’1 a 
0 en una rematada del davanter 
local després d’un refús del nos-
tre porter. Fins al descans, ocasi-
ons pels dos conjunts tenint-ne 
natros dues de molt clares sense 
poder establir l’empat. A la re-
presa, vam arriscar avançant lí-
nies aconseguint l’empat després 
d’un llançament de falta de Nil 
Gaseni. Final amb ocasions per 
tots dos conjunts en un partit vi-
brant i amb molt de ritme fins la fi 
del partit. Resultat just entre dos 
equips que lluitaran per estar a la 
part alta de la classificació”.

El Gandesa B comença l’any 
com va acabar l’anterior, amb 
una ensopegada. En este cas fou 
a casa davant d’un voluntariós 
Jesús i Maria.
David Torres, mister del Jesús i 
Maria, deia que “el Gandesa, com 
esperàvem, va sortir molt ferm i 
va tenir dues ocasions clares en 
els primers 15 minuts. Posterior-
ment, vam poder igualar el partit 
i ja van haver-hi més alternati-
ves. Natros vam anar de menys a 
més. Vam estar molt aplicats en 
defensa i vam buscar espais per 
fer contres. A la represa el Gan-
desa va insistir però vam seguir 
ben posats, sabent sofrir fins el 
final. Un empat meritori al camp 
d’un gran rival. Vam competir 
molt bé. El punt ens dona con-
fiança per seguir creixent. Orgu-
llós dels jugadors”.  

Quarta victòria seguida del Ti-
venys, que progressa a la taula. 
Jordi Barrufet, coordinador de 
l’Olimpic: “el Tivenys es va avan-
çar aviat amb un penal  que va 
venir d’una jugada precedida de 
fora de joc. El 0-1 va condicionar 
però amb això no li traiem cap 
mèrit a la seua victòria. Natros 
seguim amb altsibaixos durant 
els partits. Ens falta contundèn-
cia a les àrees. I ho hem de solu-
cionar perquè si no patirem i no 
podrem tirar els partits endavant. 

OLIMPIC, 1
TIVENYS, 4

L’equip té qualitat per estar a la 
zona alta però ha de sortir d’esta 
dinàmica actual. No estem pre-
ocupats per la classificació per-
què el nostre objectiu enguany 
és crear les bases per a ser més 
competitius la temporada vinent. 
No obstant, hem de treballar per 
no tenir estes irregularitats en 
els partits que a hores d’ara ens 
penalitzen molt. L’equip hi ha fa-
ses dels partits que té moments 
bons, però acusa els moments 
en què desconnecta”. David 
Montardit, president del Tivenys: 
“amb un penal que va ser clar 
ens vam avançar aviat. Vam am-
pliar l’avantatge i als 20 anàvem 
0-3. Abans del descans l’Olimpic 
va fer l’1-3. A la represa van ha-
ver anades i tornades i en la recta 
final del duel va arribar l’1-4 que 
va sentenciar”. Lamentar la lesió 
de Pau, amb una fractura a la ti-
bia que el farà estar 6 setmanes 
enguixat. Un greu contratemps 
per a l’equip.   

CATALÒNIA B, 1
CAMARLES B, 1
Els filials del Catalònia i del Ca-
marles van empatar en el partit 
de la jornada entre dos equips 
capdavanters. A la primera part, 
Bonet va fer l’1-0, però poc des-
prés, Roger va empatar.
Dani, mister del Catalònia: “vam 
començar molt bé el partit, sent 
intensos i buscant obrir espais 
per les bandes. Poc a poc el par-
tit es va igualar i ells en accions 
a pilota aturada van fer sensa-
ció de perill. No obstant, arran 
d’un malentès del rival, Bones va 
estar hàbil i va aprofitar-lo per 
marcar l’1-0. El partit es posava 
bé però arran d’una jugada en 
què els jugadors protesten dues 
faltes no xiulades, el Camarles 
va empatar. Per les protestes ens 
vam quedar amb 10. Vam passar 
d’esta en una situació favorable, 
a l’empat i a jugar amb 10. A la 
represa l’equip va jugar ben apli-
cat i va estar molt solidari en les 
ajudes. El Camarles va tenir mo-
ments en què va trepitjar àrea 
nostra, amb possibilitats però 
amb els minuts vam contrarres-
tar-ho i al final, sense ser clares, 
vam fer també nostres arribades. 
Content de l’equip, pel seu gran 
treball”. Florin, del Camarles: 
“ens va costar entrar en el partit 
però amb els minuts vam fer-
ho. Quan millor estàvem, arran 
d’una indecisió nostra, ens van 
marcar l’1-0. Va ser important 
reaccionar aviat, amb l’empat. A 
la represa, vam intentar-ho i va 
haver un moment en què sem-
blava que podíem marcar. El Ca-
talònia, tot i jugar amb deu, va 
defensar-se bé i al final l’empat 
penso que va ser just i cal valo-
rar-lo com a positiu”.

AMPOSTA B, 1
GINESTAR, 1
Andreu Cano, mister de l’Am-
posta: “natros a la primera meitat 
vam sortir bé, vam tenir domini 
del joc i vam generar moltes oca-
sions, fent el gol i podent decidir. 
A la represa, en canvi, no vam 
estar tan bé. Vam poder acusar 
l’aturada de les darreres setma-

LA CAVA B, 2
ALDEANA B, 1
Ramon Cruelles, tècnic de la 
Cava B: “des del segon partit 
no guanyàvem i per això es-
tem molt satisfets de tornar-ho 
a fer. El partit va començar bé i 
en una falta directa Victor es va 

estrenar com a golejador. Però 
poc després, en una contra ens 
va empatar. Amb l’1-1 el partit 
va estar igualat. Els jugadors van 
reclamar una jugada en què la 
pilota va poder entrar però l’àr-
bitre no va poder veure-ho. Fou 
una bona ocasió. La represa, 
també va ser molt disputada. En 
una contra va haver una falta del 
porter visitant i va ser expulsat. El 
xut de la falta va anar al travesser. 
Després Aleix Magrinyà va mar-
car el 2-1. Ells van apretar però 
vam mantenir l’avantatge i es-
tem molt contents de la victòria 
perquè ens donarà confiança”. 

S JAUME, 1
LA GALERA, 1
Anton Flores, tècnic del S Jau-
me: “va ser un partit no massa bo 
per part nostra. No vam entrar-hi 
en cap moment. La Galera, sen-
se tenir moltes ocasions, ens 
va superar pràcticament els 90 
minuts. Ells van dominar més el 
joc i ens van desbordar, tot i no 
generar massa. No obstant, na-
tros ens vam avançar amb gol de 
Javi a la vora del descans. No era 
just però el futbol és així. Hi ha 
partits que passa a la inversa. A la 
represa va continuar la mateixa 
tònica, tenint ells més possessió 
de pilota. Vaig fer 4 canvis per 
canviar la dinàmica. Vam millorar 
una mica. Malgrat això, amb un 
tret des de fora de l’àrea ens van 
empatar. Res a dir. Resultat just, 
tot i que cal dir que la Galera va 
fer més mèrits per guanyar”.  An-
tonio Morales, tècnic de la Ga-
lera: “vam fer un bon partit. Els 
jugadors comencen a assimilar 
la manera de jugar. Ja la prime-
ra meitat vam estar ben posats, 
dominant i jugant a camp con-
trari, amb 4 ó 5 ocasions clares 
per marcar. Ells van tenir dues 
opcions, en la segona van fer l’1-
0. A la represa l’equip va seguir 
fent les coses bé. Va continuar 
dominant i atacant; ells jugaven 
més replegats buscant la con-
tra. Arran d’un córner, va haver 
un rebuig del seu porter i d’uns 
30 metres Vicent va fer un gran 
gol. Vam seguir lluitant, insistint, 
creant opcions, sobre tot una 
del molt clara de Llull arran d’un 
córner. I en vam gaudir d’una al-
tra amb una vaselina al seu por-
ter de Pau des de fora de l’àrea; 
la pilota va anar fora. Un partit 
en què als punts com la boxa 
haguéssim guanyat. A seguir tre-
ballant. Queda molt per fer i cal 
continuar amb la il.lusió actual”.   
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BY JOAQUIN CELMA

HANDBOL FCF
Fitxatges d’Alba Simón i 
Laia Uliaque pel CH Amposta

El Club Handbol Amposta ha 
informat aquesta setmana de 
les dues incorporacions del sè-
nior femení de Divisió d’Honor 
Plata per aquesta segona volta 
del campionat. 
Es tracta d’Alba Simón i Laia 
Uliaque, conegudes jugadores 
per l’afició, ja que es van formar 
als equips base del Club i van 
formar part del sénior femení 

fins a la temporada 2017-2018.
Ara, després de quatre anys de 
parèntesi d’handbol, tornen al 
club de la capital del Montsià 
que les va veure créixer, unint-
se al nou projecte esportiu que 
el CH Amposta està construint.
Des del club admetien estar 
“molt contents del retorn al 
nostre i el vostre Club. Molta 
sort i encerts!”.

Es repetiran
les eleccions

El Tribunal Català de l’Esport 
(TCE) ha ordenat la repetició 
de l’acte de votació de les elec-
cions a la Federació Catalana 
de Futbol. Segons va informar 
L’Esportiu, el Tribunal havia de 
resoldre la impugnació feta per 
part de la candidatura d’Àlex 
Talavera, segon en nombre de 
vots en unes eleccions que va 
guanyar Joan Soteras. El TCE 
considera que hi ha vots nuls de 
175 clubs. 
Posteriorment, la Junta Directi-
va de la Federació Catalana de 
Futbol (FCF), per acord telemà-
tic sense sessió, va emetre un 
comunicat en el que informava 
que el Tribunal “nega el dret a 
vot a 175 Clubs sense haver-los 
escoltat”. La Junta Directiva ex-
pressa la seva “sorpresa per una 
decisió basada en formalismes 
que atempta clarament contra 
el dret de sufragi dels clubs ca-
talans. L’Assessoria Jurídica de 
l’FCF emprendrà les accions le-
gals que corresponguin per de-
fensar el dret de sufragi de les 
entitats esportives afectades”.

Torneig 3 Reis 

Després de dos anys, s’ha tor-
nat a la normalitat, amb èxit de 
públic i participació en aques-
ta desena edició del torneig 3 
Reis, que va tenir lloc dissabte 
organitzat pel CE Tortosa.
Una trentena d’equips amb uns 
tres-cents participants en les 
categories patufets, prebenja-
mins, benjamins, alevins, infan-
tils masculins i femenins, cadets 
masculins, juvenils masculins 
i femenins i sèniors masculins, 
van omplir les quatre pistes del 
pavelló firal de Remolins de 
Tortosa en sessions de matí i 
tarda, disputant triangulars i el 
torneig de penals per catego-
ries. 
Jornada amb gran esportivitat 

on es va gaudir d’un molt bon 
handbol amb equips de Tarra-
gona, Ascó, Amposta, Benicarló 
i Tortosa, “als quals agraïm la 
seva presència”.
Es va comptar també amb la 
col.laboracio de l’Ajuntament 
de Tortosa, el Consell Esportiu 
del Baix Ebre i el Consell Cata-
là de l’Esport amb l’aportació 
de medalles i trofeus repartits 
entre els diferents equips i par-
ticipants en els llançaments de 
penaltis. També com no la de 
tots els membres de l’handbol 
tortosí, jugadors, monitors, en-
trenadors, delegats, familiars i 
junta directiva que van fer pos-
sible aquest esdeveniment re-
ferent esportiu al territori.
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PATATES GRATINADES
/GRATIN DAUPHINOIS

Ingredients (4 persones): 
• 12 patates mitjanes
• 3 ous
• 1/2 l llet sencera
• 50 g mantega
• 1 CS de crème fraîche o 
nata de cuinar
• 1 dent d'all
• sal
• pebre negre molt
• nou moscada

Preparació:
En primer lloc, pelarem les 
patates i les assecarem amb 
una mica de paper de cuina. 
Tallarem a rodanxes fines i a 
continuació salpebrarem. Les 
patates, una vegada tallades, 
no s'han de rentar amb aigua, 
perquè perden el midó, que és 
essencial per a que tot lligui bé.
Agafarem una font apta per 
al forn i la fregarem bé amb 
la dent d'all pelada. Després la 
untarem bé amb una part de 

la mantega: com més hi po-
sem, menys s'hi enganxarà el 
menjar.
Disposarem en capes les pa-
tates tallades a rodanxes.
En un bol, trencarem els ous i 
els batrem amb la llet. Cobri-
rem les patates amb aquesta 
mescla i courem uns 50 mi-
nuts a foc suau, uns 170 °C. 
Abans de servir, s'hi poden 
afegir uns trossets de man-
tega pel damunt quan encara 
està ben calent. Bon profit!

Aquest gratinat de patates és un menjar hivernal molt característic 
de la vessant francesa dels Alps. És un menjar contundent, i això que es considera 

un primer plat o un acompanyament!
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I M M O B I L I À R I A  / /  T R E B A L L  / /  F O R M A C I Ó / /   S E R V E I S  / /  R E L A X

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

I M M O B I L I À R I A

AMPOSTA 
Local a l’avinguda La Ràpita 

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

674 55 20 17.
ULLDECONA

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

977 25 27 27

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

principal. Façana 
acristalada. Totalment 

condicionat. Ideal per a 
qualsevol  activitat de 

cara al públic. 
977 25 27 27

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

lavabo amb dutxa 
reformat, habitació doble i 

hab individual.
674 55 20 17.

LA RÀPITA
Plaça d’aparcament 

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

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

Zona molt difícil d’aparcar 
a l’estiu.

 977 74 33 99

TREBALL

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

Interessats, enviar whatsapp al 617 702 159

· JARDINERIA
· TREBALLADORS/ES SOCIALS

· PSICÒLEGS/ES
· TERAPEUTES OCUPACIONALS

· METGES
· INFERMERS/ES

· GEROCULTORS/ES
· CONDUCTORS/ES

· EDUCADORS/ES SOCIALS
· FISIOTERAPEUTES
· RECEPCIONISTA

· TÈCNIC EDUCATIU INFANTIL

112

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

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

 En l'amor tens al-
guns dubtes perquè 
tens por de tornar 
a topar amb la ma-
teixa pedra i et mos-
tres prudent. A la 
feina segueixen les 
tensions i decideixes 
canviar d'actitud.

aquari
21/01 al 19/02

L'aspecte tens entre 
Venus i Urà podria 
inclinar a la rebel·lia 
i al fet que defensis 
la teva llibertat per 
damunt de tot. 
Augmentes l'activitat 
física, caminant o 
corrent.

sagitari
23/11 al 21/12

Cerques la manera 
de fer més vida 
social. Vols fer nous 
amics. Ensumes 
temps difícils i co-
mences a estalviar. Si 
vols millorar la salut, 
pots començar per 
canviar la dieta.

escorpí
24/10 al 22/11

En aquests dies 
podries enyorar el 
passat i fins i tot et 
posaràs en contacte 
amb algú a qui no 
saludes fa temps. 
Pots tenir idees 
genials amb una dosi 
de clarividència.

balança
24/09 al 23/10

La Lluna Minvant 
al teu signe ajuda 
a tancar ferides 
emocionals. Podries 
haver d'acomiadar-te 
d'una persona 
d'edat avançada. El 
sector professional 
es torna més creatiu.

àries
21/03 al 20/04

L'excés de sinceritat 
podria posar-te en 
una situació com-
promesa. Si tens un 
negoci o un projecte 
a mitges, potser cal 
parlar-ne per veure 
si tots n'espereu el 
mateix.

cranc
22/06 al 23/07

Etapa per posar 
final a interaccions 
que no funcionen o 
que ja no t'omplen. 
Compte amb els 
oblits. En aquests 
dies podries des-
pistar-te i perdre 
quelcom important.

verge
24/08 al 23/09

Et sents apreciat per 
algunes persones 
i les vols a la teva 
vida. Amb d'altres 
no tens gaire feeling 
i això et treu una 
mica el son. Posa el 
focus en què et fa 
sentir bé.

taure
21/04 al 21/05

A la feina pots 
conèixer algú que 
et resultarà d'allò 
més interessant. Si 
estàs necessitat de 
diners i es tracta d'un 
assumpte important, 
un familiar podria 
ajudar-te.

peixos
20/02 al 20/03

Pots sentir que Cu-
pido t'ha travessat 
amb la seva fletxa. 
Ha començat un 
nou any i amb ell, et 
ve de gust un canvi 
d'imatge. Els diners 
volen i igual que 
entren, surten.

lleó
24/07 al 23/08

Pots rebre una 
oferta laboral que 
no esperaves. Algú 
valora el teu perfil i 
et proposa un repte 
professional. Si una 
persona t'atrau, 
dones el primer pas i 
li ho fas saber.

bessons
02/05 al 21/06

Potser ha arribat 
l'hora de plantejar-se 
si és convenient 
continuar amb 
una relació. Si no 
trobes feina del que 
t'agrada o pel que 
estàs preparat, no 
descartes emigrar.

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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+ 
a fons

la nostra memòria,
lo nostre patrimoni

FLIX 
PROPIETAT DE BARCELONA!

4

Amb 15,63 km quadrats, 
Ginestar és el terme 

municipal més petit de la 
comarca de la Ribera d'Ebre. 

Segons diu la tradició, la vila de 
Ginestar prové d'una alqueria 
àrab, on hi havia una gran gines-
ta, la qual era coneguda amb el 
nom de Mas de la Ginesta, masia 
formada per unes quantes cases 
agrupades.

El topònim de Ginestar ve del 
nom Ginesta, que és un arbust 
molt abundant en aquest terme. 
Té branquillons verds, fulles pe-
tites i flors grogues, de la família 
de les papilionàcies i de l'espè-
cie  Retama  sphaerocarpa. Fins i 
tot l'escut de la ciutat conté una 
mata de ginesta de sinople flori-
da d'or, amb una creu de Malta 
d'argent.

Fem un tomb per la seua histò-
ria. Després de la Reconquesta 
cristiana per part del comte Be-
renguer IV, el territori de Ginestar 
fou conquerit als sarraïns amb 
l'ajuda de Guiu de Montpeller i 
l'orde dels Templers. Diu la lle-
genda que els soldats francesos 
van erigir una capella en agra-
ïment a sant Martí, dalt de cada 
turó del terme reconquerit.
La devoció per aquest va roman-
dre fins a tal punt que avui en dia, 
el patró de la vila és Sant Martí, 
i un dels seus edificis més nota-
bles és l'Església Parroquial de 
Sant Martí, d'estil barroc i del se-
gle XVIII.

Abans de l'església parroquial ac-
tual, hi havia l'església vella del 
poble, ubicada dins el nucli antic. 
Era l'edifici existent més vell de la 
població. Aquesta església està 
documentada l'any 1278 i sa-
bem que va pertànyer a l'orde del 
Temple i posteriorment a l'ordre 
dels Hospitalers. L'església vella 
del segle XIII d'estil romànic té 
una nau coberta amb una volta 
de canó, allargada posteriorment 
al segle XVI amb dos trams d'es-

til gòtic i reforçada amb grans i 
austers contraforts. Sabem per 
la documentació de l'època, que 
hi havia una capella dedicada al 
Santíssim Nom de Jesús, on hi 
havia sepultures i un altar de la 
Mare de Déu del Roser. Enca-
ra  se conserva  d'aquesta època 
el marc de jaspi de la pedrera de 
la ciutat de Tortosa en la porta de 
la sagristia.  Llindant  amb aquest 
marc podem veure una creu de 
Malta d'alabastre blanc que conté 
una inscripció que indica que es 
va fer en els anys trenta del se-
gle XVII, en temps del prior Pere 
Vidal.

A causa de l'increment de pobla-
ció que va tindre lloc a la vila, va 
sorgir la necessitat de fer-ne una 
nova i per això al segle XVIII van 
construir l'actual església parro-
quial. De manera que l'església 
vella va quedar tancada i degra-
dant-se pel seu abandonament 
fins que el 1885 va passar a mans 
privades i posteriorment fou uti-
litzada com a magatzem d'oli, 
fins que l'Ajuntament, amb molt 
bon encert, va decidir adquirir-la 
l'any 2009 i incloure l'immoble 
dins el projecte "Viure al poble". 
Així, va ser restaurada íntegra-
ment, i actualment forma part 
d'un atractiu turístic rellevant de 
la vila.
El primer fogatjament de pobla-

ció conegut el trobem documen-
talment l'any 1553, ja que ante-
riorment incloïa la població dins 
les xifres globals de cases taxa-
des per la Castellania Hospitalària 
d'Amposta perquè el terme per-
tanyia als hospitalers. L'any 1717 
tenia 210 habitants i al segle XVIII, 
a causa d'una situació econòmica 
favorable esdevinguda pel sector 
primari amb el desenvolupament 
de la vinya principalment, entre 
altres cultius, la demografia va 
augmentar. El 1808 hi havia 1292 
habitants i el 1900, 1715 habi-
tants, considerada com la xifra 
màxima de població ginestarola. 
Desgraciadament, posteriorment 
comença un període de des-
cens d'habitants, lent i continuat, 
el 1940 eren 1426 habitants i el 
1998 tenia 820 habitants. I, com 
altres viles i pobles del territori, 
la seua piràmide poblacional està 
invertida, cosa que se repeteix en 
tots els pobles de la Ribera, on hi 
ha un envelliment de la població 
que necessita  mesures  per po-
tenciar i mantenir la població i 
així assegurar-se la supervivència 
de l'indret.
En termes econòmics, el sector 
primari té un pes significatiu 
en la vila, i la producció agríco-
la  ve donada  per arbres fruiters 
(presseguers, pruneres, pomeres, 
pereres, cirers), vinya, ametllers 
i oliveres. Té una Cooperativa 

Agrícola amb tradició i fundada 
l'any 1918, dedicada a la produc-
ció de vi i d'oli, i a la comercialit-
zació de fruita seca. La població 
té molins d'oli i de vi a part de la 
Cooperativa.
El Patrimoni de la vila de Gines-
tar es compon de llocs d'es-
pecial interès, entre els quals 
anomenaria els següents:
· Antiga Església Parroquial i l'Es-
glésia de Sant Martí.
· Ermita de Sant Isidre: a mig qui-
lòmetre del poble, data del 1617, 
és un edifici d'estil neoclàssic, 
format per una nau coberta amb 
volta ovalada de llunetes i cape-
lles entre els contraforts.
· Font de l'Aiguadí: paratge d'in-
terès natural situat a la riera del 
Comte, entre Ginestar i Ras-
quera.
· Cova de les Dos Sortides: situa-
da en un punt enlairat del poble, 
fou emprada en la guerra civil per 
la seua ubicació estratègica.
· Grans Casalicis: la gran majoria 
d'aquests van ser construïts al 
segle XVIII (però també hi trobem 
casalicis d'èpoques posteriors), 
com a resultat de la riquesa agrí-
cola i l'increment de la població 
anteriorment citat.
Trobem un total de tretze ca-
salicis entre els carrers amples 
i rectilinis de la vila. Entre ells, 
Cal Pubill, Ca  Conrado, Ca  Pe-
llisa, Ca Tramuntà, Ca Marco, Ca 

l'Hostal, Cal  Calerer, Ca Valero, 
Ca Garbinada... Es pot fer una 
preciosa Ruta dels Casalicis, quan 
s'està caminant pel poble cal pa-
rar atenció a les plaques que hi 
podeu trobar que marquen LES 
RIUADES. Aquestes plaques 
recorden les grans riuades de 
1617, 1787 i 1907. La pitjor, sens 
dubte, fou la de 1787, ja que hi 
van morir civils i s'enderrocaren 
123 cases. Les plaques més sig-
nificatives les podeu trobar a l'es-
glésia parroquial i a la façana de 
cal Ferrer a la plaça del Pou.

De manera que us convido a vi-
sitar la vila de Ginestar, que re-
cordeu la seua història: àrabs, la 
Reconquesta cristiana, els tem-
plers i hospitalaris, els seus actius 
turístics existents... Aneu a veure 
les dues esglésies, l'ermita, gau-
dir d'una caminada pels carrers, 
tot admirant els casalicis i trobant 
les plaques que ens parlen de les 
riuades o la cova de la Guerra Ci-
vil, tot enmig d'un paratge natural 
que forma part del nostre patri-
moni i és tot un luxe per als nos-
tres sentits.

I no vull acabar l'article sense fer 
referència a un ginestarol que per 
a mi és un model a seguir: el pro-
fessor Ferran  Sabaté  i Borràs, a 
qui dedico el present article.
La bellesa del teu poble, tranquil 
i elegant, agrícola i turístic, que 
cal admirar sobretot en primave-
ra quan els arbres estan florits tot 
creant una estampa digna d'un 
quadre del mateix Van Gogh!
Va per tu, Ferran!
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FOTO: Restes de l’Antic monestir de la Ràpita. Ubicació: la Ràpita.

GINESTAR 
EL MAS DE LA GINESTA, SANT MARTÍ 
I VAN GOGH!
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